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خالل ات�صال هاتفي
حمدان بن زايد يطلع على �سري عمليات الهالل 
الإغاثية للمتاأثرين من اإع�سار جوين يف الفلبني

•• اأبوظبي- وام: 

اأجرى �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة، رئي�س هيئة الهالل االأحمر االإماراتي، ات�شاال هاتفيا بوفد 
الهالل االأحمر االإماراتي املوجود حاليا يف العا�شمة مانيال لتقدمي 

امل�شاعدات االإن�شانية للمتاأثرين من اإع�شار جوين يف الفلبني.
واطماأن �شموه ــ خالل االت�شال ــ على االأو�شاع االإن�شانية يف الفلبني 
ب�شورة عامة، واطلع على �شري عمليات الهيئة االإغاثية للمتاأثرين 

من االإع�شار يف املناطق املت�شررة.
ووجه �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، الوفد بتعزيز ا�شتجابة 
الهيئة االإن�شانية واالإغاثية يف الفلبني، وتقدمي كل ما من �شاأنه اأن 

ي�شاهم يف رفع املعاناة وحت�شني احلياة هناك.  )التفا�شيل �س2(

رئي�سا جمل�سي النواب وال�سيوخ امل�سريان ي�سيدان 
بدور الإمارات يف املجالت الإن�سانية والتنموية

•• القاهرة -وام:

اأ�شاد معايل الدكتور علي عبد العال رئي�س جمل�س النواب امل�شري بجهود 
دولة االإمارات العربية املتحدة، خا�شة على امل�شتوى االإن�شاين والتنموي 
يف جميع اأنحاء العامل، وكذلك دور املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم يف 
دعم ون�شر قيم واملحبة وال�شالم حول العامل. جاء ذلك خالل ا�شتقبال 
رئي�س  اأحمد بن حممد اجلــروان  اأم�س معايل  العال  الدكتور على عبد 

املجل�س العاملي للت�شامح وال�شالم.                    )التفا�شيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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عالقة الدميقراطيني بالالتينو�س حتتاج اىل جهد ا�شايف

الربملان ي�صقط احل�صانة عن 39 م�ص�ؤواًل

اجلي�ش الإثيوبي يك�سر احل�سار عن قواته يف تيغراي 
•• اأدي�س اأبابا-وكاالت

كــ�ــشــرت قــــوات مـــن اجلــيــ�ــس االإثـــيـــوبـــي احلــ�ــشــار الذي 
اإقليم تيغراي املتمرد �شايل البالد،  فر�شته عليه قوات 
و�ــشــرعــت يف ا�ـــشـــرداد مـــواقـــع خــ�ــشــرتــهــا بــعــد هجمات 
االإثيوبي  الــرملــان  اأ�شقط  وقــت  يف  اخلمي�س،  مــ�ــشــادة، 
39 م�شوؤوال يف جبهة حترير  االحتــادي احل�شانة عن 

تيغراي املتمردة.
مع  للحدود  املتاخم  تيغراي  اإقليم  يف  القتال  وتفجر 
الــ�ــشــودان، االأ�ــشــبــوع املــا�ــشــي، بــعــدمــا اتــهــمــت احلكومة 

االحتادي برئا�شة اآبي اأحمد، حكومة االإقليم مبهاجمة 
قاعدة للجي�س. ويتوج القتال اأزمة �شيا�شية ت�شاعدت يف 
العامني املا�شيني بني اأحمد واالإقليم الذي يتمتع بحكم 

�شبه ذاتي.
االإثيوبي، اجلــرال برهانو  اأركــان اجلي�س  وقــال رئي�س 
جوال، اإن القيادة ال�شمالية التي كانت حتت احل�شار ملدة 
خم�شة اأيام باتت تهاجم على جميع اجلبهات وت�شتعيد 

العديد من املواقع التي خ�شرتها.
والكتيبة  والثامنة  ال�شابعة  الكتيبة  اأن  برهانو  واأ�شاف 
والكتيبة 11 والكتيبة 31 والكتيبة 20 والكتيبة   23

احل�شار  ك�شر  مــن  متكنت  اخلام�شة  واالآلــيــة  الــرابــعــة 
جبهات  عــلــى  هــجــمــات  ل�شن  �شفوفها  جتميع  واإعـــــادة 

خمتلفة.
واعتر اأن مهمة اجلي�س املتبقية �شغرية مقارنة مبا مت 

اإجنازه حتى االآن.
وقال اإن اجلي�س اأعاد تنظيم نف�شه وا�شتوىل على مناطق 

من دان�شا ومطار حمرية اإىل باكر يف اإقليم تيغراي.
واأ�شاف اأنه مت حترير حمرة وللوقدي وبركات و�شريارو 
بالتعاون مع الفرقة اخلام�شة التي خرجت من احل�شار، 
مو�شحا اأن اجلي�س يتجه نحو �شاير لتحرير باقي �شكان 

تيغراي وقوات االأمن.
 39 عن  احل�شانة  االإثيوبي  الرملان  اأ�شقط  و�شيا�شيا، 
من امل�شوؤولني يف اجلبهة ال�شعبية لتحرير تيغراي التي 

يخو�س اجلي�س االإثيوبي حربا معها.
وقال بيان �شادر عن الرملان االإثيوبي، نقله التلفزيون 
امل�شوؤولني  39 من  اأنه مت رفع احل�شانة عن  الر�شمي، 
االإقليم  حــاكــم  فيهم  مبــن  تــيــغــراي،  حتــريــر  جبهة  يف 
االإثيوبي  الــرملــان  وقـــرار  ميكائيل.  جــرا  دبرا�شيون 
جاء باالإجماع على اقراح رفع احل�شانة عن 39 فردا 
متهمني بارتكاب جرائم خمتلفة يف احلرب التي يقودها 

اإيران ت�سن حملة قمع واعتقالت قبيل ذكرى الحتجاجات

االنتخابات اأكدت عدم جتان�س اأ�ص�اتهم
الرئا�سية: هل حًقا ميكن احلديث عن ت�سويت لتيني؟

•• الفجر - ماري تيلنغ –ترجمة خرية ال�شيباين

بعد اأيام من التحديق يف خريطة �شي ان ان، والركيز على املقاطعات املظلمة 
منتخب  رئي�س  اأخـــرًيا  املتحدة  للواليات  اأ�شبح  بن�شلفانيا،  واليــة  و�شط  يف 
جديد. باأكرث من 75 مليون �شوت، وفًقا الآخر اإح�شاء، فاز جو بايدن باأكر 
ت�شويت �شعبي يف تاريخ البالد. لكن، لئن مل تكن انتخابات 2020 متقاربة 
ا ا�شتفتاًء �شد ترامب.  جدا، كما �شاد االعتقاد يف البداية، اإال اأنها مل تكن اأي�شً
حت�شل الرئي�س املنتهية واليته على 71 مليون �شوت، اأي حوايل 8 ماليني 
)التفا�شيل  �شوت اإ�شايف مقارنة بنتيجته عام 2016.                    

التحالف يدمر م�سرّية مفخخة وقاربني ُملّغمني للحوثي

يف  اأج��ان��ب  ج��ن��ود   7 مقتل 
�سيناء بجنوب  مروحية  حتطم 
•• القاهرة - القد�س-وكاالت

اإن مروحية  اإ�شرائيلي  قال م�شدر 
تــابــعــة لـــقـــوات حــفــظ الـــ�ـــشـــالم يف 
�شيناء يف م�شر حتطمت، اخلمي�س، 
7 جنود من  اأ�شفر عن مقتل  مما 

جن�شيات خمتلفة.
واأو�ـــشـــحـــت فـــرانـــ�ـــس بـــر�ـــس نقال 
عــــن املــــ�ــــشــــدر الـــــــذي طـــلـــب عـــدم 
هم  القتلى  اإن  ا�شمه،  عن  الك�شف 
وت�شيكي،  وفرن�شي  اأمريكيني   5
القوة  يف  اأعــ�ــشــاء  جميعهم  واإنــهــم 
الــدولــيــة املــكــلــفــة مــراقــبــة تطبيق 
اتفاق ال�شالم بني م�شر واإ�شرائيل 

املوقع عام 1979.
وتن�س مالحق اتفاق ال�شالم على 
نزع ال�شالح من �شيناء، حيث ن�شرت 
متعددة  مــراقــبــة  قــــوة  مبــوجــبــهــا 

اجلن�شيات منذ عام 1981.

العامل  يف  ك��ورون��ا  اإ���س��اب��ات 
تتجاوز 51.81 مليون �سخ�ش

•• عوا�شم-وام:

بلغ عدد امل�شابني بفريو�س كورونا 
امل�شتجد على م�شتوى العامل اأكرث 
�شخ�س،  مــلــيــون   51.81 مـــن 
الوفيات  اإجــمــايل  و�ــشــل  يف حــني 
مليون  اإىل  الـــوبـــاء  عــن  الــنــاجتــة 
واأظهر  حالة.  و29  األفا  و279 
االإ�شابات  اأن  لـــرويـــرز  اإحــ�ــشــاء 
من  اأكـــرث  يف  �شجلت  بــالــفــريو�ــس 
210 دول ومناطق منذ اكت�شاف 

•• طهران-وكاالت

قبيل اإحياء الذكرى ال�شنوية االأوىل الحتجاجات 
بقتل  النظام  قمعها  التي   2019 نوفمر   15
اأكرث من 1500 وجرح املئات واعتقال اأكرث من 
7 اآالف، �شنت ال�شلطات االإيرانية حملة اعتقاالت 
منظمات  اأكــــدت  مــا  بح�شب  قمعية  واإجـــــــراءات 

حقوقية.
الثوري  واحلــر�ــس  البا�شيج  مــن  وحـــدات  ون�شرت 
املوؤ�ش�شات  حرا�شة  وحـــدات  واألــزمــت  الــ�ــشــوارع  يف 
احلــكــومــيــة بـــااللـــتـــزام بــــالــــدوام الـــكـــامـــل حتى 
اأفــــادت مــ�ــشــادر حملية  اأيـــام الــعــطــل، بح�شب مــا 

لـ"العربية.نت.
كما ا�شتدعى مكتب املدعي العام يف بلدة بهبهان 
جنوب غرب اإيران، الع�شرات من املواطنني بتهمة 

اأن�شاري فر، وهي �شقيقة  2019، منهم فرزانة 
فرزاد اأن�شاري فر، الذي ُقتل بر�شا�س ال�شرطة 

خالل االحتجاجات.
وكانت ال�شلطات اعتقلت فرزانة خالل احتجاجات 
يوليو متوز املا�شي يف بهبهان ثم مت االإفراج عنها 

بكفالة من �شجن االأهواز بعد ثمانية اأيام.
للحملة  ذكـــــرى  اأي  لــقــمــع  اأخــــــرى  خـــطـــوة  ويف 
حقوقيون  نا�شطونء  اتهم  بهبهان،  يف  القمعية 
توؤدي  التي  الطريق  بتخريب  املحلية  ال�شلطات 
املدينة.  �شواحي  يف  ر�ــشــوان  به�شت  مقرة  اإىل 
ونــ�ــشــروا مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى مــواقــع التوا�شل 
قالوا  مــا  تظهر  املا�شي،  االأحـــد  يــوم  االجتماعي 
اإنه تدمري للطريق يف حماولة من قبل ال�شلطات 
املــقــرة حـــدادا على  اإىل  الــذهــاب  ملنع النا�س مــن 

القتلى يف االحتجاجات.

ا�شتجوابهم  مت  حيث  االحتجاجات،  يف  امل�شاركة 
بتهم مزعومة تتعلق باالأمن القومي.

ون�شر نا�شطون حقوقيون وثيقة تظهر ا�شتدعاء 
هـــــوؤالء املــواطــنــني لــلــمــثــول اأمـــــام مــكــتــب املدعي 
اإذا  الــعــام، واإال �ــشــيــواجــهــون مــا ال حتــمــد عــقــبــاه 
مل يح�شروا بحلول االأربــعــاء. ووفــق مــا جــاء يف 
الوثيقة فقد �شملت التهم االإخالل بالنظام العام 
القومي  بــاالأمــن  املخل  القانوين  غــري  والتجمع 

واإهانة املر�شد االأعلى االإيراين علي خامنئي.
جاء هذا بناء على زعم م�شاركة من وردت اأ�شماوؤهم 
نــــادرة يف بهبهان يف  اال�ــشــتــدعــاء يف مــظــاهــرة  يف 
املا�شي، عندما ردد املتظاهرون  يوليو متوز   16

�شعارات تطالب برحيل النظام ومر�شده.
االحتجاجات  قتلى  اأقـــارب  االأ�شخا�س  بني  ومــن 
يف بهبهان خالل حملة قمع احتجاجات نوفمر 
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3 ماليني زهرة تزين 
مدينة العني

اأخبار الإمارات

حزب قلب تون�ص �ضيقا�ضي 
الرئي�ص قي�ص �ضعيد ...! 

عربي ودويل

ميثاء بنت حممد تقود فريق 
الإمارات يف مواجهة فريق “علياء”

الفجر الريا�ضي

االإمارات ت�صارك العامل االحتفاء بالي�م العاملي للج�دة

اجلودة و التميز ق�سة جناح يقودها 
حممد بن را�سد منذ 26 عاما 

•• دبي-وام:

بالتزامن مع اليوم العاملي للجودة الذي �شادف هذا العام اأم�س اخلمي�س 12 نوفمر 
حتتفي دولة االإمارات مب�شرية متفردة يف حتقيق التميز احلكومي القائم على مفاهيم 
اجلودة ال�شاملة يقودها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« منذ عام 1994، لتمثل منذ 26 
عاما اإىل يومنا هذا ق�شة جناح وجتربة ا�شتثنائية ومثاال يحتذى حلكومات العامل 

ال�شاعية اإىل التطوير والتميز والريادة بعملها خلدمة جمتمعها.
واأ�شبحت منظومة التميز احلكومي االإماراتية مرجعية عاملية للحكومات لتحقيق 
اأعلى درجات جودة االأداء، وبناء عمليات التحديث والتطوير ال�شامل وحت�شني الكفاءة 

واالإنتاجية وتقييم االأداء املوؤ�ش�شي الذي يركز على النتائج.  )التفا�شيل �س2(

ت�سرب  جم��ه��ول��ة  ط���ائ���رات 
�سوريا يف  اإي���ران  ميلي�سيات 

•• عوا�شم - وكاالت

مــــرة جـــديـــدة ا�ــشــتــهــدفــت غــــارات 
جوية ميلي�شيات اإيرانية يف �شوريا، 
ال�شوري حلقوق  املر�شد  اأفاد  فقد 
االإنــــ�ــــشــــان، اأمــــ�ــــس اخلـــمـــيـــ�ـــس، اأن 
طائرات جمهولة، �شنت غارات على 
الريف  �شمن  عتيق  معدان  بادية 
اجلنوبي ال�شرقي ملحافظة الرقة، 
موالية  ميلي�شيات  تتواجد  حيث 
الإيران من جن�شيات �شورية وغري 
تنظيم  اأن  اإىل  باالإ�شافة  �شورية، 

داع�س ين�شط هناك اأي�شاً.
عن  االآن  اإىل  مــعــلــومــات  تـــرد  ومل 
اخل�شائر الب�شرية على خلفية تلك 

ال�شربات.
ي�شار اإىل اأن عدة غارات رجحت اأنها 
ال�شهر  اأي�شا  ا�شتهدفت  اإ�شرائيلية 
املــا�ــشــي جمــمــوعــات تــابــعــة حلزب 
كانت  واالإيــرانــيــني،  اللبناين  اهلل 
متمركزة يف قرية احلرية الواقعة 

بريف القنيطرة ال�شمايل.

•• اليمن-وكاالت

�شرح املتحدث با�شم قوات التحالف العربي يف اليمن 
الــعــمــيــد الــركــن تــركــي املــالــكــي، بــــاأن قــــوات التحالف 
اعرا�س  من  اخلمي�س  اأم�س  �شباح  متكنت  امل�شركة 
وتدمري طائرة مفخخة بدون طيار اأطلقها احلوثيون 

باجتاه ال�شعودية.
الــطــائــرة بطريقة ممنهجة  اإطــــالق  اأنـــه مت  واأ�ـــشـــاف 

ومتعمدة ال�شتهداف االأعيان املدنية واملدنيني باملنطقة 
ال�شعودية  االأنــبــاء  وكالة  نقلته  ما  بح�شب  اجلنوبية، 
قاربني  اعرا�س  االأول  اأم�س  املالكي  واأعلن  )وا�ـــس(. 
حمملني باملتفجرات جنوبي البحر االأحمر، اأطلقهما 

احلوثيون يف اليمن.
ونقلت )وا�س( عن املالكي قوله اأنه مت تدمري الزورقني 
االإقليمي  لالأمن  تهديداً  ميثالن  واللذين  املفخخني 

والدويل وطرق املالحة البحرية والتجارة العاملية.

تغريًا  نتوقع  ل  لف��روف: 
رو�سيا جتاه  بايدن  عهد  يف 

•• مو�شكو-وكاالت

فيه  يــ�ــشــتــعــد  الــــــذي  الــــوقــــت  يف 
املنتخب،  االأمــــريكــــي  الــرئــيــ�ــس 
فريقه،  ت�شكيل  اإىل  بــايــدن،  جــو 
الدوليني  احلـــلـــفـــاء  وطــــمــــاأنــــة 
لــلــواليــات املــتــحــدة، اأكـــدت رو�شيا 
اأنـــــهـــــا ال تـــتـــوقـــع تــــغــــيــــريات يف 

العالقات بني البلدين.
الرو�شي  وقـــال وزيـــر اخلــارجــيــة 
�شريغي الفروف، اأم�س اخلمي�س 
يف  تــغــريات  تتوقع  ال  مو�شكو  اإن 
رو�ــشــيــا يف  اأمــريكــا جتـــاه  �شيا�شة 

عهد بايدن.

ياأتي هذا بعد اأن �شاءت العالقات 
بني البلدين يف ظل اإدارة الرئي�س 
ترمب،  دونــالــد  واليــتــه  املنتهية 
عــلــى الــرغــم مــن تــاأكــيــد االأخري 
بنظريه  اأن عالقة طيبة جتمعه 

الرو�شي فالدميري بوتني.

رو�صيا تظهر نف�ذها يف منطقة الق�قاز
ناغورنو كاراباخ: الأ�سئلة 

اخلم�سة لفهم وقف اإطالق النار
•• الفجر –خرية ال�شيباين

اأعلن رئي�س الوزراء االأرميني اأنه وّقع وقف اإطالق النار يف ناغورنو كاراباخ 
بعد اأكرث من �شهر من ال�شراع امل�شلح... اإليكم ما حتتاجون معرفته حول 

هذا ال�شراع املعقد.
تطلب االمر ثالث حماوالت هدنة للو�شول اىل توقيع وقف الإطالق النار 
منطقة  يف  ال�شراع  من  ون�شف  �شهر  حــوايل  بعد  واأذربيجان  اأرمينيا  بني 

ناغورنو كاراباخ االنف�شالية، التي ي�شكنها ويدافع عنها االأرمن.
م�شاء االثنني -الثالثاء، ن�شر رئي�س الوزراء نيكول بات�شينيان، ر�شالة على 
في�شبوك يرر فيها قراره بتوقيع االتفاقية: لقد وقعت اإعالًنا مع رئي�شي 

رو�شيا واأذربيجان حول انتهاء احلرب يف كاراباخ.     )التفا�شيل �س12(

حممد بن زايد يبحث مع رئي�ش وزراء اإيطاليا هاتفيا 
عالقات التعاون وعددا من الق�سايا الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام: 

اآل  زايــد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تلقى 
االأعلى  الــقــائــد  نــائــب  اأبــوظــبــي  عهد  ويل  نهيان 
دولة  من  هاتفياً  ات�شااًل  اأم�س  امل�شلحة  للقوات 
جوزيبي كونتي رئي�س وزراء جمهورية اإيطاليا.. 
بني  التعاون  وجــوانــب  ال�شداقة  عالقات  تناول 
الــبــلــديــن و�ــشــبــل دعـــمـــه وتـــطـــويـــره مبـــا يحقق 

م�شاحلهما املتبادلة.
كما تطرق االت�شال اإىل م�شاركة البلدين يف قمة 
جمموعة الع�شرين التي تراأ�شها اململكة العربية 

من  العديد  حول  امل�شركة  والتوافق  ال�شعودية 
الق�شايا املطروحة على جدول اأعمال القمة.

كورونا  جــائــحــة  تــــطــــورات  اجلـــانـــبـــان  وتــــنــــاول 
وتداعياتها على امل�شتويات االإن�شانية واالقت�شادية 
.. واجلهود املبذولة يف ت�شنيع اللقاحات وتبادل 
الدويل  والــتــعــاون  التن�شيق  واأهــمــيــة  اخلــــرات 

ل�شمان توفريها على نطاق وا�شع.
كــمــا بــحــث �ــشــمــوه ودولــــة جــوزيــبــي كــونــتــي اآخر 
ال�شاحتني  عــلــى  واملـــلـــفـــات  الــقــ�ــشــايــا  تـــطـــورات 
النظر  وجــهــات  وتــبــادال   .. والــدولــيــة  االإقليمية 

حولها .

الإمارات تدين العتداء اجلبان 
على ال�سفارة ال�سعودية يف هولندا

•• اأبوظبي-وام: 

االعتداء  ب�شدة  االإمــــارات  دولــة  اأدانـــت 
اململكة  �شفارة  ا�شتهدف  الــذي  اجلبان 
باململكة  الهــاي  يف  ال�شعودية  العربية 

الهولندية.
والتعاون  اخلـــارجـــيـــة  وزارة  واأكــــــدت 
اأن دولــة االإمارات  الــدويل يف بيان لها 
لهذه  ال�شديد  ا�شتنكارها  عــن  تــعــرب 
الدائم  ورف�شها  االإجرامية،  االأعمال 
ت�شتهدف  التي  العنف  اأ�شكال  جلميع 
زعزعة االأمن واال�شتقرار وتتنافى مع 

القيم واملبادئ الدينية واالإن�شانية.
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•• القاهرة -وام:

اأ�ـــشـــاد مــعــايل الــدكــتــور عــلــي عبد 
الــــعــــال رئـــيـــ�ـــس جمـــلـــ�ـــس الــــنــــواب 
املــ�ــشــري بــجــهــود دولــــة االإمـــــارات 
الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة، خــا�ــشــة على 
يف  والــتــنــمــوي  االإنــ�ــشــاين  امل�شتوى 
الــعــامل، وكذلك دور  اأنــحــاء  جميع 
وال�شالم  للت�شامح  العاملي  املجل�س 
يف دعم ون�شر قيم واملحبة وال�شالم 

حول العامل.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال الدكتور 
على عبد العال اأم�س معايل اأحمد 
بن حممد اجلروان رئي�س املجل�س 
الذي  والــ�ــشــالم  للت�شامح  الــعــاملــي 
اأثنى على دعم وم�شاندة جمهورية 
الرئي�س  بــرئــا�ــشــة  الــعــربــيــة  م�شر 

عبد الفتاح ال�شي�شي لل�شالم.
واأو�شح اأن املجل�س العاملي للت�شامح 
من  اأع�شاء  لديه  اأ�شبح  وال�شالم 
العامل،  يف  دولـــــة   75 مـــن  اأكـــــرث 
العامل  قــارات  ومكاتب يف خمتلف 
والتي  املجل�س  جهود  وا�شتعر�س 
العديد  مـــع  الـــتـــعـــاون  يف  متــثــلــت 
رفع  بهدف  الدولية  املنظمات  من 
وكذلك   ، والــ�ــشــالم  الت�شامح  قيم 
65 جامعة  اأكرث من  التعاون مع 
على م�شتوى العامل ودعم تدري�س 
تخ�ش�شات للماج�شتري والدكتوراه 

يف جماالت ال�شالم والت�شامح.
اأزمـــة كورونا،  اإطـــار مــواجــهــة  ويف 
قام  املــجــلــ�ــس  اإن  اجلــــــــروان  قـــــال 

لتقدمي  دولــــيــــة  جلـــنـــة  بــتــ�ــشــكــيــل 
املــ�ــشــاعــدات لــــدول الـــعـــامل، الفتا 
العديد  مــع  الــتــعــاون  مت  اأنــــه  اإىل 
خالل  من  الدولية  املنظمات  من 

امل�شروعات االإ�شراتيجية.
ال�شالم  خــيــار  اأن  اجلــــروان  واأكــــد 
�شروريا  مطلبا  اأ�شبح  والت�شامح 
يعمل  املــجــلــ�ــس  واأن  الــــعــــامل،  يف 
ال�شامية،  الــقــيــم  هـــذه  نــ�ــشــر  عــلــى 
ي�شتطيع  ال  املــجــلــ�ــس  ــــاف:«  واأ�ــــش
اإيقاف احلــروب، ولكنه يعمل على 
حما�شرة البوؤر التي تن�شر الف�شاد 

واحلروب يف دول العامل«.
ويف خــتــام الــلــقــاء، قـــدم اجلــــروان 

بع�س املطبوعات اخلا�شة باملجل�س 
الــعــاملــي لــلــتــ�ــشــامــح وتــتــ�ــشــمــن ما 
وجهود  التنظيمي  الهيكل  يخ�س 

املجل�س خالل اأزمة كورونا.
امل�شت�شار  ا�شتقبل  اآخــر،  �شياق  ويف 
رئي�س  عـــبـــدالـــرازق  عــبــدالــوهــاب 
املــ�ــشــري ام�س  الــ�ــشــيــوخ  جمــلــ�ــس 
مبكتبه، اأحمد بن حممد اجلروان 
للت�شامح  الــعــاملــي  املجل�س  رئــيــ�ــس 
با�شمه  تـــقـــدم  ــــــذي  وال والـــ�ـــشـــالم 
للت�شامح  الــعــاملــي  املجل�س  وبــا�ــشــم 
و�شركائه  اأع�شائه  وكافة  وال�شالم 
بالتهنئة اإىل عبد الرازق مبنا�شبة 
ال�شيوخ  ملــجــلــ�ــس  رئــيــ�ــشــا  انــتــخــابــه 

امل�شري.
ال�شيوخ  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  واأعــــــرب 
بالزيارة  ــعــادتــه  �ــش عـــن  املـــ�ـــشـــري 
ومتانة  االأخـــوة  عمق  تعك�س  التي 
العالقات بني ال�شعبني وما يحمله 
ال�شعب امل�شري ل�شقيقه االإماراتي 
مـــن حمــبــة خــا�ــشــة، مــ�ــشــريا اإىل 
العالقات املتميزة التي جتمع بني 

البلدين ال�شقيقني.
مـــن جــانــبــه اأعـــــرب اجلــــــروان عن 
تـــطـــلـــعـــه لـــلـــعـــمـــل املــــ�ــــشــــرك مع 
جمــلــ�ــس الــ�ــشــيــوخ املــ�ــشــري ملــا فيه 
خري الت�شامح وال�شالم يف املنطقة 

والعامل ككل.

•• اأبوظبي-وام:

نطاق  زيــــادة  و  لتو�شيع  املــجــتــمــع  وقــايــة  و  الــ�ــشــحــة  وزارة  خــطــة  مــع  متــا�ــشــيــا 
الفحو�شات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر و ح�شر احلاالت امل�شابة بفريو�س 
كورونا امل�شتجد كوفيد- 19 واملخالطني لهم و عزلهم اأعلنت الوزارة اإجراءها 
128،186 فح�شا جديدا خالل ال�شاعات االأربع و الع�شرين املا�شية على فئات 

خمتلفة يف املجتمع با�شتخدام اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي .
على  الفحو�شات  نطاق  وتو�شيع  والفح�س  التق�شي  اإجـــراءات  تكثيف  و�شاهم 
اإ�شابة جديدة بفريو�س كورونا  1،136 حالة  الك�شف عن  الدولة يف  م�شتوى 
للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  حـــاالت  جميعها  خمتلفة  جن�شيات  مــن  امل�شتجد 

ال�شحية الالزمة وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�شجلة 146،735 حالة.
كورونا  بفريو�س  االإ�شابة  بتداعيات  م�شابني   3 وفــاة  عن  الـــوزارة  اأعلنت  كما 

ليبلغ عدد الوفيات يف الدولة 523 حالة.
واأعربت وزارة ال�شحة و وقاية املجتمع عن اأ�شفها و خال�س تعازيها و موا�شاتها 
باأفراد  مهيبة  امل�شابني  جلميع  العاجل  بال�شفاء  متنياتها  و  املتوفني  لــذوي 
بالتباعد  وااللتزام  بالتعليمات  والتقيد  ال�شحية  اجلهات  مع  التعاون  املجتمع 

االجتماعي �شمانا ل�شحة و�شالمة اجلميع .
و اأعلنت الوزارة عن �شفاء 773 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س كورونا امل�شتجد 
و تعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ 

دخولها امل�شت�شفى، وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء 141،215 حالة.

•• اأبوظبي -وام:

تـــراأ�ـــس مــعــايل الــفــريــق الــركــن حمد 
اأركان  رئي�س  الرميثي  ثــاين  حممد 
الــــقــــوات املــ�ــشــلــحــة اجـــتـــمـــاع الــــــدورة 
الع�شكرية  لــلــجــنــة  عــ�ــشــرة  الــ�ــشــابــعــة 
وال�شعادة  املـــعـــايل  الأ�ــشــحــاب  الــعــلــيــا 
امل�شلحة يف دول  القوات  اأركــان  روؤ�شاء 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
عيد  الركن  الفريق  معايل  مب�شاركة 
القيادة  قــائــد  الــ�ــشــلــوي  عـــوا�ـــس  بـــن 
اللواء  �ــشــعــادة  و  املــوحــدة  الع�شكرية 
الــركــن اأحــمــد عــلــي اآل عــلــي االأمـــني 
الع�شكرية  لــلــ�ــشــوؤون  املــ�ــشــاعــد  الــعــام 
بــاأبــوظــبــي عـــر تقنية  والـــــذي عــقــد 

االت�شال املرئي.
األـــقـــى معايل  االجــتــمــاع  بـــدايـــة  و يف 
الــفــريــق الـــركـــن حــمــد حمــمــد ثاين 

الــرمــيــثــي كــلــمــة رحــــب مـــن خاللها 
روؤ�شاء  الــ�ــشــعــادة  و  املــعــايل  بــاأ�ــشــحــاب 
ودعمهم  بحر�شهم  م�شيداً  االأركــــان 
الــكــبــري لــتــعــزيــز مــ�ــشــرية الـــتـــعـــاون و 
الع�شكري  بــالــتــكــامــل  قـــدمـــا  املــ�ــشــي 

اخلـــلـــيـــجـــي املـــ�ـــشـــرك بــــني الــــقــــوات 
على  التعاون  جمل�س  بــدول  امل�شلحة 
الــرغــم مــن الــتــحــديــات و االإجــــراءات 
جائحة  فر�شتها  الــتــي  االإحـــرازيـــة 

كورونا كوفيد19- .

اأعــرب معاليه عن �شكره و تقديره  و 
لـــلـــجـــهـــود الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الــــ�ــــشــــوؤون 
الـــعـــ�ـــشـــكـــريـــة بــــاالأمــــانــــة الــــعــــامــــة يف 
الجتماعات  والــتــنــ�ــشــيــق  الــتــحــ�ــشــري 

العمل الع�شكري اخلليجي امل�شرك.
العام  االأمـــني  �شعادة  اأكـــد  جانبه  مــن 
كلمته  يف  الع�شكرية  لل�شوؤون  امل�شاعد 
العليا  الع�شكرية  اللجنة  اجتماع  اأن 
القرارات  بع�س  الإقــرار  ياأتي  )اليوم( 
دفع  ت�شاهم يف  التي  التو�شيات  ورفع 
م�شرية التكامل الدفاعي بني القوات 
لدول  التعاون  بدول جمل�س  امل�شلحة 
ــيــج الــعــربــيــة و وجــــه الــ�ــشــكــر و  اخلــل
ال�شعادة  و  املعايل  الأ�شحاب  التقدير 
على  املجل�س  بـــدول  االأركـــــان  روؤ�ـــشـــاء 
تــوجــيــهــاتــهــم و جــهــودهــم الـــبـــنـــاءة و 
ملنجزات  املــ�ــشــتــمــر  و  الـــدائـــم  دعــمــهــم 

العمل الع�شكري اخلليجي امل�شرك.

•• دبي-وام:

بــالــتــزامــن مــع الــيــوم الــعــاملــي للجودة 
الذي �شادف هذا العام اأم�س اخلمي�س 
االإمارات  دولــة  حتتفي  نوفمر   12
التميز  حتقيق  يف  مــتــفــردة  مبــ�ــشــرية 
احلكومي القائم على مفاهيم اجلودة 
ال�شاملة يقودها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
 ،1994 عـــام  اهلل" مــنــذ  "رعاه  دبـــي 
يومنا هذا  اإىل  عاما   26 لتمثل منذ 
ق�شة جناح وجتربة ا�شتثنائية ومثاال 
ال�شاعية  الــعــامل  يــحــتــذى حلــكــومــات 
اإىل التطوير والتميز والريادة بعملها 

خلدمة جمتمعها.
احلكومي  التميز  منظومة  واأ�شبحت 
االإماراتية مرجعية عاملية للحكومات 
االأداء،  جـــودة  درجـــات  اأعــلــى  لتحقيق 
والتطوير  التحديث  عمليات  وبــنــاء 
واالإنتاجية  الكفاءة  ال�شامل وحت�شني 
يركز  الـــذي  املوؤ�ش�شي  االأداء  وتقييم 

خيارا  التميز  باعتبار  النتائج،  على 
ا�شراتيجيا يف منظومة عمل حكومة 
عــلــى االبتكار  يــقــوم  االإمــــــارات  دولــــة 
امل�شتقبل  وا�ـــشـــتـــ�ـــشـــراف  ـــتـــدام،  املـــ�ـــش
الب�شرية  ـــكـــوادر  ال قـــــدرات  وتــطــويــر 
احلديثة  الــتــكــنــولــوجــيــا  وتـــوظـــيـــف 

واأدوات امل�شتقبل.
و اأكد معايل حممد عبد اهلل القرقاوي 
اأن روؤى  الــوزراء  وزيــر �شوؤون جمل�س 
ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  وتـــوجـــهـــات 
نائب  مــكــتــوم  اآل  را�ـــشـــد  بـــن  حمــمــد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
على  �شكلت  اهلل"،  "رعاه  دبــي  حاكم 
ا�شتثنائيا  مــنــهــجــا  عــامــا   26 مـــدى 
يتبنى  فريدا  حكوميا  فكرا  ور�شخت 
التطوير  وا�شتدامة  والتميز  اجلــودة 
اإلهام  مــ�ــشــدر  لي�شبح  والــتــحــديــث، 

للحكومات ومنوذجا يحتذى عامليا.
العمل  منــــــوذج  ميـــيـــز  مــــا  اإن  وقــــــال 
تركيزه  االإمــــارات  دولــة  يف  احلكومي 
على االإن�شان وحت�شني حياته ا�شتنادا 
اإىل جمموعة اأ�ش�س تت�شمن ا�شت�شراف 

واملرونة  اجلاهزية  وتعزيز  امل�شتقبل، 
ــتــثــمــار يف املـــــوارد  احلــكــومــيــة، واال�ــش
الب�شرية وبناء قدرات الكوادر الوطنية 
الالزمة  واملهارات  باالأدوات  ومتكينها 
اأطر وممار�شات  للم�شاركة يف تطوير 
اإيجابا  ينعك�س  مــا  احلــكــومــي  العمل 
عــلــى مــ�ــشــرية الــتــنــمــيــة ويـــعـــزز ريـــادة 

الدولة وتناف�شيتها عامليا.

رح����ل����ة ال���ت���م���ي���ز واجل���������دة 
االإماراتية 

الــتــمــيــز يف دولة  انــطــلــقــت مــ�ــشــرية  و 
اأكرث  منذ  املتحدة  العربية  االإمـــارات 
مـــن عــقــديــن، بــــدءا مـــن جـــائـــزة دبي 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  للجودة 
اآل مكتوم  را�ــشــد  بــن  الــ�ــشــيــخ حمــمــد 
عام 1994، لتتواىل بعد ذلك برامج 
املحلي  امل�شتوى  التميز واجلــودة على 
التميز  ثــقــافــة  تــبــنــي  تــعــزيــز  بــهــدف 
احلكومي،  بالعمل  لــالرتــقــاء  اأ�شا�شا 
ال�شيخ  بــرنــامــج  اإنــ�ــشــاء  اإىل  و�ـــشـــوال 
احلـــكـــومـــي يف عام  لــلــتــمــيــز  خــلــيــفــة 

.2009
�شاحب  اأطــــلــــق   2015 عـــــام  يف  و 
الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حمــمــد بــن را�ــشــد اآل 
احلكومي  التميز  منظومة  مــكــتــوم، 
االإماراتية ومت االعتماد يف ت�شميمها 
التطوير  ومــبــادرات  برامج  اأهــم  على 
تبنيها  مت  الــتــي  الــعــاملــيــة  احلــكــومــي 
االإمارات،  دولة  حكومة  يف  وتطبيقها 
التي  التميز  لرحلة  امــتــدادا  لت�شكل 
مرت بها الدولة وتكون مرجعا عامليا 
للحكومات ال�شاعية للريادة يف العمل 

احلكومي.
و كانت بداية م�شرية التميز واجلودة 
دبي  جـــائـــزة  بــــاإطــــالق   1994 عــــام 
للجودة، ومن ثم اإطالق برنامج دبي 
لالأداء احلكومي املتميز عام 1997، 
لالمتياز  خليفة  ال�شيخ  جــائــزة  تلته 
اأعلنت   2004 1999، ويف عام  عام 
اإطــالق برنامج  حكومة راأ�ــس اخليمة 
فيما  احلكومي،  للتميز  �شقر  ال�شيخ 
مت اإطـــــالق جـــائـــزة اأبـــوظـــبـــي لــــالأداء 
احلكومي املتميز عام 2007، والحقا 

اإطـــــالق  مت   2008 عـــــام  يف  لـــذلـــك 
برنامج عجمان للتميز.

جائزة  اإطــــالق   2009 عـــام  �شهد  و 
املتميز  لـــــالأداء احلــكــومــي  االإمــــــارات 
التي توا�شلت 3 دورات اأعوام 2010، 
وجه  ثـــم  ومــــن   ،2014  ،2012
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
اجلائزة  ا�شم  بتغيري   2015 عــام  يف 
لت�شبح جائزة حممد بن را�شد لالأداء 

احلكومي املتميز.
برنامج  اإطـــــالق  مت  ذاتــــه  الـــعـــام  ويف 
احلكومي  لــلــتــمــيــز  خــلــيــفــة  ــيــخ  الــ�ــش
يف  موحدة  حكومية  مرجعية  لي�شكل 
جمــــاالت الــتــمــيــز والـــريـــادة واجلــــودة 
التميز  منظومة  واإطــــالق  ال�شاملة، 

احلكومي االإماراتية.

اعتماد عاملي 
و �شهد العام 2017 اعتماد منظومة 
 9 التميز احلــكــومــي االإمــاراتــيــة مــن 
لت�شبح  متخ�ش�شة  دولــيــة  منظمات 

القطاع  يف  لـــلـــتـــمـــيـــز  منــــــــوذج  اأول 
احلــكــومــي عــلــى مــ�ــشــتــوى الـــعـــامل، ما 
اإىل تبنيها  الــــدول  الــعــديــد مــن  دفـــع 
مع  يتكيف  مــرنــا  منــوذجــا  باعتبارها 
خمتلف احلكومات واحتياجاتها، كما 
كافة اجلهات  املنظومة يف  تطبيق  مت 
احلــكــومــيــة االحتــــاديــــة واملــحــلــيــة يف 

الدولة.
و �شملت قائمة املنظمات الدولية التي 
اعــتــمــدت املــنــظــومــة كــال مــن منظمة 
EOQ ، املنظمة  اجلودة االأوروبية  
 ،  APQO لـــلـــجـــودة   ـــيـــويـــة  االآ�ـــش
 AOQ املنظمة االأ�شرالية للجودة
 Juran العاملية   جـــوران  موؤ�ش�شة   ،
االأوروبــــيــــة  املــوؤ�ــشــ�ــشــة   ،  Global
 ،/EFQM/ اجلـــــــــــودة  الإدارة 
 IAQ  واالأكادميية الدولية للجودة
للجودة  االأمـــريـــكـــيـــة  واجلـــمـــعـــيـــة   ،
ASQ ، والرابطة االآ�شيوية للجودة  

ميامي. وجامعة   ،  ANQ
واجلـــودة  التميز  ملــ�ــشــرية  وا�ــشــتــمــرارا 
القيوين  اأم  حكومة  اأطلقت  ال�شاملة، 

را�شد  بــن  �شعود  جــائــزة   2019 عــام 
املتميز..ويف  احلكومي  لـــالأداء  املعال 
دولة  حكومة  اأعلنت   ،2020 اأكتوبر 
االإمـــــارات اإطـــالق مرحلة جــديــدة يف 
تت�شمن  احلــكــومــي،  التميز  مــ�ــشــرية 
حتـــديـــث وتـــطـــويـــر مـــنـــظـــومـــة عمل 
مــتــكــامــلــة بـــروؤيـــة ا�ــشــتــ�ــشــرافــيــة تركز 
وتتبنى  املميزة  والقيمة  النتائج  على 
منهجية عمل ا�شتباقية ومرنة، تعزز 
وقدرتها  احلكومية  اجلهات  جاهزية 
وا�شتخدام  املتغريات  ا�شت�شراف  على 
مناذج  وتبني  املتقدمة  التكنولوجيا 
ومبتكرة  جــــديــــدة  حـــكـــومـــيـــة  عـــمـــل 
يف  حكومية  خــدمــات  اأف�شل  وتــقــدمي 

العامل.

و ترتكز املرحلة اجلديدة على ثالثة 
حماور ت�شمل تطوير منظومة التميز 
التميز،  قــيــادات  احلــكــومــي، ومنــــوذج 
واملواهب  الـــقـــدوة،  املــوظــف  ومنــــوذج 
املحرفة، وتركز على التمكني الذاتي 
وتعزيز ال�شراكات والتكامل، وتر�شيخ 
وتتبنى منوذجا  الواحد،  الفريق  روح 
يف  عامليا  نوعه  من  االأول  هو  مبتكرا 

التقييم عن بعد.
حتتفل  العامل  دول  اأن  بالذكر  جدير 
باليوم العاملي للجودة - الذي ي�شادف 
ثاين خمي�س من نوفمر من كل عام 
- وقد اأعلنت االأمم املتحدة هذا اليوم 
باجلودة  لالحتفاء   1990 عام  منذ 

وزيادة الوعي باأهميتها حول العامل.

•• اأبوظبي- وام: 

اأجرى �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة 
بوفد  هاتفيا  ات�شاال  االإمــاراتــي،  االأحمر  الهالل  هيئة  رئي�س  الظفرة، 
لتقدمي  مانيال  العا�شمة  يف  حاليا  املوجود  االإمــاراتــي  االأحمر  الهالل 

امل�شاعدات االإن�شانية للمتاأثرين من اإع�شار »جوين« يف الفلبني.

الفلبني  االإن�شانية يف  االأو�ــشــاع  على  ــ  االت�شال  ــ خــالل  �شموه  واطــمــاأن 
ب�شورة عامة، واطلع على �شري عمليات الهيئة االإغاثية للمتاأثرين من 

االإع�شار يف املناطق املت�شررة.
ا�شتجابة  بتعزيز  الوفد  نهيان،  اآل  زايــد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ووجــه 
اأن  �شاأنه  مــن  مــا  كــل  وتــقــدمي  الفلبني،  يف  واالإغــاثــيــة  االإن�شانية  الهيئة 

ي�شاهم يف رفع املعاناة وحت�شني احلياة هناك.

وقال �شموه اإن هذه امل�شاعدات تاأتي امتدادا للجهود االن�شانية واالإغاثية 
التي ت�شطلع بها دولة االمارات وقيادتها الر�شيدة على ال�شاحة االإن�شانية 
الدولية، انطالقا من التزامها ال�شادق جتاه �شحايا الكوارث الطبيعية 

واالأزمات.
واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اأن دولة االمارات لن تدخر 
اخلدمات  جــودة  وحت�شني  املت�شررين،  احتياجات  تلبية  �شبيل  يف  و�شعا 

االأ�شا�شية يف النواحي االإيوائية والغذائية وغريها من �شروريات احلياة 
التي يحتاجها �شكان املناطق املتاأثرة باالإع�شار.

و�ــشــدد �ــشــمــوه عــلــى اأن مـــبـــادرات الــهــيــئــة يف هـــذا الــ�ــشــدد تــعــزز نهجها 
وا�ــشــراتــيــجــيــتــهــا يف �ــشــرعــة اال�ــشــتــجــابــة لــتــداعــيــات الـــكـــوارث الطارئة 
وتخفيف وطاأتها عن كاهل املتاأثرين، من عملياتها االإغاثية وبراجمها 

االإن�شانية.

االإمارات ت�صارك العامل االحتفاء بالي�م العاملي للج�دة

اجلودة و التميز ق�سة جناح يقودها حممد بن را�سد منذ 26 عاما 
• حممد القرقاوي: روؤى وت�جهات حممد بن را�صد ر�صخت فكرا حك�ميا فريدا يتبنى اجل�دة والتميز وا�صتدامة التط�ير والتحديث  

• ا�صت�صراف امل�صتقبل وت�ظيف التكن�ل�جيا واالبتكار والتناف�صية وبناء وتط�ير الك�ادر اأ�ص�س التميز احلك�مي االإماراتي
• جتربة ريادية ومن�ذج لدول العامل ال�صاعية اإىل التط�ير والتميز واالرتقاء بعملها احلك�مي

•• العني -وام:

مو�شم  �شمن  زهــرة  ماليني   3 زارعـــة نحو  الــعــني« يف  »بلدية  جنحت 
ا�شتبدال الزهور وفقاً للرنامج الزمني املعتمد لنمو االأزهار املو�شمية 
باألوان خمتلفة ما مييز مدينة  مع الركيز على تنوع �شتالتها لتكون 
تزين  الزاهية  االألـــوان  من  متناغمة  فنية  لوحة  بذلك  لت�شكل  العني 

�شوارعها طوال العام.
ال�شنة  يف  خمتلفة  موا�شم  ثالثة  اإىل  الــزهــور  زراعــة  موا�شم  تنق�شم  و 
املو�شم االأول يبداأ اعتبارا من �شهر اأكتوبر و ي�شمى » ال�شتاء املبكر« و�شهر 

يناير » ال�شتاء املتاأخر« و�شهر مايو » ال�شيف« .
العني  مــن مدينة  عــدة مناطق  الــزهــور يف  ا�ــشــتــبــدال  تــوزعــت عملية  و 

باالإ�شافة  املنا�شري،  و  وزاخــر  املرخانية،  املدينة،  و�شط  لت�شمل منطقة 
اإىل منطقة هيلي و القطارة، واعتمدت زهور البيتونيا مبختلف األوانها 
الزاهية يف عملية ا�شتبدال الزهور التي تعك�س جمالية مدينة الواحات.

و قال املهند�س �شويدان الكتبي مدير اإدارة احلدائق واملتنزهات الرفيهية 
الدورية  وال�شيانة  املتابعة  على  تعمل  البلدية  اإن  املدينة  و�شط  بقطاع 
للم�شطحات اخل�شراء والزهور والعنا�شر النباتية للتاأكد من اأن ن�شبة 
%90 من الزهور والعنا�شر خالل كل مو�شم يف حالة جيدة، واإ�شتبدال 
النباتات التي تبداأ بالذبول اأو التلف قبل وخالل فرة التزهري للحفاظ 
على جمالية الزهور من خالل متابعة اأنظمة عملية الري، والتي تعتر 

من اأهم العوامل املوؤدية الإجناح زراعة كميات الزهور.
الري  نــظــام  عــلــى  الــزهــور  ري  عمليات  يف  تعتمد  الــبــلــديــة  اأن  واأ�ـــشـــاف 

املياه  بكميات  للتحكم  النباتية  وعنا�شرها  املزروعات  جلميع  بالتنقيط 
الذي  و  /النقاطات/  نظام  ا�شتخدام  يتم  قليلة  حــاالت  ويف  امل�شتهلكة، 
يوفر كمية كافية من املاء لري النباتات عر ري جزء حمدد من امل�شاحة 
املخ�ش�شة لكل نبتة، ولعمق حمدد للتقليل من عمليات الهدر ما يحافظ 

على املياه امل�شتخدمة لري م�شاحات اأخرى.
و متر عملية زراعة الزهور بعدة مراحل تبداأ بتجهيز الربة و�شيانة 
زهور  اإزالــة  ثم  ومن  العامة،  واحلدائق  الرئي�شة  ال�شوارع  املزروعات يف 
وتركها  الــ�ــشــارة  احل�شائ�س  مــن  االأحـــوا�ـــس  تنظيف  و  ال�شابق  املــو�ــشــم 
الربة ال�شتقبال  لتهيئة  باملياه  وريها  الع�شوي  ال�شماد  بخلط  اأ�شبوعا 
من  متنوعة  م�شاتل  عدة  من  توريدها  يتم  التي  اجلديد  املو�شم  زهــور 

خمتلف اإمارات الدولة .

العني مدينة  تزين  زهرة  ماليني   3

خالل ات�صال هاتفي

حمدان بن زايد يطلع على �سري عمليات الهالل الإغاثية للمتاأثرين من اإع�سار جوين يف الفلبني

رئي�سا جمل�سي النواب وال�سيوخ امل�سريان ي�سيدان 
بدور الإمارات يف املجالت الإن�سانية والتنموية

اأجرت 128,186 فح�صا ك�صفت عن 1,136 اإ�صابة

)ال�سحة( تعلن �سفاء 773 حالة جديدة من كورونا

الرميثي يرتاأ�ش اجتماع الدورة ال� 17 للجنة الع�سكرية 
العليا لروؤ�ساء اأركان القوات امل�سلحة بدول التعاون
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي – الفجر:

مبنا�شبة اليوم العاملي للعلوم من اأجل 
اىل  يهدف  والــذي  والتنمية،  ال�شالم 
وي�شلط  املجتمع  يف  العلم  دور  تعزيز 
خلدمة  ت�شخريه  طــرق  على  ال�شوء 
وال�شالم  اال�شتقرار  املجتمع لتحقيق 
واأوجه التنمية املختلفة، نظم جمل�س 
ل�شرطة  الــعــامــة  الــقــيــادة  يف  العلماء 
دبي فعالية علمية مب�شاركة 4000 
طــالــب وطــالــبــة مــن مــدار�ــس حماية 
من  وعدد  الدولة،  مدار�س  وخمتلف 
خراء االإدارة العامة لالأدلة اجلنائية 
وعلم اجلرمية. وقال الرائد الدكتور 
التدريب  اإدارة  الغافري، مدير  را�شد 
لالأدلة  العامة  االإدارة  يف  والتطوير 
رئي�س  اجلــــرميــــة  وعـــلـــم  اجلـــنـــائـــيـــة 
اإن  دبـــي،  �ــشــرطــة  الــعــلــمــاء يف  جمل�س 
الدور  يوؤكد  املنا�شبة  بهذه  االحتفال 

حتقيق  يف  العلم  يلعبه  الــذي  الكبري 
الب�شرية  خــدمــة  يف  والــرخــاء  ال�شلم 
كافة  على  احلــيــاة  بنوعية  واالرتــقــاء 
الغافري  الـــرائـــد  واأكـــــد  االأ�ـــشـــعـــدة. 
ل�شرطة  الـــعـــامـــة  الـــقـــيـــادة  حـــر�ـــس 
كــــوادرهــــا باخلراء  رفــــد  عــلــى  دبــــي 
التخ�ش�شات،  كــافــة  يف  والــبــاحــثــني 
للعلوم  حُمــب  جيل  اإن�شاء  جانب  اىل 
خدمة  يف  يــوظــفــهــا  واالكـــتـــ�ـــشـــافـــات 

اأن  الغافري  الرائد  واأو�شح  الوطن. 
جمــلــ�ــس عــلــمــاء �ــشــرطــة دبـــي يهدف 
منذ اإن�شاوؤه اإىل دعم امل�شرية العلمية 
ــتــوى الــــدولــــة مــــن خالل  عـــلـــى مــ�ــش
ا�شتقطاب اخلراء واأ�شحاب القدرات 
العلمية يف خمتلف املجاالت، وتعزيز 
مبا  دبــي  �شرطة  يف  العلمية  البحوث 
نحو  العامة  القيادة  تطلعات  يحقق 
قام  املجل�س  اأن  اإىل  امل�شتقبل، م�شرياً 

بدعوة مدار�س حماية للبنني والبنات 
للم�شاركة يف ور�س العمل والفعاليات 
لهذا  ُبــعــد  عــن  املجل�س  نظمها  الــتــي 
الـــيـــوم بــهــدف جــعــل الــعــلــوم حمببه 
الغافري  الــرائــد  وقــال  قلوبهم.  اإىل 
ا�شتهدف  العلماء  جمل�س  احتفال  اإن 
طــالب وطــالــبــات مــدار�ــس حماية يف 
�ــشــرطــة دبــــي وخمــتــلــف املــــدار�ــــس يف 
نــظــراً الهــتــمــام �شرطة دبي  الــدولــة، 
ال�شباب  الــعــلــمــاء  مـــن  بـــاإعـــداد جــيــل 
يخدمون العلوم يف خمتلف املجاالت 
مبـــا يــعــود بــالــنــفــع عــلــى كــافــة اأفــــراد 
املحا�شرات  اأن  اإىل  م�شرياً  املجتمع، 
وور�س العمل مت اإجرائها على ح�شب 
احللقات التعليمية للطالب وت�شمنت 
�شرحاً ملختلف التخ�ش�شات يف االأدلة 
ذكاء  األعاب  اىل  باالإ�شافة  اجلنائية، 
وغــريهــا مــن االألــعــاب االأخــــرى التي 

تفاعل الطالب معها.

•• ال�شارقة-الفجر:

الرخ�س االجتماعية بدائرة اخلدمات  اإدارة  نظمت 
االجتماعية يف ال�شارقة، ور�شة توعية حول القوانني 
والت�شريعات املتعلقة بالعمل النف�شي واالجتماعي يف 
املهنيني  من  فــرداً   83 فيها  �شارك  ال�شارقة،  اإمــارة 
االجتماعي  الــعــمــل  يف  واملــهــتــمــني  االجــتــمــاعــيــني 
التوا�شل  بــرنــامــج  عــر  وذلـــك  املجتمع،  اأفــــراد  مــن 
املجال  يف  العاملة  املهنية  الفئات  ال�شتهداف  »زوم« 
اجلهات  ومــوظــفــي  الــ�ــشــارقــة،  اإمــــارة  يف  االجتماعي 

االجتماعية واحلكومية وخمتلف اأفراد املجتمع.
العاملني  وزيــادة وعي  تثقيف  اإىل   الور�شة  وهدفت 
و�شقل  االجتماعي  العمل  املجال  يف  املخت�شني  من 
ميدان  يف  اأدوارهـــم  يخدم  مبا  وتدريبهم  مهاراتهم 
العمل االجتماعي، حيث ت�شمنت القوانني االحتادية 
والنف�شي،  االجــتــمــاعــي  بــاعــمــل  املــعــنــيــة  واملــحــلــيــة 
ال�شارقة،  باإمارة  االأمرييية  املرا�شيم  اإىل  باالإ�شافة 
التنفيذي  املجل�س  وقــــرارات  االإداريـــــة،  والـــقـــرارات 

الدكتور  الور�شة  وقدم  التعاميم.  وكذلك  باالإمارة، 
االجتماعية،  التنمية  خبري   - م�شيح  علي  ح�شني   ،
م�شتعر�شاً  اكــلــيــنــيــكــي،  نــفــ�ــشــي  عـــالج  وا�ــشــتــ�ــشــاري 
بالعمل  املتعلقة  والت�شريعات  القرارات  اأبرز  خاللها 
االجتماعي والنف�شي يف االإمارة والذي يحقق تنظيم 
الــذي  ي�شمن من حفظ حقوق  االجتماعي  العمل 
بالبنود  التعريف  اإىل  باالإ�شافة  واملجتمع،  االفــراد 
القانونية والت�شريعية يف املجال االجتماعي والنف�شي 
للجهات  املخولة  وال�شالحيات  اخت�شا�شات  وكــذا 
املخت�شة. وتعد هذه الور�شة واحدة من �شل�شلة من 
اإدارة  تقدمها  التي  التخ�ش�شية  وامللتقيات  الور�س 
الرخ�س االجتماعية، بهدف رفع م�شتويات وقدرات 
م�شتجدات  باأحدث  االجتماعي  املجال  يف  العاملني 
الق�شايا االجتماعية من ت�شريعات وقرارات وقوانني، 
و�شقل قدراتهم املعرفية ومهاراتهم املهنية، تعزيزاً 
االإمارة،.  يف  املقدمة  االجتماعية  اخلــدمــات  جلــودة 
عالوة على تعزيز املعرفة لدى خمتلف االأخ�شائيني 
االجــتــمــاعــيــني بــاأفــ�ــشــل واأحــــدث املــمــار�ــشــات املهنية 

املمار�شة  جــودة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  االجتماعية 
الكفائات  وتــطــويــر  االجــتــمــاعــي،  الــعــمــل  يف  املهنية 
روؤى  وو�شع  االجتماعيني،  لالخت�شا�شيني  املهنية 
اإىل  بها  واالرتــقــاء  االجتماعية  املهن  �شري  ت�شهم يف 
امل�شلحة  م�شتويات متقدمة من اجلــودة واالأمــان و 
باأهمية  التوعوية  تعزيز  وكذلك  للمجتمع،  العامة 
من  ال�شعفاء  �ــشــالمــة  ل�شمان  املــهــنــي  الــرخــيــ�ــس 
الرخ�س  اإدارة  اأن  املجتمع. علماً  واالأ�شر يف  االأفــراد 
مزاولة  وترخي�س  تنظيم  على  تعمل  االجتماعية 
تتيح  حيث  الــ�ــشــارقــة؛  اإمــــارة  يف  االجتماعية  املــهــن 
للمهنيني االجتماعيني احل�شول على وثيقة ت�شمح 
لال�شراطات  وفقاً  االجتماعية  املهن  مبزاولة  لهم 
ا�ــشــتــقــبــال طــلــبــات املتقدمني  الـــالزمـــة، حــيــث يــتــم 
االجتماعية  املــهــن  مــزاولــة  رخــ�ــس  عــلــى  للح�شول 
https:// من خالل رابط الطلبات االإلكرونية

الواقع   sssd.shj.ae/licProfessional
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•• اأبوظبي -وام:

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايــد  بــن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  تــراأّ�ــس 
اأبوظبي للتنمية، اجتماعا  اإدارة �شندوق  وزير �شوؤون الرئا�شة ، رئي�س جمل�س 
ملجل�س اإدارة ال�شندوق، يف » ق�شر الوطن«، وقد ح�شره »عن ُبعد » �شمو ال�شيخ 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل نائب رئي�س جمل�س 

االإدارة.
واأّكد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان اأن ال�شندوق اكت�شب �شمعة عاملية 
املُ�شتدام  املُتوا�شلة يف دعم م�شرية االقت�شاد  التنموي نتيجة جهوده  يف العمل 
للدول النامية، موؤكًدا �شموه حتقيق هذه االإجنازات الرائدة بف�شل توجيهات 
اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ودعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة .

من  للتخفيف  ال�شندوق  بذلها  التي  الكبرية  اجلهود  اأهمية  اإىل  �شموه  واأ�شار 
تداعيات جائحة كورونا، وم�شاهماته حملًيا واإقليمًيا وعاملًيا الحتواء تاأثرياتها، 
وذلك من خالل مبادراته التي متّيزت بتاأثريها االإيجابي يف االقت�شاد الوطني 

واقت�شادات الدول النامية.
واأ�شاد �شموه بـ«مكتب اأبوظبي لل�شادرات« اأدك�س ، ودوره الفاعل يف دعم ال�شركات 
التناف�شية،  اأكرث قدرة على  لتكون  النفطية  وتنمية �شادراتها غري  االإماراتية 
ولتتمّكن من الدخول اإىل اأ�شواق عاملية جديدة، م�شيًفا �شموه اأن املكتب �شيعمل 

على تعزيز فر�س التو�ّشع االإ�شراتيجي لل�شادرات الوطنية.
املُقبلة  الفرة  واقت�شادية خالل  ا�شتثمارية  تبّني خطة  �شموه ب�شرورة  ووّجه 
االقت�شادي  النمو  تعزيز  اأجل  من  واال�شتثمارية؛  التنموية  امل�شروعات  الإدارة 

على امل�شتوى املحّلي والعاملي وحتويل التحديات اإىل فر�س ُمثمرة.
من جانبه، توّجه �شعادة حممد �شيف ال�شويدي، مدير عام ال�شندوق، بال�شكر 
اهتمامهم  على  املجل�س  واأع�شاء  االإدارة،  جمل�س  رئي�س  �شمو  اإىل  والتقدير 

وجهودهم الداعمة مل�شرية عمل ال�شندوق، وُمتابعة خططه واأهدافه امل�شتقبلية. 
التنموي  العمل  ا�شتمرارية  على  حري�شة  الر�شيدة  القيادة  اأن  �شعادته  واأّكـــد 
اأثبت جناحه كموؤ�ّش�شة مالية تدعم  اإذ  واالقت�شادي الذي يقوم به ال�شندوق؛ 
التنمية املُ�شتدامة يف دول العامل، ُم�شرًيا اإىل اأن اإجمايل متويالت وا�شتثمارات 
ا�شتفادت منها  وقد  درهــم،  مليارات   104 اإىل  تاأ�شي�شه و�شلت  ال�شندوق منذ 
97 دولة يف خمتلف القارات، كما �شيوا�شل ال�شندوق م�شرية التقّدم ا�شتعداًدا 
اجتماع  وا�شتعر�س  املُقبلة.  �شنة  للخم�شني  رائــدة  تنموية  رحلة  لالنطالق يف 
جمل�س االإدارة املو�شوعات املُدرجة يف جدول االأعمال، واأهّم امل�شروعات التنموية 
واال�شتثمارية، واالإجنازات التي حّققها ال�شندوق خالل �شنة 2020، كما اّطلع 
املجل�س على نتائج اأعمال التدقيق للبيانات املالية لل�شندوق والواردة من »جهاز 

اأبوظبي للمحا�شبة«.
ومّتت مناق�شة نتائج مبادرة ال�شندوق التي اأطلقها ب�شاأن تاأجيل �شداد الديون 
لل�شركات والدول املُت�شّررة من تداعيات اجلائحة، وما حّققته من نتائج مهّمة 

املايل  اال�ــشــتــقــرار  االأزمــــة و�ــشــمــان  الـــدول مــن جتـــاوز  اأ�شهمت يف متكني تلك 
ووّجه  املُ�شتدامة.  التنموية  م�شريتها  على  اإيجاًبا  انعك�س  مّما  واالقت�شادي؛ 
املجل�س ب�شرورة اال�شتمرار يف بذل اجلهود التي من �شاأنها احلفاظ على املكانة 
وحتقيق  التنموي  العمل  جمال  يف  املتحدة  العربية  االإمـــارات  لدولة  املرموقة 
نهاية  ويف  والــعــاملــي.  املحّلي  امل�شتوينينْ  على  املُ�شتدامة  االقت�شادية  التنمية 
االجتماع، وافق جمل�س اإدارة ال�شندوق على متويل عدد من امل�شروعات التنموية 
العاملني  جهود  ثّمن  كما  التمويل،  �شروط  ا�شتوفت  التي  النامية  الــدول  يف 
ودورهم الريادي يف حتقيق اأهداف ال�شندوق وغاياته. ح�شر االجتماع .. معايل 
رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل ومعايل اأحمد 
بن علي حممد ال�شايغ وزير دولة ومعايل فار�س حممد املزروعي امل�شت�شار يف 
وزارة �شوؤون الرئا�شة، واأع�شاء جمل�س االإدارة �شعادة عمر �شيف غبا�س، و�شعادة 
وال�شّيد حممد حمدان  الكويتي،  اليازية علي  وال�شّيدة  القبي�شي،  حممد جنم 

الفالحي.

•• اأبوظبي-وام:

بن  عــبــداهلل  الــ�ــشــيــخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية  وزيـــــر  نــهــيــان  اآل  زايـــــد 
اإليوت  مـــعـــايل  الـــــدويل  والـــتـــعـــاون 
ل�شوؤون  االأمــريــكــي  املبعوث  اأبــرامــز 

اإيران وفنزويال.
جـــرى خـــالل الــلــقــاء - الــــذي عقد 
يف ديــوان عــام الـــوزارة يف اأبوظبي - 
بني  اال�شراتيجية  العالقات  بحث 
دولـــة االإمــــارات والــواليــات املتحدة 
التعاون  اآفاق  االأمريكية و�شبل دفع 
امل�شرك بني البلدين ال�شديقني يف 
تبادل اجلانبان  كافة. كما  املجاالت 
م�شتجدات  جتــــاه  الــنــظــر  وجـــهـــات 
ـــاع يف املــنــطــقــة وبــحــثــا عددا  االأو�ـــش
والدولية  االإقليمية  الق�شايا  مــن 

ذات االهتمام امل�شرك ومنها اإيران 
و�شوريا والعراق اإ�شافة اإىل تطورات 
�شمو  االأو�ــشــاع يف فنزويال. ورحــب 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  عــبــداهلل  ال�شيخ 

بـــزيـــارة مـــعـــايل اإلـــيـــوت اأبــــرامــــز .. 
التاريخية  الــعــالقــات  عــلــى  مــوؤكــدا 
االإمارات  دولة  بني  واال�شراتيجية 
االأمريكية  املـــتـــحـــدة  والــــــواليــــــات 

اأجل تعزيزها  امل�شرك من  والعمل 
امل�شالح  يــحــقــق  مبــــا  وتـــطـــويـــرهـــا 
ال�شديقني  لــلــبــلــديــن  املـــ�ـــشـــركـــة 

ويعود باخلري على �شعبيهما.

من�سور بن زايد يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش اإدارة �سندوق اأبوظبي للتنمية

مب�صاركة خمتلف مدار�س الدولةعبداهلل بن زايد ي�ستقبل املبعوث الأمريكي ل�سوؤون اإيران وفنزويال
جمل�ش العلماء يحتفى باليوم العاملي للعلوم 

اجتماعية ال�سارقة تعرف 83 م�ساركًا باأبرز قوانني وت�سريعات العمل النف�سي والجتماعي 

•• ال�شارقة-وام: 

"ملوؤمتر املكتبات" الذي انطلق  ال�شابعة  �شهد اليوم الثاين من الدورة 
مع  بال�شراكة   2020 للكتاب  الــدويل  ال�شارقة  معر�س  هام�س  على 
تناولت  بعد  عن  حواريتني  جل�شتني  االأمريكية"  املكتبات  "جمعية 
االأوىل اأف�شل املمار�شات يف جمال التطوير املهني فيما تطرقت الثانية 

اإىل �شبل اإدارة املخاطر التي ميكن اأن تتعر�س لها املكتبات.
اإ�شماعيل  حممد  هبة  الدكتورة  قدمتها  التي  االأوىل  اجلل�شة  تناولت 
مدير فني املكتبات - جمعية م�شر للثقافة و تنمية املجتمع حتت عنوان 

بعدها:  وما   19 كوفيد  زمن  يف  املكتبات  الأخ�شائيي  املهنية  "التنمية 
املهني  التطوير  جمــال  يف  املمار�شات  اأف�شل   .. والفر�س"  التحديات 

امل�شتمر والفر�س املتاحة الأمناء املكتبات لالرتقاء بحياتهم املهنية.
وا�شتعر�شت اإ�شماعيل خالل اجلل�شة مفهوم التنمية املهنية و اأهميتها 
و�شرورتها يف املهن التي لديها قاعدة معرفية �شريعة التغري.. الفتة 
معرفة  تتطلب  املهنية  التنمية  اإلــيــهــا  ت�شتند  الــتــي  االآلـــيـــات  اأن  اإىل 
انتهاج  اإىل  باالإ�شافة  تطوير  اإىل  حتتاج  التي  واجلوانب  االحتياجات 
يف  والــتــفــكــري  التنموية  االأنــ�ــشــطــة  مــن  جمــمــوعــة  وتنفيذ  التخطيط 
املعلومات واملخرجات التي مت احل�شول عليها قبل االنتقال اإىل مرحلة 

التطبيق وم�شاركة االآخرين.
اإقليمية تتعلق بعمل املكتبات يف جمال خدمات  3 مناذج  و ا�شتعر�شت 
واملعلومات  للمكتبات  العربي  االحتــاد  اأن  مو�شحة   .. املهني  التطوير 
ال�شبكة  اأطــلــق  كما  االإلـــكـــروين  الف�شاء  عــر  متنوعة  نـــدوات  يــقــدم 
املنتدى  اإطــالق  جانب  اىل  النا�شئني  املبدعني  املكتبات  لقادة  الدولية 
االإلكروين،  التعليم  دعــم  يف  املكتبات  دور  حــول  االأول  االفــرا�ــشــي 

والتعليم عن بعد .
من جانبه ا�شتعر�س الدكتور عماد �شالح خالل اجلل�شة الثانية التي 
انطلقت حتت عنوان "ما يجب وما ال يجب فعله الإدارة املخاطر بنجاح 

اإدارة  يف  املكتبيني  مهارة  تعزيز  �شاأنها  من  التي  االأدوات  املكتبات"  يف 
اأهمية  .. م�شددا على  االأزمــات  اإزاء  الت�شرف  املكتبية وكيفية  املخاطر 
ينبغي  ومــا  فعله  ينبغي  ما  ومعرفة  درجاتها  وترتيب  املخاطر  تقييم 

جتنب فعله قبل االأزمات وخالل حدوثها وبعد انتهائها.
و  املوؤ�ش�شات  خمتلف  تواجه  واقعية  حقيقة  املخاطر  اأن  �شالح  واأو�شح 
ميكن اأن تاأخذ اأ�شكااًل متعددة تعرقل العمليات املوؤ�ش�شية حيث تت�شبب 
االأحداث ذات التاأثري ال�شلبي بخلق قيمة جديدة تهدم القيمة القائمة 
.. الفتاً اإىل اأن تعريف املخاطر يف جمال املكتبات يعني اإمكانية حدوث 

اأزمة معينة توؤثر على حتقيق اأهداف املكتبة ومنجزاتها.

موؤمتر املكتبات يناق�ش اآليات التطوير املهني ومهارات اإدارة املخاطر والأزمات

•• اأبوظبي - وام: 

العمل  على  حر�شها  االجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  اأكــدت 
كنهج  احلكومي  التمّيز  لتعزيز منظومة  االإمـــارات  دولــة  م�شار حكومة  �شمن 
اخلدمات  جمــال  يف  والتناف�شية  الــريــادة  لتحقيق  موؤ�ش�شاتها  كافة  يف  تتبناه 
احلكومية، م�شرية اإىل اأنها اأطلقت منذ عامني م�شروعاً ريادياً لتعزيز اجلودة 
اأعمالها حتت م�شمى »ال�شيا�شة الرقمية« لتمكني الهيئة  والتمّيز يف منظومة 
ب�شكل  ال�شركاء  مع  وعالقاتها  واخلدمية  الت�شغيلية  عملياتها  كافة  اإدارة  من 
العمل  م�شتوى  على  كبرية  نوعية  نقله  اإحـــداث  اإىل  اأدى  مما  متكامل  رقمي 

التاأميني يف الهيئة.
وقال �شعادة حممد �شيف الهاملي مدير عام الهيئة - يف ت�شريح له مبنا�شبة 
كل  من  نوفمر  �شهر  من  خمي�س  ثــاين  ي�شادف  الــذي  للجودة  العاملي  اليوم 
“ هو   GEM 2.0 احلكومي«  التميز  منظومة  وتطوير  حتديث  اإن   - عــام 
اإجناز جديد ي�شاف اإىل الروؤية اال�شت�شرافية للحكومة نحو امل�شتقبل و�شواًل 
اإىل مئوية االإمارات 2071، فالركيز على مفاهيم جديده مثل اال�شتباقية 
والتجديد  واال�شت�شراف  واالبتكار  واملرونة  للم�شتقبل  واجلاهزية  املرابطة 
والر�شاقة وال�شراكة والتكامل وغريها من امل�شطلحات واملحاور التي طرحتها 
املنظومة اجلديدة يعك�س االإملام باملتغريات الكبرية التي حتيط بعاملنا واإدراكاً 
ملا يجب اأن يكون عليه م�شتوى االأداء للخدمات احلكومية حتى تظل االإمارات 

اأحد اأهم املحركات التنموية الهامة يف �شناعة االقت�شاد العاملي.

التناف�شية  االقت�شادية  الكيانات  اأهــم  من  واحــدة  اأ�شبحت  االإمـــارات  اأن  واأكــد 
الــكــرى يف الــعــامل يــدلــل على ذلــك املــــردود الــعــايل الـــذي تقدمه الــدولــة يف 
كافة تقارير التناف�شية العاملية وهذه املكانة تعك�س التمّيز على م�شتوى ريادة 
املتغريات  كافة  مع  التعاطي  على  القدرة  تعك�س  كما  وعاملياً  اإقليمياً  االأعمال 
والتي متثل تطوير هذه املنظومة اأحدث �شورها، االأمر الذي يجعلنا يف غاية 
بكافة مكوناتها  بها احلكومة  تتمتع  التي  الكبرية  بالقدرات  الفخر واالعتزاز 
الــدولــة يف  كــي تظل  وكلفته  املطلوب  التحول  تــدرك حجم  ر�شيدة  قــيــادة  مــن 
املكان املخطط له بعناية، بجانب كفاءات تتمتع بكل املوا�شفات املطلوبة لقيادة 

وحتقيق هذا التحول.
واأو�شح الهاملي اأنه على م�شتوى هيئة املعا�شات باتت الهيئة تدرك اأنه ال غنى 
عن تعزيز كافة جوانب التميز يف عملياتها الت�شغيلية وخدماتها احلكومية من 
ان�شب  االأول  حمورين  على  عملت  لذلك  احلكومي،  النهج  هــذا  مواكبه  اأجــل 
واجلهد  الوقت  اخت�شار  �شاهم يف  والــذي  الرقمي  التحول  على  فيه  االهتمام 
كانت  الهيئة  اأن  للمتعاملني، غري  باإجناز اخلدمات  املتعلقة  االأعباء  وتخفيف 
وهي  وا�شتباقية  ومرنة  ومرابطة  متكاملة  منظومة  اإىل  بحاجة  اأنها  تدرك 
ذات املحاور التي قام عليها التحديث اجلديد ملنظومة التمّيز احلكومي فعملت 
على اإطالق م�شروع لتطوير �شيا�شة رقمية خا�شة بالهيئة مثلت نقلة نوعية يف 
م�شتوى التمّيز واجلودة الذي تتطلع اإليه حيث �شتمثل هذه ال�شيا�شة حا�شنة 
ابتكارية الأية م�شاريع اأو �شراكات مع جهات عمل بالدولة من �شاأنها اأن تخدم 

العمل احلكومي يف الدولة.

املعا�سات: نواكب منظومة التميز احلكومي لتعزيز ريادة وتناف�سية اخلدمات

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �ص�ت�صي �صتار للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 4 - ملك عبداهلل �شعيد علي القيزي - ديرة - نايف - ال�شكل القانوين 
: ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 757235 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1225655 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2020/10/21  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/10/21  وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو 
 : العنوان  احل�صابات  لتدقيق  االن�صاري  & ام  ايه  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان - املركز التجاري 
االول -  هاتف : 042955582  الفاك�س : 042955598 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ماهي انرتبراي�س للتجارة العامة ذ.م.م 
 - االول  لال�شتثمار  دبي  جممع   - للعقارات  ارنكو  موؤ�ش�شة  ملك   208 رقم  مكتب   : العنوان 
بال�شجل  القيد  رقم   819383  : الرخ�شة  رقم    ، حمــدودة  م�شوؤولية  ذات   : القانوين  ال�شكل 
التجاري : 1375688 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2020/10/20  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/10/20  وعلى من 
للتدقيق واملحا�صبة  اجلريودي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  لديه 
العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�شعايل - ديرة - هوز العنز -  هاتف : 042389721  
الفاك�س : 042389722 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�صابات 
العنوان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان - املركز 

التجاري االول -  هاتف : 042955582  الفاك�س : 042955598  
املذكور  امل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائــرة  تعلن  مبوجب هذا 
�ص�ت�صي �صتار للتجارة العامة �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله لت�شفية 
 2020/10/21 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2020/10/21 بتاريخ   دبي 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأعــاله،  املذكور  العنوان  على 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�شعايل - ديرة - هوز العنز -  هاتف : 042389721  

الفاك�س : 042389722  
املذكور  امل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائــرة  تعلن  مبوجب هذا 
اأعاله لت�شفية ماهي انرتبراي�س للتجارة العامة ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم 
 2020/10/20 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2020/10/20 بتاريخ   دبي 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأعــاله،  املذكور  العنوان  على 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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اأخبـار الإمـارات
انطالق اأعمال موؤمتر الإمارات الدويل لأمرا�ش وجراحة امل�سالك البولية يف دبي

•• دبي- وام:

�شهدت دبــي اأمــ�ــس انــطــالق اأعــمــال مــوؤمتــر االإمــــارات الـــدويل التا�شع 
املوؤمتر  انعقاد  مع  يتزامن  الــذي  البولية  امل�شالك  وجراحة  الأمرا�س 
والتنا�شلية.  البولية  امل�شالك  جلراحة  العربية  للرابطة  ع�شر  ال�شابع 
يــ�ــشــارك يف املــوؤمتــر مبــركــز دبــي الــتــجــاري الــعــاملــي نخبة مــن العلماء 
اأن�شطة  مع  تفاعلت  اأخــرى  نخبة  جانب  اإىل  واملتخ�ش�شني  واالأطــبــاء 

املوؤمتر افرا�شياً.
بدبي  ال�شحة  عــام هيئة  القطامي مدير  اأكــد معايل حميد حممد  و 
يعك�س  االأهمية  تلك  و  بهذا احلجم  موؤمترين  تنظيم  اأن  له  كلمة  يف 
قدرات دبي الهائلة واإمكانياتها مبجال ا�شت�شافة االأحداث واملوؤمترات 
التخ�ش�شية الكرى ال�شيما يف املجال الطبي الذي متكنت االإمارة من 

اأن تكون يف �شدارة �شاحته الدولية.
املتقدمة  االأولــويــة  وتعلمون  االخت�شا�س  اأهــل  :" اأنتم  قال معاليه  و 
املوؤ�ش�شات  لــدى  والتنا�شلية  البولية  امل�شالك  اأمــرا�ــس  حتتلها  التي 
ال�شحية على م�شتوى العامل.. واجلميع يعلم اأي�شاً املخاطر التي تهدد 
�شالمة و�شحة وحياة النا�س يف خمتلف املجتمعات من جراء االإ�شابة 
ال�شحة  منظمة  حتــذيــرات  اإىل  لفت  و  االأمرا�س" .  مــن  الــنــوع  بهذا 
البولية  امل�شالك  اأمــرا�ــس  ارتــبــاط  وتاأكيدها  اجلانب  هــذا  يف  العاملية 
اأمرا�س  مقدمتها  ويف  االأخـــرى  االأمــرا�ــس  مــن  بالعديد  والتنا�شلية 
ال�شحة  على  كــبــرياً  خــطــراً  ت�شكل  الــتــي  املــعــديــة  واالأمـــرا�ـــس  االأورام 
اأن هيئة  واأو�شح  النف�شية.  ال�شحة  االإجنابية وحتى  وال�شحة  العامة 
وتو�شيع  وتطوير  حتديث  على  متوا�شل  وب�شكل  تعمل  بدبي  ال�شحة 
نطاق خدمات اأق�شام اأمرا�س وجراحة امل�شالك البولية والتنا�شلية يف 

من�شاآتها الطبية و حتر�س على رفدها باأف�شل الكفاءات التخ�ش�شية 
اإىل جانب تزويدها باأحدث التجهيزات والتقنيات واحللول الذكية.

وحر�شهم  املوؤمترين  تنظيم  على  القائمني  جهود  القطامي  ثمن  و 
على تنظيم احلدثني املهمني �شمن االإجراءات االحرازية والوقائية 
امل�شاركني  و  احلــ�ــشــور  اهــتــمــام  وحــيــا  كوفيد19-  مبــر�ــس  اخلــا�ــشــة 
بخرتهم  املــوؤمتــريــن  اأعــمــال  واإثــــراء  والتفاعل  بالتواجد  افرا�شياً 
التا�شع الأمرا�س وجراحة  االإمــارات الدويل  وعلمهم. يراأ�س موؤمتر 
امل�شالك البولية الدكتور عبد القادر الزرعوين رئي�س جمعية االإمارات 

الأمرا�س وجراحة امل�شالك البولية.
بعدها افتتح معايل القطامي معر�س امل�شتلزمات والتجهيزات الطبية 
حملياً  الرائدة  ال�شركات  من  العديد  ي�شم  الــذي  للموؤمتر  امل�شاحب 

وعاملياً.

الأر�سيف الوطني يبحث تعزيز التعاون مع كولومبيا

من قلب العا�صمة اأب�ظبي 
كلية الإمارات للتكنولوجيا تفتح باب الت�سجيل للف�سل الدرا�سي 

الثاين 2020-2021 بنظام التعليم عن بعد

»42 اأبوظبي« ت�ست�سيف اأوىل جل�سات حت�سري الدفعة الأوىل للطلبة املر�سحني

•• ابوظبي-الفجر:

بحث �شعادة الدكتور عبد اهلل حممد الري�شي مدير عام االأر�شيف الوطني 
مع �شعادة اإنريكي �شريانو لوبيز  مدير عام االر�شيف الوطني يف جمهورية 
كولومبيا يف اجتماع  عر االت�شال املرئي، تعزيز �ُشبل التعاون والتن�شيق يف 
جمال اأ�شاليب جمع وحفظ الوثائق واالأر�شفة الرقمية وا�شتخدام الو�شائل 
تعزيز  �ُشبل  بحث  االجــتــمــاع   خــالل  وجـــرى  الــبــلــديــن،  بــني  التكنولوجية 
يف  تفاهم  مذكرة  توقيع  مقرح  اإىل  باالإ�شافة  اخلــرات  وتبادل  التوا�شل 

قطاع االأر�شفة والتوثيق
االأر�شيف  ن�شاأة  الري�شي خالل االجتماع �شرحاً مف�شاًل عن  الدكتور  وقدم 
امل�شتمر الذي يلقاه من  الوطني وتطّوره، واأبرز اإجنازاته يف ظل االهتمام 
الــوزراء، وزير  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد  ال�شيخ من�شور بن  �شمو 

�شوؤون الرئا�شة.
وا�شتعر�س الري�شي املهام التي يقوم بها االأر�شيف الوطني يف جمال تنظيم 
احلفظ  مبنى  يف  وموؤ�ش�شاتها  الــدولــة  وزارات  وثــائــق  وحفظ  االأر�ــشــيــفــات، 

والــرمــيــم الــذي مت اإنــ�ــشــاوؤه حــديــثــاً، وتــطــرق  اإىل الــقــاعــدة التكنولوجية 
مهامه  اأداء  يف  الوطني  االأر�ــشــيــف  عليها  يعتمد  التي  واملــتــطــورة  احلديثة 
اليومية، واأكد جدوى التعاون بني االأر�شيف الوطني مع كولومبيا و الذي 
يعد االأول من نوعه يف هذا املجال بني االإمارات العربية املتحدة و دولة من 

دول امريكا الالتينية.
�شارك يف االجتماع �شعادة �شامل را�شد العوي�س، �شفري الدولة لدى جمهورية 
كولومبيا؛ حيث اأ�شاد بدور  االأر�شيف الوطني وبتطوره، وباأهمية ما يقدمه 
من معلومات تاريخية عن دولة االإمارات العربية املتحدة، واأكد اأن العالقات 
ويجب  االأخــرية  الفرة  يف  ملحوظاً  تقارباً  ت�شهد  االإماراتية-الكولومبية 
علينا ا�شتغالل هذا التقارب لفتح اآفاق جديدة للتعاون امل�شرك على كافة 

ال�شعد.
اإىل تعزيز  اإنريكي �شريانو لوبيز عن �شعي بالده  اأعــرب �شعادة  من جانبه، 
التعاون مع االإمــارات العربية املتحدة، واالطالع على جتربتها يف االأر�شفة 
املوؤ�ش�شات  بني  الربط  يف  اال�شطناعي  الذكاء  ا�شتخدام  واأهمية  الرقمية، 

احلكومية املختلفة لت�شهيل اأر�شفة الوثائق وحفظها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت كلية االإمارات للتكنولوجيا عن فتح باب الت�شجيل للف�شل الدرا�شي 
نوفمر  �شهر  من  ابتداًء  بعد  عن  التعليم  بنظام   2021-2020 الثاين 

اجلاري.
ترّكز  حالياً،  للت�شجيل  املتاحة  �شية  التخ�شّ الرامج  اأن  الكلية  واأو�شحت 
اإىل  اإ�شافة  اإدارة االأعمال،  يف جماالت العلوم الطبية وال�شحية، الهند�شة، 
العربية، ومُتّكن اخلريجني  باللغة  العاّمة  والعالقات  االإعالم  بكالوريو�س 
وزارة  مــن  املُعتمدة  العلمية  �شات  والتخ�شّ ال�شهادات  على  احل�شول  مــن 

الربية والتعليم- �شوؤون التعليم العايل.
وقال الدكتور عبد الرحيم �شابوين، رئي�س كلية االإمارات للتكنولوجيا اأنه 
اأمام  املجال  اإف�شاح  بهدف  الثاين  الدرا�شي  للف�شل  الت�شجيل  بــاب  فتح  مّت 
الطالب وجميع الراغبني بتطوير م�شريتهم املهنية للت�شجيل يف جمموعة 

�شة. كبرية ومتنّوعة من الرامج  االأكادميية املُتخ�شّ
اأحدث  متتلك  للتكنولوجيا  االإمـــــارات  كلية  اأن  �ــشــابــوين  الــدكــتــور  وذكـــر 
التقنيات الرقمية والذكية التي ُتعّد عاماًل اأ�شا�شياً ومهماً يف اعتمادنا على 
واالحرازية  الوقائية  التدابري  فر�شته  الــذي  بعد"،  عن  "التعليم  نظام 

ب�شاأن فريو�س كوفيد19-، 
واأ�شاف قائاًل: "نحن نطبق اأعلى املعايري مبا ي�شمن لطالبنا التاأكد من 
�شالمتهم جنباً اإىل جنب مع احل�شول على التعليم اجليد اإ�شافة اإىل القدرة 
على التوا�شل املرن مع اأع�شاء الهيئتني التدري�شية واالإدارية على حدٍّ �شواء، 

من اأجل اإكمال م�شريتهم التعليمية باأمان و�شال�شة".
واختتم ت�شريحه بالقول: "ُي�شعدنا باأن كافة مناهج وبرامج كلية االإمارات 
للتكنولوجيا اأثبتت قدرتها على مدار ال�شنوات املا�شية، يف تلبية احتياجات 
جمتمع  �شمن  للطالب  عملية  معرفة  بناء  يف  واأ�شهمت   املُتغرية،  ال�شوق 
م�شاٍر  اأي  يف  للعمل  الكاملة  واجلــهــوزيــة  الثقة  اخلريجني  منح  اأكــادميــي 

مهني".
 ودعت كلية االإمارات للتكنولوجيا، التي تتمتع مب�شرية تعليمية واأكادميية 
عمرها ربع قرن يف قلب العا�شمة اأبوظبي، كافة الطلبة الراغبني يف اإحداث 
على  التعّرف  اإىل  واالجتماعية،  املهنية  حياتهم  يف  ملمو�س  اإيجابي  تغيري 
كافة اخلدمات والن�شاطات الطالبية عر من�شاتها الرقمية، االعتماد على 
والتقّدم  اإلكرونياً،  الر�شوم  وت�شديد  ال�شل�شة  الدرا�شي  الت�شجيل  اإجراءات 
يف  للتفوق  الــفــر�ــشــة  متنحهم  مــتــطــورة  تعليمية  جتــربــة  عــلــى  للح�شول 

التح�شيل االأكادميي وتوؤهلهم مل�شتقبل مهني واعد.
*تطبق ال�شروط واالأحكام وفقاً ملا ي�شتجّد من تعليمات �شادرة من قبل وزارة 

الربية والتعليم )�شوؤون التعليم العايل(، يف الف�شل الدرا�شي القادم.

•• اأبوظبي - وام:

اأبوظبي"   42" مدر�شة  ا�شت�شافت 
التي   - املبتكرة  الــرجمــة  مــدر�ــشــة 
واملعرفة  الــتــعــلــيــم  دائــــــرة  اأعـــلـــنـــت 
اأبوظبي  وبــــرنــــامــــج  اأبــــوظــــبــــي  يف 
 "21 "غدا  التنموية  للم�شرعات 
 - املا�شي  �شبتمر  يف  اإطالقها  عن 
اأوىل جل�شات التح�شري االفرا�شية 
�شمن �شل�شلة من اجلل�شات ت�شتمر 
خطوة  يف  �ـــشـــهـــريـــن  مــــــدى  عـــلـــى 
تــ�ــشــتــكــمــل فــيــهــا حتــ�ــشــريات طلبة 
الدفعة االأوىل للمدر�شة قبل افتتاح 

اأبوابها يف �شهر فراير املقبل.
طالب   4000 ا�ــشــتــكــمــال  مــــع  و 
االإنـــرنـــت  عـــر  االأويل  لــلــتــقــيــيــم 
والــــــذي يـــركـــز عــلــى مـــهـــاراتـــهـــم يف 
والذاكرة  املنطق  اخــتــبــارات  جتـــاوز 
التح�شري  جـــلـــ�ـــشـــات  تـــ�ـــشـــتـــهـــدف 
مر�شح  طــالــب   200 االأ�ــشــبــوعــيــة 
بالتجربة  لتعريفهم  جل�شة  كــل  يف 
توفرها  التي  وال�شاملة  التفاعلية 

مدر�شة 42 اأبوظبي.
جل�شات  خــالل  املر�شحون  ويح�شر 
تف�شيليا  �ــــشــــرحــــا  الـــتـــحـــ�ـــشـــري 
يف  االأقــــــران  تــعــلــيــم  حـــول منهجية 

 21 من  املوؤلف  ومنهاجها  املدر�شة 
الــتــي تــرتــكــز عــلــى االإتقان  مــرحــلــة 
التخ�ش�س  جمــــاالت  يف  الــتــعــمــق  و 
ذلـــك الرجمة  الــرئــيــ�ــشــيــة مبـــا يف 
 Imperative االأمـــــــــريـــــــــة 
 P r o g r a m m i n g
 Parallel املــتــوازيــة  واحلــو�ــشــبــة 
واخلوارزميات   Computing

والذكاء اال�شطناعي وغريها.
جل�شة  خــالل  املر�شحون  و�شيتمكن 
االأ�شئلة واالأجوبة من التوا�شل مع 
الذين   42 مدار�س  �شبكة  خريجي 
املبتكر  املــدر�ــشــة  مــنــهــج  ا�ــشــتــكــمــلــوا 

القائم على تنفيذ امل�شاريع باأ�شلوب 
تهدف  الــتــي  املنهجية  وهــي  اللعب 
اإىل تعزيز مهارات التفكري النقدي 
خراتهم  وتـــعـــزيـــز  الــطــلــبــة  لــــدى 
�شت�شاعد  كــمــا  املــ�ــشــكــالت..  حــل  يف 
املر�شحني  التح�شريية  اجلــلــ�ــشــات 
الوظيفية  الفر�س  التعرف على  يف 
امل�شتقبلية التي يحظى بها خريجو 

مدار�س �شبكة 42.
اإدارة  مدير  ال�شام�شي  ماجد  وقــال 
الــعــايل يف  التعليم  اأعــمــال  تــطــويــر 
اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم  دائــرة 
رئــــيــــ�ــــس مــــ�ــــشــــروع مــــدر�ــــشــــة 42 

 42 "ا�شت�شافت مدر�شة   : اأبوظبي 
اجلل�شات  من  �شل�شلة  اأول  اأبوظبي 
التح�شريية مب�شاركة 200 متقدم 
مر�شح يف جل�شات االأ�شبوع املا�شي".
م�شتويات  نــ�ــشــهــد   "  : واأ�ـــــشـــــاف 
املتقدمني  لــلــمــر�ــشــحــني  مــتــقــدمــة 
املناف�شة  احتدام  نلم�س  و  للمدر�شة 
اختيار  بــــدء  اإىل  ونــتــطــلــع  بــيــنــهــم 
القادم  اجلــيــل  مــن  االأوىل  الــدفــعــة 

من املرجمني يف دولة االإمارات".
تـــعـــتـــر مــــدر�ــــشــــة الـــــرجمـــــة 42 
الرئي�شية  املــمــكــنــات  اأحـــد  اأبــوظــبــي 
اال�شراتيجية  اأبـــوظـــبـــي  لــــروؤيــــة 
بــنــيــة حتتية  تــطــويــر  اإىل  الــرامــيــة 
قـــادرة  و�ــشــامــلــة  مــتــنــوعــة  تعليمية 
على تطوير وتاأهيل القوى العاملة 

اجلاهزة للم�شتقبل.
ـــة اإحـــــــدى مــــبــــادرات  وتـــعـــد املـــدر�ـــش
اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم  دائــرة 
للم�شرعات  اأبــــوظــــبــــي  وبــــرنــــامــــج 
متتد  الـــذي   "21 "غدا  التنموية 
مــبــادراتــه على مــدى ثــالث �شنوات 
بهدف دعم جهود التنمية املتوا�شلة 
يف اأبوظبي عر توظيف ا�شتثمارات 
االأعمال  لتطوير  اجلوانب  متعددة 

واالبتكار واالأفراد.

تنظمه وزارة الثقافة وال�صباب ووزارة الثقافة والريا�صة وال�صياحة الك�رية 

منتدى �سناعة املحتوى الثقايف يعزز العالقات بني الإمارات وكوريا

من خالل زيارة امل�قع االلكرتوين ل� )فاب الب االإمارات(

»حمدان التعليمية« تدعو للُم�ساركة املكثفة يف م�سابقة »مبتكرون« بفئتيها لل�سغار والكبار

جل�سة افرتا�سية لأع�ساء برملان الطفل الإماراتي لدعم جهود ت�سميم اخلم�سني

•• اأبوظبي - الفجر:

الثقافة  ووزارة  وال�شباب،  الثقافة  وزارة  نظمت 
والريا�شة وال�شياحة يف جمهورية كوريا، املنتدى 
االإمـــاراتـــي  الــثــقــايف  املــحــتــوى  لــ�ــشــنــاعــة  االأول 
كوفيد19-  بعنوان" تاأثري  جاء  الذي  الكوري، 
ياأتي  واالإبداعية"،  الثقافية  ال�شناعات  على 
الثقايف  "احلوار  بــرنــامــج  فــعــالــيــات  مــن  كــجــزء 
االإماراتي الكوري حتت �شعار "تقارب الثقافات" 
الثنائية  العالقات  من  عاماً  باأربعني  ويحتفي 

بني دولة االإمارات وجمهورية كوريا".
االت�شال  تقنية  عر  اأقيم  الــذي  املنتدى  ح�شر 
املــرئــي  كـــاًل مـــن  مــبــارك الــنــاخــي وكــيــل وزارة 
الــثــقــافــة والــ�ــشــبــاب، و�ــشــامل الــقــا�ــشــمــي الوكيل 
اأوه  و�ــشــعــادة  والــفــنــون،  الـــراث  لقطاع  امل�شاعد 
يونغ وو، النائب االأول لوزير الثقافة والريا�شة 
والــ�ــشــيــاحــة الــكــوريــة، و�ــشــعــادة كـــوون يـــوجن وو، 
الدولة،  لدى  اجلنوبية  كوريا  جمهورية  �شفري 
وعدد من ممثلي اجلهات والقطاعات احلكومية 
�شبل رامية  اإىل  الو�شول معاً   واخلا�شة بهدف 

اإىل  تطوير  اآليات �شناعة املحتوى الثقايف.
الثقافة  وزارة  وكــيــل  الــنــاخــي  مـــبـــارك  واألـــقـــى 
عالقات  تــنــاولــت  االفتتاحية  الكلمة  وال�شباب 
املجاالت  خمــتــلــف  يف  الــبــلــديــن  بـــني  الـــتـــعـــاون 
ا�شتثنائياً  تـــطـــوراً  �ــشــهــدت  والــتــي  والــقــطــاعــات 
اال�شراتيجية  الــ�ــشــراكــة  مــرحــلــة  اإىل  و�ــشــواًل 

اخلا�شة:
وقال مبارك الناخي:

الثقايف  املـــحـــتـــوى  �ــشــنــاعــة  مــنــتــدى  ميــثــل   "
الــكــوري حمطة جــديــدة ال�شتك�شاف  االإمــاراتــي 
الثقافية  الــ�ــشــنــاعــات  قــطــاع  واعـــــدة يف  فــر�ــس 
�شراكات بني  لبناء  االأر�شية  واالإبداعية، وت�شع 
ال�شديقني  البلدين  يف  االإبــداعــيــة  املجتمعات 
الرقمي  املــحــتــوى  �شناعة  جمــال  يف  خ�شو�شاً 

والو�شول به اإىل املجتمعات العاملية".
واأ�شافت مبارك الناخي:

الثقايف  املـــحـــتـــوى  �ــشــنــاعــة  مــنــتــدى  يــ�ــشــتــكــمــل 
عالقاتنا  لتعزيز  جــهــودنــا  الــكــوري  االإمـــاراتـــي 

تر�شيخ  بـــهـــدف  الـــثـــقـــايف  الـــتـــعـــاون  جمـــــال  يف 
و�شعبينا،  بلدينا  بني  واملــعــريف  الثقايف  التقارب 
التعاون  جمــاالت  ب�شاأن  واالأفــكــار  االآراء  وتبادل 
امل�شركة ال �شيما �شناعة املحتوى، وال�شناعات 
لل�شباب  الدعم  وتقدمي  واالإبــداعــيــة،  الثقافية 
واملوهوبني."  من جهته اأو�شح �شعادة اأوه يونغ 
والريا�شة  الــثــقــافــة  لــوزيــر  االأول  الــنــائــب  وو، 
وال�شياحة الكورية، يف كلمته  اأن  تعزيز التعاون 
كوريا  بني  الثقايف  املحتوى  �شناعة  يف  املتبادل 
ب�شكل  �شي�شاعد  املــتــحــدة  الــعــربــيــة  واالإمـــــــارات 
بني  اال�شراتيجية  ال�شراكة  تعزيز  يف  ملمو�س 
البلدين، اآماًل   اأن ُي�شّكل هذا املنتدى الذي ُعقد 
فر�شة  كوفيد19-  فــريو�ــس  حتــديــات  ظــل  يف  
البلدين  التعاون واالزدهــار بني  جديدة لتعزيز 
يف  املتحدثون  ركــز  اأخـــرى  جهة  مــن  م�شتقباًل. 
يف  الثقايف  املحتوى  وقيمة  دور  على  كلماتهم  
و"كيفية  كوفيد19-"،  فــريو�ــس  جائحة  ظــل 
االأزمة  لهذه  الثقايف  املحتوى  �شناعة  ا�شتجابة 
الــعــاملــيــة، كــمــا ا�ــشــتــعــر�ــشــوا  احلــــاالت الناجحة 
واأفـــ�ـــشـــل املــمــار�ــشــات يف الــقــطــاع اخلـــا�ـــس بني 
الوكيل  القا�شمي  �شامل  قـــّدم   بـــدوره  البلدين. 
امل�شاعد لقطاع الراث والفنون يف وزارة الثقافة 
املبادرات  اأبـــرز  تــنــاول  مرئياً  عر�شاً  والــ�ــشــبــاب،  
املجتمعية   الـــــــوزارة  واجلـــهـــات  قــدمــتــهــا  الــتــي 

االأخرى يف الدولة للت�شدي للتحديات الناجمة 
قيادة  اأن   اإىل  م�شرياً   ،19 كوفيد  عن فريو�س 
العديد  اتخذت  احلكيمة  روؤيتها  بف�شل  الدولة 
مـــن االإجــــــــــراءات االحـــــرازيـــــة لــلــحــفــاظ على 
�ــشــحــة و�ــشــالمــة اأفـــــراد املــجــتــمــع جــمــيــعــاً �شواء 
اأغلقت  زّوار، حيث  اأو  اأو مقيمني  من مواطنني 
تاأجيل  ومت  الثقافية،  الوجهات  وكافة  املتاحف، 
املحلية  والفعاليات  الثقافية  والندوات  املعار�س 
اأن  اإىل  ، الفــتــاً  اأجــل غــري م�شمى  اإىل  والعاملية  
القطاع الثقايف يف الدولة �شواء موؤ�ش�شات فنية اأو 
ثقافية اأثبت قدرته على اال�شتمرارية يف العطاء 
ما  تنوعت  متنوعة  مــبــادرات  تنظيم  من خــالل 
الرقمية و  والثقافة  املحفزات االقت�شادية،  بني 
واجلل�شات  املعرفية،  واملبادرات  الفنية  املبادرات 

الثقافية االفرا�شية . 
كما �شلط �شامل القا�شمي ال�شوء على الرنامج 
الــوطــنــي لــدعــم املــبــدعــني الـــذي اأطــلــقــتــه وزارة 
منح  تقدمي  يف  �شاهم  والــذي  وال�شباب  الثقافة 
يف  العاملة  ال�شغرية  وال�شركات  لالأفراد  مالية 
قطاع ال�شناعات الثقافية واالبداعية يف الدولة 
خالل  والفنية  الثقافية  اأعمالهم  ال�شتمرارية 
التعرف  �شاهم  يف  الرنامج  اأن  االأزمــة، موؤكداً 
معاجلة  تطلبت  التي  الرئي�شية  الفجوات  على 

ت�شريعية وتنظيمية عّدة. 

•• دبي-الفجر: 

دعــــت مــوؤ�ــشــ�ــشــة حـــمـــدان بـــن را�شد 
املتميز  التعليمي  لـــالأداء  مكتوم  اآل 
م�شابقة  يف  امل�شاركة  املجتمع  اأفــراد 
والكبار  لل�شغار  بفئتيها  مبتكرون 
الطلبة،  جــــذب  اإىل  تـــهـــدف  الـــتـــي 
لديهم  ممن  والــفــرق  واالأ�شخا�س، 
االإبداعية  واالأفــكــار  االبتكار  �شغف 
اأفكارهم  حتــويــل  عــلــى  مل�شاعدتهم 

اإىل واقع ملمو�س. 
املوقع  زيـــــــارة  خـــــالل  مــــن  وميـــكـــن 
 )fablab.ae( االلــــــكــــــروين 
للم�شاركني حتميل الدليل التعريفي 
االإمارات"  الب  "فاب  بــــ  اخلـــا�ـــس 
واإرفاق  امل�شاركة  ا�شتمارة  تعبئة  ثم 

البيانات وامل�شتندات املطلوبة.
لالأ�شخا�س  خم�ش�شة  واجلـــائـــزة 
الـــذيـــن تـــــراوح اأعـــمـــارهـــم مـــا بني 
وممن  ال�شغار،  لفئة  عاماً   12-9

لفئة  عاماً   18 عن  اأعمارهم  تزيد 
الدكتور  اأكـــد  جهته،  ومــن  الــكــبــار. 
رئي�س  نائب  املهريي،  جمال حممد 
جمـــلـــ�ـــس االأمــــــنــــــاء االأمــــــــني الـــعـــام 
ملوؤ�ش�شة حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
لالأداء التعليمي املتميز، اأن املوؤ�ش�شة 
رائداً لر�شيخ االبتكار  تتبنى نهجاً 
من  التعليمية  املــنــظــومــة  كــامــل  يف 
خالل العديد من املبادرات الرائدة 
الكوادر  وتاأهيل  اإعــداد  اإىل  الرامية 
حتويل  على  وت�شجيعهم  الب�شرية 
وواقــــع  مــ�ــشــاريــع  اإىل  ابــتــكــاراتــهــم 

ملمو�س.
م�شابقة  "متثل  املــــهــــريي:  وقـــــال 
لروؤية  عملياً  جت�شيداً  "مبتكرون" 
املــوؤ�ــشــ�ــشــة نــحــو خــلــق جــيــل جديد 
املجاالت  خمتلف  يف  املبتكرين  مــن 
العلمية والتقنية ملواكبة التطورات 
الــــعــــامل.  دول  كــــل  يف  املـــتـــالحـــقـــة 
ع�شب  اأ�ــشــبــحــت  فــالــتــكــنــولــوجــيــا 

واالداة  االقت�شاد  وم�شتقبل  احلياة 
النمو  لــتــحــقــيــق  واملـــرنـــة  الــعــمــلــيــة 
والتطور يف خمتلف املجاالت. ونحن 
اأحوج من اأي وقت م�شى لال�شتثمار 
زيادة  اأجـــل  مــن  النابغة  العقول  يف 
الدولة  روؤية  م�شاهمتهم يف حتقيق 

نحو امل�شتقبل".
اأفــــــراد املجتمع  كـــل  املـــهـــريي  ودعــــا 
تنطبق  الـــــذيـــــن  ــــواطــــنــــني  امل مـــــن 
امل�شاركة  مــــن  الـــ�ـــشـــروط  عــلــيــهــم 
مـــن اأجـــــل حتـــويـــل اأحـــالمـــهـــم اإىل 
امل�شابقة  جــوائــز  ونــيــل  مثمر  واقـــع 
لت�شجيعهم على املزيد من االبتكار 

يف امل�شتقبل. 

ح�افر ومكافاآت
ومتنح م�شابقة "مبتكرون" العديد 
من احلوافز واملكافاآت، منها مكافاأة 
مــالــيــة قــدرهــا 5 اآالف درهـــم لـــ 6 
مميزة"  "فكرة  ــهــادة  و�ــش فـــائـــزي،  

اإىل اأف�شل 15 فكرة ابتكارية لفئة 
الــ�ــشــغــار. اأمــــا لــفــئــة الــكــبــار فتمنح 
 20 قدرها  مالية  مكافاأة  امل�شابقة 
األف درهم و�شهادة تقدير للم�شاريع 
االبتكارية الفائزة. و�شيتم االإعالن 
�شهر  يف  وتكرميهم،  الفائزين  عــن 
ويف  ال�شغار،  لفئة   2021 فراير 

يونيو 2021 لفئة الكبار.

•• اأبوظبي-وام:

نظم املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة جل�شة 
للطفل  االإمــاراتــي  الرملان  الأع�شاء  افرا�شية 
م�شروع  لتنفيذ  الــوطــنــيــة  اجلــهــود  اإطــــار  يف   ،
اأطلقه  الـــذي  املقبلة  عــامــاً  اخلم�شني  ت�شميم 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي "رعاه اهلل".
الرملان  اأعــ�ــشــاء  ا�ــشــراك  اإىل  اجلل�شة  هــدفــت 
االإمــاراتــي للطفل يف ت�شميم حمــاور ومكونات 
الــ�ــشــامــلــة بــكــافــة جماالتها  الــتــنــمــويــة  اخلــطــة 
والعلمية  واالإن�شانية  واالجتماعية  االقت�شادية 
وتطوير  امل�شتقبلية  الــتــحــديــات  وا�ــشــتــ�ــشــراف 

احللول واملقرحات للخم�شني عاماً املقبلة.
ويهدف م�شروع ت�شميم اخلم�شني عاماً املقبلة 
لـــدولـــة االإمـــــــــارات الـــــذي تــ�ــشــرف عــلــيــه جلنة 

ال�شيخ  �ــشــمــو  بــرئــا�ــشــة  للخم�شني،  اال�ــشــتــعــداد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  من�شور بن زايد 
اإ�شراك  اإىل  الــرئــا�ــشــة،  �ـــشـــوؤون  وزيــــر  الــــــوزراء 
جميع فئات واأفــراد املجتمع يف ت�شميم اخلطة 
حتدد  التي  االإمــارات  لدولة  ال�شاملة  التنموية 
االإمارات  لدولة  املقبلة  عاماً  اخلم�شني  مالمح 

و�شواًل اإىل مئوية االإمارات 2071.
وقــالــت الـــرمي بــنــت عــبــداهلل الــفــال�ــشــي االأمني 
والطفولة  لــالأمــومــة  االأعــلــى  للمجل�س  الــعــام 
للطفل  االإمــاراتــي  الــرملــان  اأع�شاء  اإ�ــشــراك  اإن 
بــجــلــ�ــشــة تــ�ــشــمــيــم حمـــــاور ومـــكـــونـــات اخلطة 
القادمة  عــامــاً  للخم�شني  ال�شاملة  التنموية 
املحوري ومتكينه يف  الطفل  بــدور  اإميــانــاً  ياأتي 
امل�شتقبلية  اخلــطــط  و�شياغة  ور�ــشــم  ا�شتقراء 

وت�شكيل مالحمها ا�شتعداداً للمئوية.
اأع�شاء  اأبـــداه  الــذي  الــدور الكبري  واأكـــدت على 
والتي  حمــاورهــا  بجميع  اجلل�شة  يف  الــرملــان 

جــــرى خــاللــهــا ر�ــشــد خمــرجــاتــهــا مـــن خالل 
باأفكار  للم�شتقبل  امل�شت�شرفة  الــنــرية  الــــروؤى 
مبتكرة واإبداعية يف املجاالت العلمية والثقافية 
واالأمن  واالجتماعية  واالقت�شادية  والريا�شية 

الغذائي وغريها.
تفاعاًل  �شهدت  اجلل�شة  اأن  الفال�شي  واأ�شافت 
كبرياً من قبل االأع�شاء مبا يحقق طموحاتهم 
والتحديات  الــقــادمــة  االأجـــيـــال  اأفــــق  وتـــراعـــي 

امل�شتقبلية.
ال�شمو  روؤيــة �شاحب  اأن  اإىل  الفال�شي  واأ�ــشــارت 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
الــــدولــــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــــــــوزراء حـــاكـــم دبي 
بت�شميم  فــئــاتــه  بــجــمــيــع  املــجــتــمــع  اإ�ـــشـــراك  يف 
الر�شيدة  القيادة  حر�س  يوؤكد  دولتنا  م�شتقبل 
واملواهب  االإبداعية  العقول  يف  اال�شتثمار  على 
املوؤ�ش�شني  االآباء  اال�شتثنائية ال�شتكمال م�شرية 

و�شمان حتقيق م�شتهدفات مئوية االإمارات.
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اأخبـار الإمـارات
جمعية ال�سحفيني الإماراتية تنعي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة

•• دبي-الفجر:

تنعي جمعية ال�شحفيني االإماراتية ببالغ احلزن واالأ�شى 
االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تعاىل  اهلل  بــاإذن  له  املغفور 
خليفة بن �شلمان اآل خليفة، رئي�س جمل�س الوزراء لدولة 
البحرين ال�شقيقة، الذي انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل �شباح 
اأم�س االأول "االأربعاء"، داعني املوىل عز وجل اأن يتغمده 
بوا�شع رحمته، واأن ي�شكنه ف�شيح جناته. واأ�شادت جمعية 
ال�شحفيني االإماراتية باإ�شهامات واجنازات الراحل ودوره 
الكبري يف دعم �شاحبة اجلاللة على امل�شتويني اخلليجي 
ويوم  لل�شحافة،  خليفة  جائزة  اطالقه  ومنها  والعربي، 

والفعاليات  االأن�شطة  من  وغريها  بالبحرين،  ال�شحافة 
وكان  واالإعــالمــي،  ال�شحفي  العمل  عــززت  التي  الكثرية، 
اخلليجي  والعمل  العالقات  تعزيز  يف  كبري  دور  ل�شموه 
و�شيا�شته  واال�شالمية  العربية  الق�شايا  ودعمه  امل�شرك 
احلــكــيــمــة وحــنــكــتــه يف الــتــقــارب ومل الــ�ــشــمــل بــني الدول 
وال�شعوب. وتتقدم جمعية ال�شحفيني االإماراتية بخال�س 
اآل خليفة الكرام واإىل  اأ�شرة  التعازي و�شادق املوا�شاة اإىل 
اإدارة  جمل�س  واإىل  ال�شقيق  الــبــحــريــن  و�ــشــعــب  حــكــومــة 
جمعية ال�شحفيني البحرينية وكافة الزمالء ال�شحفيني 

واالإعالميني يف دولة البحرين ال�شقيقة.
اإنا هلل واإنا اليه راجعون ..

موؤ�س�سة حممد بن را�سد للمعرفة تنظم حلقة نقا�سية حول الن�سر الإلكرتوين و قيمة املعرفة
•• دبي-وام:

تنظم موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة اليوم حلقة نقا�شية 
افرا�شية بعنوان: "هل يعزز الن�شر االإلكروين من قيمة املعرفة؟". 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  حويرب  بن  جمال  �شعادة  احللقة  يف  ي�شارك 
رئــيــ�ــس احتاد  ر�ــشــاد  للمعرفة وحمــمــد  مــكــتــوم  اآل  را�ــشــد  بــن  حمــمــد 
النا�شرين العرب مدير الدار امل�شرية اللبنانية وجمال ال�شحي املدير 
را�شد  بــن  حممد  مكتبة  اإدارة  جمل�س  ع�شو  للن�شر  كتاب  لــدار  الــعــام 
وحممد بن عبد اهلل الفريح مدير �شركة العبيكان للن�شر والرجمة 
،ويديرها االإعالمي ح�شني دروي�س وتبث عر من�شة موؤ�ش�شة حممد 
ال�شارقة  اأن�شطتها خالل معر�س  للمعرفة �شمن  اآل مكتوم  را�شد  بن 
الدويل للكتاب. وتلقي احللقة ال�شوء على دور الن�شر االإلكروين يف 

تعزيز القيم املعرفية يف املجتمع واإ�شهاماته يف رفعة ال�شاأن املعريف لدى 
كافة الفئات مبا يلبي تطلعات االأفــراد للو�شول اإىل ح�شيلة معرفية 
فيه  املعلومات  نطاق  بتو�شع  يتميز  الــذي  الع�شر  م�شتجدات  تواكب 
وعدم كفاية الكتب الورقية ال�شتيعاب امل�شتجدات املعرفية التي تتجدد 
با�شتمرار كما تتناول احللقة بالبحث مقومات ال�شناعة الرقمية للن�شر 
19 يف دفعها نحو التطور والتحول  االإلكروين واأثر جائحة كوفيد 
واأكدت  التباعد،  مبداأ  العامل  على  فر�شت  اأن  بعد  وال�شيما  ال�شريع 
دائرة دون توقف.  املعرفة  لتبقى عجلة  بدائل  اإيجاد  �شرورة وحتمية 
واأو�شح �شعادة جمال بن حويرب اأن املوؤ�ش�شة وانطالقا من ر�شالتها يف 
على  امل�شتجدة  امل�شائل  و�شع  اإىل  با�شتمرار  ت�شعى  فاإنها  املعرفة،  ن�شر 
دائــم على  العربي ليكون على اطــالع  اأمــام اجلمهور  املعرفية  ال�شاحة 

اأحدث ما تفرزه الثورة العلمية احلديثة من م�شتجدات.

اأجراه املجل�س التنفيذي الإمارة دبي بالتعاون مع هيئة املعرفة والتنمية الب�صرية

الك�سف عن نتائج ا�ستبيان اأولياء الأمور حول اأثر التعّلم عن ُبعد خالل جائحة كوفيد- 19 يف دبي

•• دبي -وام:

للمجل�س  العامة  االأمــانــة  ك�شفت 
وبالتعاون  دبــي  الإمـــارة  التنفيذي 
والتنمية  املــــعــــرفــــة  هـــيـــئـــة  مـــــع 
الب�شرية عن نتائج ا�شتبيان اأولياء 
اأثــر التعّلم عــن ُبعد  االأمـــور حــول 
الذي  كوفيد19-  جائحة  خــالل 
مت اإطالقه يف نهاية العام الدرا�شي 
املن�شرم 2019 – 2020، بهدف 
على  العاملية  املتغريات  تاأثري  فهم 
م�شرية التعليم يف اإمــارة دبــي، وال 
�شيما فيما يتعلق بالتعّلم عن بعد، 
اأولياء  وتوقعات  ت�شورات  وكذلك 
م�شتقبل  يــخــ�ــس  فــيــمــا  االأمــــــــور 
التعليم الأبنائهم، وذلك بال�شراكة 
و�شركة  لالإح�شاء،  دبي  مركز  مع 
"اإيرن�شت اآند يونغ" لال�شت�شارات.

ياأتي هذا اال�شتبيان يف اإطار رغبة 
احلـــكـــومـــة يف ا�ـــشـــتـــبـــاق وتــــــدارك 
جائحة  جّراء  التعليمية  املتغريات 
 2000 وتــ�ــشــمــن  كوفيد19-، 
مــ�ــشــاركــة مـــن اأولــــيــــاء االأمــــــور يف 
يف  واخلا�س  احلكومي  القطاعني 
االإمارة، واندرجت نتائج اال�شتبيان 
على ثالثة حماور، جتربة الطلبة 
واأ�شرهم مع التعلم عن بعد، واأثر 

االآخــر، وكل  كل طفل يختلف عن 
االأطفال  يتلقاها  تعليمية  جتربة 

�شتكون خمتلفة.
واأ�ـــشـــار مــديــر عـــام هــيــئــة املعرفة 
والــتــنــمــيــة الــبــ�ــشــريــة بـــدبـــي اإىل 
التي  املــخــتــلــفــة  الــتــعــلــم  اأن منــــاذج 
رتها املدار�س مع انطالقة العام  طوَّ
الدرا�شي اجلديد بناًء على الت�شاور 
االأمر،  وويل  املــدر�ــشــة  بــني  امل�شبق 
باتباع  التام  االلــتــزام  يواكب  ومبــا 
والوقائية  االحرازية  االإجــراءات 
املــعــتــمــدة، قــد عـــززت بـــدورهـــا من 
مـــبـــداأ تـــ�ـــشـــارك املـــ�ـــشـــوؤولـــيـــات بني 
اأولياء  وبــــني  جــهــة  مـــن  املــــدار�ــــس 
اأخــرى، ك�شمانة  االأمــور من جهة 
جتربة  اإثـــراء  نحو  قــدمــاً  للم�شي 
بجودة  والطالبات  للطلبة  التعلم 
اأولياء  تــطــلــعــات  وتــلــبــيــة  عــالــيــة، 
التعليمية  الــنــمــاذج  ب�شاأن  االأمـــور 
املــفــ�ــشــلــة بــالــنــ�ــشــبــة اإلـــيـــهـــم، مع 
جودة  تعزيز  اأهــمــيــة  اإىل  االنــتــبــاه 
باعتبارها  واملعلمني،  الطلبة  حياة 

اأكرث اأهمية من اأي وقت م�شى.
اأنــه مل يحدث يف  ولفت الكرم اإىل 
اإىل  الطلبة  تعليق ح�شور  ال�شابق 
�شهور   6 تزيد عن  ملــدة  مدار�شهم 
متوا�شلة، ومل�شنا خالل تلك الفرة 

اال�شتبيان  هذا  اأهمية  اإىل  معاليه 
االأمور  اأولــيــاء  روؤيــة  للوقوف على 
العملية  عـــلـــى  اجلــــائــــحــــة  الأثـــــــر 
امل�شتقبلية،  وتوقعاتهم  التعليمية 
ال�شت�شراف  علمي  اأ�شا�س  وتوفري 
التعليمي  الــــقــــطــــاع  مــ�ــشــتــقــبــل 
املنا�شبة وحت�شني  وتوفري احللول 
تطلعات  يـــواكـــب  اخلـــدمـــات ومبـــا 
اأفــــــــراد املـــجـــتـــمـــع، بـــالـــتـــعـــاون مع 
الــ�ــشــركــاء مــن اجلــهــات احلكومية 

والقطاع اخلا�س.
تركيزنا  انــ�ــشــب  الب�شطي:  وقـــال 
طوال املرحلة املا�شية على �شمان 
واملعلمني  للطلبة  االآمــنــة  الــعــودة 
يف  الطالب  بــداأ  وبينما  للمدار�س، 
الذي  اجلديد  الواقع  مع  التكيف 
اأهمية  تت�شح  اجلــائــحــة،  خلفته 
اجلائحة  هــــذه  تــــاأثــــريات  درا�ـــشـــة 
عــلــى اأولــــيــــاء االأمــــــور والـــطـــالب، 
اال�شتبيان  نـــتـــائـــج  تــ�ــشــكــل  حـــيـــث 
النهو�س  ل�شمان  اأ�شا�شية  ركــيــزة 
والتح�شيل  التعليمية  باخلدمات 
االأكادميي للطلبة، وتوفري �شورة 
وا�شحة للتوجهات املختلفة للبيئة 
التعليمية وم�شتقبل التعليم، ونوّد 
الذين  االأمـــــور  اأولـــيـــاء  نــ�ــشــكــر  اأن 
باعتبارهم  اال�شتبيان،  يف  �شاركوا 

اجلائحة على توقعات وتف�شيالت 
تغيريات  واأي  االأمـــــــــور،  اأولـــــيـــــاء 
التاأثري  اإمـــكـــانـــيـــة  لــهــا  �ــشــلــوكــيــة 
املدى  على  املدر�شي  النموذج  على 

الطويل.
الب�شطي  اهلل  عــبــد  مــعــايل  اأكـــد  و 
التنفيذي  للمجل�س  العام  االأمــني 
اأن اجلــهــود احلالية  دبـــي،  الإمــــارة 
التعرف  على  ترتكز  دبــي  حلكومة 
اأحدثتها  الـــتـــي  املـــتـــغـــريات  عــلــى 
اجلــــائــــحــــة يف خمـــتـــلـــف جمــــاالت 
احلياة، وحتديد التحديات ور�شد 
لتعزيز  لــهــا  امل�شتقبلية  الــفــر�ــس 
وفعالية  كــفــاءة  ورفــــع  اجلــاهــزيــة 
مع  للتعامل  التعليمية  املنظومة 
وذلك  الــ�ــشــيــنــاريــوهــات،  خمــتــلــف 
ال�شمو  �ــشــاحــب  لـــروؤيـــة  جتــ�ــشــيــداً 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"،  "رعاه  دبـــي  حــاكــم  الـــــوزراء 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  وتــوجــيــهــات 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 
الرامية اإىل توفري اأف�شل الفر�س 
الــتــعــلــيــمــيــة لــلــطــلــبــة واالإرتـــــقـــــاء 
وفق  دبـــي  يف  التعليمي  بــالــقــطــاع 
، م�شرياً  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 

اأحـــد الــ�ــشــركــاء املــوؤثــريــن يف جناح 
م�شرية العملية التعليمية.

الدكتور  �ــشــعــادة  قـــال  جهته  ومـــن 
رئــيــ�ــس جمل�س  الــــكــــرم،  عـــبـــداهلل 
املديرين ومدير عام هيئة املعرفة 
من  بــالــرغــم  الب�شرية:  والتنمية 
 الظروف اال�شتثنائية الناجمة عن 
جائحة كوفيد 19- خالل ال�شهور 
جمتمع  ا�ــشــتــطــاع  املــا�ــشــيــة،  فقد 
التحديات  جتــاوز  دبــي  يف  التعليم 
بت�شافر جهود اأفراده وموؤ�ش�شاته، 
وتبادل االأدوار، ل�شمان ا�شتمرارية 
التعليم دون انقطاع خالل الف�شل 
الدرا�شي الثالث من العام الدرا�شي 

املا�شي.
الفرة  تلك  اأن  اإىل  الــكــرم  ولــفــت 
عن  التعليم  تطبيق  �شهدت  الــتــي 
اأوجــدت فر�شاً  بعد ب�شكل كلي قد 
تعلم  منـــــــاذج  لـــتـــطـــويـــر  جــــديــــدة 
متنوعة يف املدار�س اخلا�شة بدبي، 
وتعزيز قدراتها ملواكبة التغيريات 
املــتــ�ــشــارعــة والــتــكــيــف مــعــهــا، كما 
�شلوكياتنا  تــغــيــري  عــلــى  �ــشــاعــدت 
نتعلم  التي  الطريقة  كاأفراد حول 
الذي  ال�شكل  حول  وتوقعاتنا  بها، 
يف  التعليم  عليه  يــبــدو  اأن  ميــكــن 
اأن  مــن  انطالقاً  وذلــك  امل�شتقبل، 

•• دبي-الفجر:

عبد  الدكتور  اللواء  �شعادة  افتتح 
العبيديل  الــــرزاق  عــبــد  الــقــدو�ــس 
ل�شوؤون  الـــعـــام  الـــقـــائـــد  مــ�ــشــاعــد 
الــتــمــيــز والـــريـــادة يف �ــشــرطــة دبي 
الت�شامح   " مــلــتــقــى  فـــعـــالـــيـــات 
اإدارة  نظمته  الــذي  والتعاي�س"، 
االإدارة  يف  واملــــراأة  الطفل  حماية 
ب�شرطة  االإنــ�ــشــان  حلقوق  العامة 
دبي وبالتعاون مع برنامج "�شكراً 
فزعة  لــفــريــق  الــتــابــع  لعطائك" 
الــتــطــوعــي، عــر االتــ�ــشــال املرئي 

بح�شور 589 م�شاركاً.
العبيديل  الـــلـــواء  �ــشــعــادة  واألـــقـــى 
ياأتي  الـــذي  امللتقى  افــتــتــاح  كلمة 
تــنــظــيــمــه مبـــنـــا�ـــشـــبـــة املـــهـــرجـــان 
اأن  فيها  واأكــد  للت�شامح،  الوطني 
االإمــــارات تعتر مــثــااًل حَياً  دولـــة 
والتعددية  واالنـــدمـــاج  للت�شامح 
الــثــقــافــيــة حــيــث تــ�ــشــم اأكــــرث من 
باحلياة  تــنــعــم  جــنــ�ــشــيــة   200
الــكــرميــة واالحـــــــرام، مــبــيــنــاً اأن 
ُيــعــد نهجاً  الــتــ�ــشــامــح والــتــعــايــ�ــس 
را�ــشــخــاً يف دولــــة االإمـــــــارات حيث 
ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  �ـــشـــاحـــب  يـــقـــول 
نائب  اآل مكتوم  را�ــشــد  بــن  حممد 
رئـــيـــ�ـــس جمل�س  الــــدولــــة  رئـــيـــ�ـــس 
الـــوزراء حاكم دبــي- رعــاه اهلل- : 
يف  االأخــــــرية  الــ�ــشــنــوات  "علمتنا 
اجلديد  االأو�ــشــط  ال�شرق  منطقة 
الت�شامح  نتعلم  اأن  نــحــتــاج  بــاأنــنــا 
نر�شعه  اأن  ومنـــار�ـــشـــه،  ونــعــلــمــه 
وتعليماً  وقــيــمــاً  فــكــراً  الأطــفــالــنــا 
قوانني  لـــه  نــ�ــشــع  اأن  و�ـــشـــلـــوكـــاً، 
و�ــشــيــا�ــشــات ومــنــظــومــة كــامــلــة من 

الرامج واملبادرات«.

اخلاطئة �شواء يف اخلطاب الديني 
اأو اخلطاب ال�شيا�شي، فكالهما يف 
ملفاهيم  ي�شيء  االأحــيــان  كثري من 
يجب  وعليه  والتعاي�س،  الت�شامح 
الو�شطية  على  اخلطاب  ُيبنى  اأن 
واالعتدال والت�شامح انطالقاً من 
وتفادياً  ال�شمحة  االإ�شالم  تعاليم 

للقتال وزرع اخلوف واحلزن".

مناق�صات امللتقى
ناق�س  االفــــتــــتــــاح،  كـــلـــمـــة  وبــــعــــد 
ال�شبل  املـــلـــتـــقـــى  يف  املـــ�ـــشـــاركـــون 
الت�شامح  مفاهيم  بتعزيز  الكفيلة 
قيم  زرع  واأهــمــيــة  املــجــتــمــعــات  يف 
االأبناء  بــني  والتعاي�س  الت�شامح 
مبا ينعك�س على فكرهم البناء يف 

املجتمعات التي ينتمون اإليها.
امللتقى  فــعــالــيــات  وحتــــدث خـــالل 
الزعابي،  االإعالمية  اأدارتــه  الــذي 
االأ�ــشــتــاذة فاطمة �شاعن  مــن  كــل 
اأهــــمــــيــــة قيم  حـــــــول  الـــتـــمـــيـــمـــي 
الثقافات  على  واالنفتاح  الت�شامح 
الرائد  فــيــمــا حتـــدث  والــ�ــشــعــوب، 
الدكتور علي املطرو�شي، خبري يف 
دبي،  �شرطة  الت�شامح، من  جمال 
االإن�شان  اأهمية حماية حقوق  عن 
خالل التعامل مع جائحة كورونا 
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وحتــــــدث فـــهـــد هـــيـــكـــل، اإعـــالمـــي 
ـــمـــد بــــالــــ�ــــشــــعــــادة  ومــــــــــــدرب مـــعـــت
والت�شامح، عن اأهمية دور التعاي�س 
فيما  العمل،  بيئات  يف  والت�شامح 
تطرق االأ�شتاذ الدكتور في�شل بن 
بجامعة  بروفي�شور  اأ�شتاذ  حليلو 
اأهــمــيــة تــعــزيــز قيم  الــ�ــشــارقــة اإىل 
بناء  يف  والـــتـــعـــايـــ�ـــس  الـــتـــ�ـــشـــامـــح 

املجتمعات.

اإىل  ويتحول  اإن�شانيته،  فيه  يفقد 
م�شدر خطر وتهديد جلن�شه. 

الت�شامح  م�شدر  �شعادته:"  وقــال 
نف�شه  االإن�شان  من  هو  والتعاي�س 
م�شدره  يـــكـــون  اأن  قـــبـــل  كـــفـــرد 
املت�شامح  فــاالإنــ�ــشــان  املــجــتــمــعــات، 
احل�شارة،  رقــي  اأ�ــشــا�ــس  املتعاي�س 
ين�شر ال�شعادة يف املجتمع، وبالتايل 
فــــــاإن املــجــتــمــع �ــشــيــنــعــم بـــاالأمـــن 
جمتمعاً  ويــ�ــشــبــح  واال�ـــشـــتـــقـــرار، 
بد  متعاي�شاً، ولذلك ال  مت�شاحماً 
الت�شامح  بــاأن  يقني  على  نكون  اأن 
الرقي  عمود  ي�شكالن  والتعاي�س 
املجتمع  يف  اليومية  للممار�شات 
مفهومان  وهــــمــــا  املـُـــتــــحــــ�ــــشــــر، 
رئي�شيان للحياة املتكاملة واالآمنة 

وال�شعيدة.
التعاي�س  يــزرع  الت�شامح  وتابع:" 
بني اأتباع االأديان واملذاهب، ولهذا 
اآخر  اإن�شان  اإىل  االإن�شان  ينظر  ال 
اآخر  جمتمع  اأو  املجتمع  نف�س  يف 

اأتـــــــى حر�س  هـــنـــا  مـــــن  ـــــع:  ـــــاب وت
الــعــربــيــة املتحدة  دولـــة االإمـــــارات 
ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  وبــقــيــادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة 
اإن�شاء  -على  اهلل  حفظه  الــدولــة- 
وزير  با�شم  العامل  اأول من�شب يف 
دولة للت�شامح، والتي تن�شر اليوم 
ر�شائل ال�شالم من دولة االإمارات 
اإىل العامل مبفهوم ح�شاري يليق 

بالب�شرية جمعاء.

رقي االأمم
تعزيز  اأن  اإىل  �ــشــعــادتــه  ــــار  واأ�ــــش
ُيعد  والتعاي�س"  "الت�شامح  قيم 
م�شدراً لرقي لالأمم واحل�شارات، 
ومنع  لل�شالم  اأ�ــشــا�ــشــي  ومــ�ــشــدراً 
الــتــي تت�شبب يف  انــــدالع احلــــروب 
الــعــامل، وُتخلف  الــدمــار وخــــراب 
االأطــــفــــال  مــــن  الــ�ــشــحــايــا  اآالف 
دونهما  ومــن  والــرجــال،  والن�شاء 
يــنــزل االإنــ�ــشــان اإىل مــ�ــشــتــوى قد 

بـــازدراء اأو عــدم قبول لــالآخــر، بل 
يــنــظــر اإلــيــه كــفــرد ُمــكــرم يجمعه 
بـــه �ــشــقــف االأخــــــوة االإنــ�ــشــانــيــة يف 
والثقافات  االأديـــــان  مــتــعــدد  عـــامل 
واحل�شارات، ويف ع�شر اأ�شبح فيه 
�شغرية،  قرية  الكبري  العامل  هذا 
واأ�شبح االنفتاح وتقبل االآخر من 
بني  املُتح�شر  التعامل  اأبــجــديــات 
اللواء  �شعادة  وا�شر�شد  الب�شر".  
الفيل�شوف  مبــقــولــة  الــعــبــيــديل 
اأبناء  "نحن  كــومــيــنــيــو�ــس:  جـــون 
عامل واحــد، يجري يف عروقنا دم 
واحـــد، واإنـــه ملــن اأ�ــشــد احلماقة اأن 
ن�شمر الكراهية الإن�شان الأنه ولد 
يف ُقطر اآخر، اأو الأنه يتحدث بلغة 
خمتلفة، اأو الأن له راأياً خمالفاً لنا، 
فاإننا ب�شر مت�شاوون يف االإن�شانية، 
فليكن لنا جميعاً هدف واحد، هو 

خري االإن�شانية جمعاء".
اليوم  العبيديل:"  اللواء  واأ�شاف 
يعاين ال�شرق االأو�شط من املفاهيم 

مـــع الــتــعــلــم عـــن بـــعـــد، اأكـــــد نحو 
اأولــيــاء االأمـــور وجود  الثلثني مــن 
الــدعــم الــكــايف مــن املــدار�ــس، حيث 
ـــادات  �ــشــاركــتــهــم بــتــوجــيــهــات واإر�ـــش
وا�ـــشـــحـــة خــــالل هــــذه الــــفــــرة، و 
ثلثي  اأن  اال�شتبيان  نتائج  اأظهرت 
التعلم عن  اأن  راأوا  االأمـــور  اأولــيــاء 
كانت  املا�شية  الــفــرة  خــالل  بعد 
اأقل فعالية عن التعلم يف الف�شول 
وقد  لــوجــه،  وجــهــاً  اأو  التقليدية 
هذا  يف  الــتــحــديــات  بع�س  حــــددوا 
اخلـــ�ـــشـــو�ـــس والــــتــــي تــ�ــشــمــل قلة 
والتفاعل  الـــبـــدنـــيـــة  االأنـــ�ـــشـــطـــة 
اال�شتخدام  وتـــاأثـــري  االجــتــمــاعــي 
االأطفال  عــلــى  لــلــ�ــشــا�ــشــات  املــكــثــف 
العلمي  حتــ�ــشــيــلــهــم  عــلــى  واأثــــــره 
ب�شكل عام، باالإ�شافة اإىل نق�س يف 
بعد.. كما حدد  التعلم عن  مــوارد 
اال�شتبيان جتربة اأولياء اأمور طلبة 
مــن اأ�ــشــحــاب الــهــمــم، حــيــث اأ�شار 

اأولياء  جانب  مــن  اإيجابياً  تعاوناً 
بفعالية  ــاركــوا  �ــش الـــذيـــن  االأمـــــور 
لتقييم  اال�ــشــتــبــيــانــات  خمتلف  يف 
اأثـــــر تــطــبــيــق الــتــعــلــم عـــن بــعــد يف 
مدار�س اأبنائهم، اأو املعلمني الذين 
يف  زمالئهم  مــع  تــفــاٍن  بكل  عملوا 
اخلرات  لت�شارك  اأخــرى  مدار�س 
بينهم،  فيما  املــتــمــيــزة  والــتــجــارب 
واإمكاناتهم  اأدواتـــــهـــــم  وتـــطـــويـــر 
جتارب  واإثـــراء  التغيريات  ملواكبة 
التجربة  وهــــي  لــلــطــلــبــة،  الــتــعــلــم 
ت�شكيل  اإعــــــادة  يف  اأ�ــشــهــمــت  الـــتـــي 
نــظــرتــنــا كــــاأفــــراد وكــمــجــتــمــع اإىل 
التي نتعلم من خاللها،  الطريقة 
حلول  ت�شميم  على  احلــر�ــس  مــع 
تعليمية جديدة �شمن بيئات تعلم 
ت�شتند  جــديــدة  ـــــاأدوار  وب خمتلفة 
االحتياجات  اإىل  االأول  املــقــام  يف 

الفردية للطلبة والأولياء االأمور.
وعن جتربة الطلبة واأولياء االأمور 

اأمور هوؤالء  اأولياء  اأكرث من ثلثي 
املحتوى  تنا�شب  عــدم  اإىل  الطلبة 
الدرا�شي لتلبية احتياجات اأبنائهم 

خالل فرة اجلائحة.
على  اجلـــائـــحـــة  اأثــــــر  حمـــــور  ويف 
توقعات وتف�شيالت اأولياء االأمور، 
مل�س ما يقارب ن�شف اأولياء االأمور 
يف  اإنتاجيتهم  يخ�س  فيما  تدنياً 
بزيادة  بع�شهم  قــام  حيث  العمل، 
اإ�شافية  عـــمـــل  �ـــشـــاعـــات   3-2
امل�شتخدمة  الــ�ــشــاعــات  لــتــعــويــ�ــس 
التعلم  عملية  يف  اأبــنــائــهــم  لــدعــم 

عن بعد.
التي  ال�شلوكية  التغيريات  وحــول 
النموذج  على  التاأثري  اإمكانية  لها 
املدر�شي على املدى الطويل، اأبدى 
مـــا يـــقـــارب نــ�ــشــف اأولـــيـــاء االأمــــور 
وتوقعهم  بعد  عن  للتعلم  تقبلهم 
مـــن عملية  �ــشــيــكــون جــــــزءاً  بـــاأنـــه 

التعليم يف امل�شتقبل ب�شكل عام.

الثلثني من اأولياء الأمور وجود الدعم الكايف من املدار�ش، ومت تزويدهم بتوجيهات واإر�سادات وا�سحة خالل هذه الفرتة  نحو  • اأكد 
الأمور راأوا اأن التعلم عن بعد خالل الفرتة املا�سية كان اأقل فعالية عن التعلم يف الف�سول التقليدية اأو وجهًا لوجه  اأولياء  •  ثلثا 

البدنية والتفاعل الجتماعي  الأن�سطة  قلة  على  ا�ستملت  التي  التحديات  بع�ش  ال�ستبيان  •  اأو�سح 
تقبلهم للتعلم عن بعد وتوقعهم اأنه �سيكون جزءًا من عملية التعليم يف امل�ستقبل ب�سكل عام الأمور  اأولياء  ن�سف  يقارب  ما  • اأبدى 

الإمارات و كوريا اجلنوبية تناق�سان تعزيز ال�سراكة 
ال�سرتاتيجية اخلا�سة والعالقات الدفاعية

•• �شيوؤول - وام :

تراأ�س اللواء ركن طيار فالح حممد القحطاين الوكيل 
بوزارة  اال�شراتيجية  ال�شوؤون  و  لل�شيا�شيات  امل�شاعد 
اآ�شيا  �شرق  اإدارة  مدير  الهاملي  اأحمد  �شعادة  و  الدفاع 
و البا�شيفيك بوزارة اخلارجية و التعاون الدويل جانب 
الدولة يف االجتماع الذي عقد يف �شيوؤول خالل الفرة 
من 10 اإىل 12 نوفمر على م�شتوى مدراء االإدارات 
يف كل من وزارتي الدفاع و اخلارجية و التعاون الدويل 

و وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية.
يف جني تراأ�س اجلانب الكوري اجلنوبي كل من �شعادة 
كوه كيونغ �شوك، مدير اإدارة ال�شوؤون االأفريقية و�شوؤون 
جن  �شانغ  و�شعادة  اخلارجية،  بـــوزارة  االأو�ــشــط  ال�شرق 

كيم، مدير اإدارة ال�شيا�شات الدولية بوزارة الدفاع.

�شعادة عبداهلل  الــذي ح�شره   - جــرى خــالل االجتماع 
�شيف علي النعيمي �شفري الدولة لدى جمهورية كوريا 
اجلنوبية - ا�شتعرا�س العالقات املتميزة واملتطورة بني 
البلدين ال�شديقني مبنا�شبة الذكرى الـ 40 لتاأ�شي�شها 
وبحث �شبل تعزيز التعاون وال�شداقة، وتطوير عالقات 
الــ�ــشــراكــة اال�ــشــراتــيــجــيــة اخلــا�ــشــة بــني الــبــلــديــن اإىل 
جانب اآخر التطورات االإقليمية والدولية ذات االهتمام 

امل�شرك.
ونــاقــ�ــس اجلــانــبــان �ــشــبــل تــطــويــر الــتــعــاون يف جمايل 
حرية  ت�شتهدف  التي  والتهديدات  والــدفــاع،  الطريان 
اأهمية  اإىل  اإ�شافة  املالحة البحرية يف اخلليج العربي، 
تــبــادل الـــزيـــارات رفــيــعــة املــ�ــشــتــوى بــني دولـــة االإمــــارات 
التعاون  مب�شتوى  واأ�ــشــادا  اجلنوبية  كوريا  وجمهورية 

الدفاعي بني البلدين ال�شديقني.

قائد عام �سرطة اأبوظبي يلتقي �سفري �سنغافورة
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ل�شرطة  العام  القائد  املزروعي  خلف  فار�س  اللواء  معايل  التقى 
لدى  �شنغافورة  جمهورية  �شفري  �شاند  رام  كمال  فا�شواين  �شعادة  مبكتبه 
الدولة. جرى خالل اللقاء بحث عدد من املو�شوعات ذات العالقة بالعمل 
مدير  العامري  اإبراهيم  حممد  العميد  اللقاء  ح�شر  واالأمني.  ال�شرطي 
الرا�شدي مدير  �شهيل  العميد حممد  و  املدين  للدفاع  اأبوظبي  عام هيئة 
مركز  مــديــر  املن�شوري  عــبــداهلل  خلفان  العقيد  و  اجلنائي  االأمـــن  قــطــاع 

اال�شراتيجية والتطوير املوؤ�ش�شي ب�شرطة اأبوظبي.

هيئة الت�سالت تطلق حتذيرات 
ب�ساأن اكت�ساف ثغرات اأمنية يف 

بع�ش التطبيقات والربامج
•• اأبوظبي-وام:

االت�شاالت  تنظيم  هيئة  اأطــلــقــت 
الـــوطـــنـــي  بــــالــــفــــريــــق  - ممـــثـــلـــة 
احلا�شب  لــــطــــوارئ  لــال�ــشــتــجــابــة 
خالل  حتــــذيــــرات  عـــــدة   - االآيل 
ب�شاأن  املــا�ــشــيــة   24 الــــ  الــ�ــشــاعــات 
اأمــنــيــة يف بع�س  اكــتــ�ــشــاف ثــغــرات 
التطبيقات والرامج االإلكرونية 
داعية  الــــدولــــة،  يف  املــ�ــشــتــخــدمــة 
�شرورة  اىل  امل�شتخدمني  جميع 
امل�شارعة لعمل التحديثات املنا�شبة 
لهذه التطبيقات والرامج لتفادي 

التعر�س الأية اخراقات.

ح�صره 589 م�صاركًا عرب االت�صال املرئي

اللواء العبيديل يفتتح ملتقى التعاي�ش والت�سامح ل�سرطة دبي

م�ست�سفى توام يحتفل باأ�سبوع الر�ساعة الوطني
•• العني - الفجر

احتفل م�شت�شفى توام اأحد من�شاآت �شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية – "�شحة"،   يف الفرة ما بني 1 - 7 نوفمر 
التي ت�شمنت تقدمي التثقيف  االأن�شطة  من  العديد  خالل  من  الطبيعية  للر�شاعة  الوطني  باالأ�شبوع   2020
االأمهات،  على  الهدايا  توزيع  مع  املعنية  الــوحــدات  وجميع  الداخليني  واملر�شى  اخلارجيني  للمر�شى  ال�شحي 

وم�شابقة ر�شم للر�شاعة الطبيعية، وحلقات التثقيف ال�شحي عر االإنرنت جلميع املوظفني.
واالأ�شبوع الوطني للر�شاعة الطبيعية هو حملة �شنوية تقام يف دولة االإمارات العربية املتحدة وذلك لرفع م�شتوى 
"دعم  العام  هــذا  �شعار  اختيار  مت  وقــد  الطبيعية،  الر�شاعة  بق�شايا  املتعلقة  ال�شوؤون  يف  العمل  وت�شجيع  الوعي 
اأكرث �شحة" للركيز على تاأثري تغذية الر�شع على البيئة و�شرورة حماية  اأجل كوكب  الر�شاعة الطبيعية من 

وتعزيز ودعم الر�شاعة الطبيعية من اأجل �شحة الكوكب و�شكانه.
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العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/ميزان داميوند بال�س االلكروين

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2566572 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ح�شن �شامل حممد خمي�س احلو�شني من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ح�شن �شامل حممد خمي�س احلو�شني من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شادق بهادر �شريفي %49

تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ ميزان داميوند بال�س االلكروين
DIAMOND PLUS ELECTRONIC BALANCE 

اإىل /ميزان داميوند بال�س االلكروين ذ.م.م
DIAMOND PLUS ELECTRONIC BALANCE LLC

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/حمل الف�شة لالقم�شة واخلياطة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1033998 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاطمه ابراهيم عبداهلل املال %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة عثمان احمد عبداهلل املال
تعديل راأ�س املال/من 60000 اىل 150000

تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية اىل ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ حمل الف�شة لالقم�شة واخلياطة

SILVER TEXTILES & TAILORING SHOP 

اإىل /حمل الف�شة لالقم�شة واخلياطة ذ.م.م
SILVER TEXTILES & TAILORING SHOP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13 

اإع����������الن
�شيدرا  ال�شـــــادة/  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للدعاية واالعالن
رخ�شة رقم:CN 1164864  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13 

اإع����������الن
لوزينا  ال�شـــــادة/  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للزهور
رخ�شة رقم:CN 2039802  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13 

اإع����������الن
ل�شيانة  ايجل  ال�شـــــادة/فالي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب التكييف  رخ�شة رقم:2373200 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جاجتار �شينغ �شينجارا �شينغ %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/اهلني لتجارة اخلردة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3806269 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شليمان علي حممد املعمري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف اجمد �شليمان علي حممد املعمري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13 

اإع����������الن
لت�شليح  �شان  ال�شـــــادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

اجهزة احلا�شب االيل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1035033 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة كامران انور ملك حممد انور %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ملك حممد انور

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

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

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/كافترييا زمان ال�شام

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2805215 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة جمال خلفان عامر �شعيد العامري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ن�شال يو�شف اجلباوي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد ح�شن �شريف علي �شالح اجلفري

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

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

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/�شمارت ديزاين النتاج 

الهدايا االعالنية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2102466 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر مرزوق مهدي حممد االحبابي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف معي�س مرزوق مهدي حممد االحبابي

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

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

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/كافيه ليفل اي �شبورت اأرينا ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2802085 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/را�شد خالد عبداهلل را�شد الفال�شي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ را�شد خالد عبداهلل را�شد الفال�شي من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبيد حممد علي حممد املن�شوري

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل اإ�شم جتاري من/ كافيه ليفل اي �شبورت اأرينا ذ.م.م

LEVEL ESPORT ARENA CAFE LLC 
اإىل /ايتو�س خلدمات تقنية املعلومات   - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ITOSS INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات �شبكات تقنية املعلومات )6202005(

تعديل ن�شاط/ا�شافة املتاجرة االلكرونية من خالل املواقع االلكرونية )4791018(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات االنرنت )6190001(
االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/مركز احلنان خلدمات ال�شحة املنزلية - فرع 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اأبوظبي 1 رخ�شة رقم:2207844 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة في�شل را�شد املر الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد را�شد حممد عبداهلل املزروعي
تعديل راأ�س املال/من 100000 اىل 150000

تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل اإ�شم جتاري من/ مركز احلنان خلدمات ال�شحة املنزلية - فرع اأبوظبي 1

AL HANAN HOME HEALTH CARE CENTER - BRANCH OF ABU DHABI1 

اإىل /مركز اجنلرا للرعاية ال�شحية املنزلية   - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
INGALTRA HOME HEALTH CARE CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات الرعاية الطبية )8620027(
االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020  املودعة حتت رقم:  337846 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م( 
وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك اأبراج االإمارات، �شارع ال�شيخ زايد، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
ذات  احلدائق  املالهي؛  حدائق  والثقافية؛  الريا�شية  االأن�شطة  الرفيه؛  خدمات  التدريب؛  توفري  والتهذيب؛  التعليم 
الطابع اخلا�س؛ تنظيم واإقامة احلفالت املو�شيقية؛ تنظيم واإقامة العرو�س املبا�شرة؛ تنظيم واإقامة املوؤمترات والندوات 
االأطفال؛  مع�شكرات  خدمات  للعرو�س؛  املقاعد  حجز  الــنــدوات؛  واإقامة  تنظيم  اللقاءات؛  واإقامة  تنظيم  العمل؛  وور�ــس 
خدمات  ال�شينما؛  خدمات  تعليمية؛  اأو  ثقافية  لغايات  املعار�س  تنظيم  اال�شتجمام؛  ومــراف  وخدمات  ت�شهيالت  توفري 
ترفيه االأطفال؛ اخلدمات الريا�شية والرفيهية؛ ال�شريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم املعار�س؛ خدمات وكاالت 
لغايات  واملعار�س  والعرو�س  الفعاليات  تنظيم  احلــفــالت؛  تخطيط  خدمات  الفوتوغرايف؛  الت�شوير  خدمات  التذاكر؛ 
املبا�شرة  احلركة  اأفــالم  وعر�س  توزيع  املتحركة؛  والر�شوم  والدراما  والكوميديا  املبا�شرة  احلركة  اأفــالم  اإنتاج  ترفيهية؛ 
والكوميديا والدراما والر�شوم املتحركة؛ العرو�س امل�شرحية؛ تنظيم امل�شابقات واالألعاب واملناف�شات؛ توفري مقاطع فيديو 
�شبكي؛ خدمات مبا�شرة  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري  األعاب  توفري  �شبكي؛  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري 
فيما يتعلق بالرفيه؛ خدمات الرفيه االإذاعي؛ توفري موقع �شبكي يقدم مقاطع اأفالم وفيديوهات مو�شيقية غري قابلة 
للتنزيل؛ خدمات نوادي املعجبني؛ توفري األعاب احلا�شوب املبا�شرة؛ اإجراء امل�شابقات مبا�شرة؛ خدمات االألعاب االإلكرونية 
املقدمة عر �شبكة حا�شوب عاملية؛ خدمات الن�شر االإلكروين؛ ن�شر الكتب؛ ن�شر الكتب االإلكرونية مبا�شرة؛ ن�شر املجالت؛ 
ابتكار الر�شوم املتحركة؛  ن�شر الكتب الهزلية؛ عر�س االأفالم ال�شينمائية واأفالم الر�شوم املتحركة الرامج التلفزيونية؛ 

 اإنتاج الر�شوم املتحركة؛ خدمات املعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
41 الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة » ت�شاز » باللغة العربية .  و�شف العالمة:  
اال�شــراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

من�ذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 148529
 باإ�شم: اليف تك ري�شور�شز،  ال ال �شي

 وعنوانه: 9540 جادة  كوزيكروفت ، ت�شات�شوورث ،  كاليفورنيا 91311 ، 
الواليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ: 2011/12/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 148529 
�ص�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخــرى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2020/10/25 وحتى تاريخ: 2030/10/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

EAT 53002

من�ذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 148531
 باإ�شم: اليف تك ري�شور�شز،  ال ال �شي

الواليات    ،  91311 كاليفورنيا    ، ت�شات�شوورث   ، كوزيكروفت  جــادة    9540 وعنوانه:   
املتحدة االأمريكية.

بتاريخ: 2011/12/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 148531 
�ص�رة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخــرى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 

2020/10/25 وحتى تاريخ: 2030/10/25

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

EAT 53001

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 
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اأخبـار الإمـارات
الندوة العاملية ال�ساد�سة لأبحاث الأنظمة وال�سيا�سات تناق�ش تعزيز اأنظمة الرعاية ال�سحية

•• دبي-وام:

ناق�شت فعاليات الندوة العاملية ال�شاد�شة حول اأبحاث االأنظمة و ال�شيا�شات 
بن  حممد  كلية  تنظيمها  يف  ت�شارك  التي   ،"HSR2020" ال�شحية 
را�شد لــالإدارة احلكومية بالتعاون مع مركز تر�شيد ال�شيا�شات ال�شحية 
ومنظمة  بــريوت،  يف  االأمريكية  باجلامعة  ال�شحية  العلوم  لكلية  التابع 
ال�شحة العاملية وموؤ�ش�شة بيل ومليندا غيت�س اخلريية، خالل جل�شاتها 
واإعادة  ال�شحي  واالأمــن  التعليم  رئي�شية هي  3 مو�شوعات  االفرا�شية 

ت�شور االأبحاث.
واأقيمت فعاليات ندوة هذا العام بعنوان "اإعادة ت�شور االأنظمة ال�شحية 

على  جل�شاتها  ركــزت  اأف�شل" حيث  و�شحة  اجتماعية  عــدالــة  اأجــل  مــن 
وباء  تف�شي  ا�شتمرار  ظل  يف  خ�شو�شاً  ال�شحية  الرعاية  اأنظمة  تعزيز 
فريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد 19،"كما ناق�شت التحديات التي تواجه 
بلدان منطقة �شرق البحر املتو�شط خالل الفرة احلالية، وتتطرق اإىل 

�شبل القيادة، والتطور املهني يف جمال الرعاية ال�شحية.
العاملية،  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  اأهــم  ام�س،  اختتمت  التي  الــنــدوة  وجمعت 
علمي  مــتــحــدث   2000 مـــن  اأكــــرث  جــانــب  اإىل  املتخ�ش�شني  واأفــ�ــشــل 

واأكادميي رفيع امل�شتوى من خمتلف اأنحاء العامل.
وقال �شعادة الدكتور علي بن �شباع املري، الرئي�س التنفيذي لكلية حممد 
بن را�شد لالإدارة احلكومية ان تف�شي فريو�س كورونا كوفيد 19، اأدى اإىل 

اإر�شاء معايري جديدة لو�شع �شيا�شات �شحية خمتلفة كلياً، ومن �شاأن هذه 
اأطر  امل�شاهمة يف و�شع  االأفكار  التي ت�شكل من�شة مثالية لتبادل  الندوة 
عامة حتدد م�شار وتوجه قطاع الرعاية ال�شحية على امل�شتويات املحلية، 
واالإقليمية والعاملية يف الوقت الراهن، ويف مرحلة ما بعد انتهاء جائحة 
ا�شت�شافة  يف  الكلية  م�شاركة  اأهمية  املــري  واأكـــد   ".19 كوفيد  كــورونــا 
تنظيم  يف  املميز  بامل�شتوى  منوها  املتميزة،  العاملية  الندوة  هذه  فعاليات 
�شهدت  حيث  امل�شتوى،  رفيعة  العاملية  االفرا�شية  الــنــدوات  هــذه  مثل 
جل�شات الندوة حوارات مثمرة �شارك فيها نخبة من اخلراء البارزين، 
ال�شحية.  الرعاية  جمــال  يف  املــهــارات  لبناء  متعددة  اأن�شطة  �شهدت  كما 
وا�شتمل اليوم االأول من الندوة على جل�شة بعنوان "بناء القدرات ملواجهة 

وجتارب  اأدوار  حتويل  ال�شحة:  جمال  يف  القطاعات  متعّددة  التحديات 
 ،" ال�شحية  والنظم  ال�شيا�شات  بحوث  يف  ال�شيا�شات  و�شانعي  املعلمني 
واأدارتها الدكتورة جينا تيدي، كبرية املحا�شرين يف مركز النظم ال�شحية 
وبحوث ال�شيا�شات يف معهد غانا لــالإدارة العامة .. وخالل اليوم الثاين 
اأنظمة �شحية   .. "معاً جميعاً  االأوىل بعنوان  ُعقدت جل�شتان رئي�شيتان، 
اأقوى تغطية �شاملة واأمن �شحي" قدمتها جوليا �شاالكو، املديرة الفنية 
.. فيما توىل الدكتور جيم ريكا من منظمة  العاملية  يف منظمة ال�شحة 
جلامعة  تابعة  ربحية  غري  دولية  �شحية  موؤ�ش�شة  وهي   ،  Jhpiego
يف  املحلي  ال�شوت  اأيــن   " بعنوان  الثانية  اجلل�شة  اإدارة   ، هوبكنز  جونز 

اأكادميية ال�شحة العاملية .. ت�شور لكيفية اإنتاج وا�شتهالك االأبحاث".

موؤمتر الت�سامح يف العمل املوؤ�س�سي يعر�ش مبادرات الوزارات والهيئات لتعزيز الت�سامح
•• اأبوظبي-وام:

والتعاي�س  الت�شامح  موؤمتر  يناق�س 
الـــذي تنظمه  املــوؤ�ــشــ�ــشــي  الــعــمــل  يف 
بالتعاون  والتعاي�س  الت�شامح  وزارة 
ـــــــــــــــوزارات والـــهـــيـــئـــات  خمـــتـــلـــف ال
ومباردات  م�شاريع   ، الــالحتــاديــة، 
لتعزيز  احلـــكـــومـــيـــة  ـــات  ـــ�ـــش املـــوؤ�ـــش
بــيــة العامل  الــتــ�ــشــامــح داخــــل  قــيــم 
اخلا�شة بها، حتى يتحول الت�شامح 
نعي�شه  حياة  منهج  اإىل  والتعاي�س 

جميعا على اأر�س االإمارات.
انطلقت  الـــــــذي  املـــــوؤمتـــــر  تــــطــــرق 
فعالياته اأم�س على هام�س املهرجان 
اإىل  والتعاي�س  للت�شامح  الــوطــنــي 
واملوؤ�ش�شة  املــوظــف  لــدى  الت�شامح 
املوؤ�ش�شات  وعــالقــة  الــعــمــل  وبــيــئــة 
ىل  اإ�شافة  باملتعاملني،  احلكومية 
املــوؤ�ــشــ�ــشــات بع�شها  بــني  الــعــالقــات 
املوؤ�ش�شات  كــافــة  لــتــكــون  الــبــعــ�ــس، 
احلكومية املثال والقدوة لكل فئات 
الت�شامح  قــيــم  اعــتــمــاد  يف  املجتمع 
 ، حياة  واأ�ــشــلــوب  كمنهج  والتعاي�س 
البيئي  الت�شامح  ق�شايا  تناول  كما 
والــتــ�ــشــامــح الــديــنــي والــتــ�ــشــامــح يف 

جمال الريا�شة.
الدكتور  مـــعـــايل  املــــوؤمتــــر  حــ�ــشــر 
عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
وزير التغري املناخي والبيئة ، �شعادة 
الدكتور حممد مطر �شامل الكعبي 
لل�شوؤون  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  رئــيــ�ــس 
�شعادة   ، واالوقـــــــــاف  اال�ـــشـــالمـــيـــة 
عـــــارف حــمــد الــــعــــواين اأمـــــني عام 
و�شعادة  الريا�شي،  اأبوظبي  جمل�س 
عفراء ال�شابري املدير العام بوزارة 
كبري  وعـــدد   ، والتعاي�س  الت�شامح 
الت�شامح  واأع�شاء جلان  روؤ�شاء  من 

وباملوؤ�ش�شات والهيئات املختلفة.
الــدكــتــور عبداهلل  مــعــايل  وتـــنـــاول 
واآليات  مــالمــح  الــنــعــيــمــي  بلحيف 
واأهداف وطبيعة الت�شامح يف القطاع 
البيئي ، حيث قدم �شرحا تف�شيليا 
يف  معاليه  اأطلقها  الــتــي  لــلــمــبــادرة 
للحكومة  االأول  الــ�ــشــنــوي  الــلــقــاء 
حا�شنة للت�شامح، موؤكدا اأنها متثل 
منهجا للتعامل العادل واملتوازن مع 
باعتبارها  عنا�شرها  بكافة  البيئة 
�شريكا يف حا�شر وم�شتقبل االإن�شان 
العنا�شر  واحــد  الكوكب،  هــذا  على 
املــهــمــة لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا مـــن اجل 

الــتــ�ــشــامــح من  تــهــدف اإىل حتــويــل 
جماعي  اأو  �شخ�شي  اجتهاد  جمــرد 
على امل�شتوى االأخالقي وال�شلوكي، 
له  مــتــكــامــل  مــوؤ�ــشــ�ــشــي  عــمــل  اإىل 
واآلياته  ور�شالته  الوا�شحة  اأهدافه 
باعتباره  اال�شراتيجية  خططه  و 
يف  فــالــنــجــاح  ولـــذا  م�شتمرا،  عــمــال 
حتــقــيــق اأهــــــداف هــــذه املــــبــــادرة لن 
موؤ�ش�شاتنا  عـــلـــى  فـــقـــط  يــنــعــكــ�ــس 
واأفــرادنــا واإمنـــا �شينعك�س بــال �شك 
واأفــــراده،  فئاته  بكل  املجتمع  على 
التجربة  ومكانة  قيمة  مــن  ويــزيــد 
على  الت�شامح  جمال  يف  االإماراتية 
الريادة  ويــحــقــق  الـــعـــامل،  مــ�ــشــتــوى 
باعتبارنا  املجال  هذا  يف  االإماراتية 
هذه  تــنــفــذ  الـــعـــامل  يف  دولـــــة  اأول 
النوعية من املباردات يف موؤ�شا�شتها 
االحتادية، موؤكدة اأن هدفنا حمدد، 
يتحلى  اأن  ويبقى  وا�شحة،  وروؤيتنا 
كــــل فـــــرد مـــنـــا بـــاملـــ�ـــشـــوؤولـــيـــة جتاه 
وجمال  املحلية  وبيئته  موؤ�ش�شته 
متمنية  النجاح،  معا  لنحقق  عمله 
امل�شاركني  وكافة  للموؤمتر  النجاح 

به.
اأكد �شعادة عارف حمد  ومن جانبه 
اأهم  اأحـــــد  ــة  الــريــا�ــش اأن  الـــعـــواين 
املـــجـــاالت الــتــي ميــكــن مــن خاللها 
تعزيز الت�شامح ومكافحة التع�شب، 
التي يقبل  املــجــاالت  اأكــرث  انها  كما 
بنجومها  ويتاأثرون  ال�شباب،  عليها 
الريا�شي  وان   ، املختلفة  العابها  و 
االخالقية  الــقــيــم  يــعــتــمــد  عــنــدمــا 
منهجا فاإنه ي�شبح قدوة لقطاعات 
الــ�ــشــبــاب عــلــى امل�شتوى  كــبــرية مــن 
اأن  مــوؤكــدا  اأي�شا،  والعاملي  الوطني 
االأكادميية  الــدرا�ــشــات  مــن  العديد 
الدور الذي لعبه العب  اإىل  اأ�شارت 
كـــرة الــقــدم الــعــربــي حمــمــد �شالح 
يف تــعــريــف قــطــاعــات عــريــ�ــشــة من 
االإن�شانية  بالقيم  العاملي  ال�شباب 
الــراقــيــة مــن واقــع انــه يتحلى بها، 
فاأبرز �شورة ال�شباب العربي ب�شكل 
جيد للغاية واأ�شبح قدوة لقطاعات 

عري�شة يف املجتمع.
و�شلط العواين ال�شوء على العديد 
من النقاط التي ميكن من خاللها 
والتعاي�س  الــتــ�ــشــامــح  قــيــم  تــعــزيــز 
الدولية  االأوملــبــيــة  الــلــجــنــة  مــيــثــاق 
ومنها ا�شت�شافة البطوالت العاملية 
/درا�شة  الت�شامح  تعزيز  ودورهــا يف 

امل�شتدام،  االإنتاج  التحول نحو  على 
وتبني املمار�شات اخل�شراء.

اأكــــد مــعــايل الدكتور  ومـــن جــانــبــه 
ـــامل الــكــعــبــي اأن  ـــش حمـــمـــد مـــطـــر �
تتبعها  الــــتــــي  اال�ــــشــــراتــــيــــجــــيــــة 
العمل  يف  الت�شامح  لتعزيز  الهيئة 
تاأتي انطالقا من قانون  املوؤ�ش�شي، 
تــاأ�ــشــيــ�ــشــهــا واملـــهـــام املــنــوطــة بــهــا يف 
املعتدلة،  االإ�شالمية  الثقافة  ن�شر 
وتــر�ــشــيــخ الــتــعــايــ�ــس والــتــ�ــشــامــح يف 
املــجــتــمــع عـــر املـــنـــابـــر والــــدرو�ــــس 
والفعاليات  والرامج  واملحا�شرات 
على  مــوؤكــدا   .. املتنوعة  املجتمعية 
حثيثة  بــجــهــود  قــامــت  الــهــيــئــة  اأن 
تعيني  منها  الــهــدف  هــذه  لتحقيق 
الــديــنــي من  اخلــطــاب  العاملني يف 
امللتزمة  ال�شرعية  الكفاءات  خــرية 
مبنهج االعتدال والفكر احل�شاري 
الوعي  بتنمية  لــيــقــومــوا  املــ�ــشــنــري، 
الديني حلقيقة االإ�شالم، ثم التزام 
الديني  اخلـــطـــاب  عــلــى  الــقــائــمــني 
يف  ال�شارية  والت�شريعات  بالقوانني 
الدولة ومنها قانون رعاية امل�شاجد 
الــــــذي يــحــظــر عـــلـــى الـــعـــامـــلـــني يف 
او  حــزب  اي  اىل  االنــتــمــاء  امل�شاجد 
جماعة دينية او �شيا�شية حمظورة، 
امل�شاجد  يف  الـــعـــامـــلـــون  قـــــام  كـــمـــا 
واملجتمعية  الـــثـــقـــافـــيـــة  واملــــنــــابــــر 
بــالــتــعــهــد بــوثــيــقــة الــتــ�ــشــامــح التي 
قانون  بــبــنــود  االلـــتـــزام  عــلــى  تن�س 
رقم  والتمييز  الــكــراهــيــة  مكافحة 
2 لعام 2015م يف احرام االأديان 
االآخرين،  ومــعــتــقــدات  الــ�ــشــمــاويــة 
معتقداتهم،  ا?ىل  االإ�ـــشـــاءة  وعـــدم 
جميع  بـــــني  الـــتـــعـــايـــ�ـــس  وتــــعــــزيــــز 
مكونات املجتمع االإماراتي، وجتنب 
وتعميق  �ــشــوره،  جميع  يف  التمييز 
املحبة والتالحم املجتمعي، وتعزيز 

االنتماء للوطن والوالء لقيادته.
قامت  الهيئة  ان  معاليه  واأ�ـــشـــاف 
النافعة  املــ�ــشــاجــد  درو�ـــــس  بتعميم 
التي  االأخرى  الدينية  واالإ�شدارات 
والتعاي�س  الــتــ�ــشــامــح  قــيــم  تــغــر�ــس 
واالحـــــرام واالإيــجــابــيــة بــني ابناء 
املـــجـــتـــمـــع، واإعـــــــــــداد خـــطـــة وعـــظ 
وندوات  حما�شرات  ت�شمل  �شنوية 
الر�شمية  واملو?�ش�شات  امل�شاجد  يف 
واجلامعات،  واملــدار�ــس  واملجتمعية 
واخلــــدمــــة الـــوطـــنـــيـــة، والــــرامــــج 
والتلفزيونية  االإذاعــــيــــة  الــديــنــيــة 

تنمية م�شتدامة للوطن والعامل.
مـــــبـــــادرة  اأن  ـــيـــه  مـــعـــال واأ�ـــــــشـــــــاف 
 5 على  تــقــوم  البيئي"  "الت�شامح 
توجهها  منها  لكل  فرعية  مبادرات 
اخلـــا�ـــس واآلـــيـــات تــنــفــيــذهــا، ة من 
التوعوية  واحلــــمــــالت  االأنـــ�ـــشـــطـــة 
على  احلفاظ  تعزز  التي  وامل�شاريع 
يف  الت�شامح  قــيــم  وتــر�ــشــيــخ  البيئة 
"الت�شامح  مبــبــادرة  وتــبــداأ  املجتمع 
ت�شتمل  التي  البحرية"  بيئتنا  مع 
التوعوية  على عــدد مــن احلــمــالت 
الـــتـــي تـــو�ـــشـــح جـــهـــود الــــــــــوزارة يف 
البحرية،  الــبــيــئــة  عــلــى  املــحــافــظــة 
وال�شعري،  الــ�ــشــايف  حــمــلــة  ومــنــهــا 
البحرية  ال�شالحف  حماية  وحملة 
واأ�شماك القر�س املهددة باالنقرا�س 
لل�شعاب  الفجرية  حدائق  وم�شروع 
وبعدها  املـــ�ـــشـــتـــزرعـــة..  املــرجــانــيــة 
مع  "لنت�شامح  مـــبـــادرة  �شتنطلق 
عدد  على  وت�شتمل  البـريـة"  بيئتنا 
الــتــوعــويــة اخلا�شة  مــن احلــمــالت 
الرية  الــبــيــئــة  عـــلـــى  بــاملــحــافــظــة 
ونظمها االإيكولوجية كحملة الرفق 
بيئية"  "نب�شات  وحملة  باحليوان 
االأ�شجار  عــلــى  املــحــافــظــة  وحــمــلــة 
املـــعـــمـــرة وحــــمــــالت تــنــظــيــف الر 
املحميات  على  املحافظة  وم�شاريع 

الطبيعية.
وقال معاليه اإن من �شمن املبادرات 
اإرثنا  مع  "لنت�شامح  مبادرة  املهمة 
على  تــركــز  مـــبـــادرة  البيئي" وهـــي 
الغاف  �شجرة  زرع  على  الت�شجيع 
رمز  تعتر  التي  االإماراتية  املحلية 
ومنها  االإمـــــــارات،  ملجتمع  تــ�ــشــامــح 
االأ�شجار  وا�ـــشـــتـــزراع  نـــرث  مــ�ــشــروع 
الطائرات  تــقــنــيــات  عـــر  املــحــلــيــة 
اأنــهــا مبادرة  بــــدون طــيــار، مـــوؤكـــدا 
يف  بــراثــا  االهــتــمــام  لتفعيل  مهمة 
البيئة  الـــــذي ميـــزيـــز  املـــجـــال  هــــذا 

االإماراتية منذ مئات ال�شنني.
كما تناول معاليه مبادرة "لنت�شامح 
مع غــذاءنا" التي ت�شتمل على عدد 
الــتــوعــويــة اخلا�شة  مــن احلــمــالت 
احلد  نحو  االأفــــراد  �شلوك  بتعزيز 
من هدر الغذاء، ومبادرة "االرتقاء 
البيئي"، و تهدف حلماية االأنظمة 
البيئية اله�شة وحماية حق االأجيال 
واملياه  النظيف  الــهــواء  يف  القادمة 
ال�شلبية  االآثـــار  وتخفي�س  النقية، 
على البيئة، وحتفيز القطاع اخلا�س 

الت�شامح  ثقافة  حمــاورهــا  يف  تعزز 
احل�شارية،  والـــريـــادة  واالعـــتـــدال 
بتعزيز  الــهــيــئــة  اأهـــتـــمـــام  مــــوؤكــــدا 
مرجعية االإفتاء الر�شمي يف الدولة، 
مــن خــالل فــتــاوى املــركــز الر�شمي 
املجتمع  تــبــ�ــشــر  الــــتــــي  لــــالإفــــتــــاء 
باالأحكام الفقهية للت�شدي لفتاوى 
الـــتـــ�ـــشـــدد والــــتــــطــــرف واالإرهــــــــــاب، 
جمل�س  تــ�ــشــكــيــل  ا?ىل  بــاالإ�ــشــافــة 

االإمارات لالإفتاء ال�شرعي .
واأ�شار الكعبي اإىل اأن تطوير مناهج 
الربية االإ�شالمية بتعاون م�شرك 
بني الهيئة و وزارة الربية والتعليم، 
وجامعة االإمارات ،جاء �شمن روؤية 
تــ�ــشــمــن اخــتــيــار مــو�ــشــوعــات تعزز 
وت�شحح  والـــتـــ�ـــشـــامـــح،  االعــــتــــدال 
الدينية  املرجعية  وتر�شخ  املفاهيم، 
التزام  مــع  الطلبة،  لــدى  الوطنية 
االإ�شالمية  الربية  جميع مدر�شي 
الربية  ملعلمي  الــوطــنــي  بــاملــيــثــاق 
االإ�ــــشــــالمــــيــــة الــــــــذي يــــهــــدف اىل 
النبيلة  االإمـــاراتـــيـــة  الــقــيــم  حــمــايــة 
املـــ�ـــشـــتـــمـــدة مــــن مـــــبـــــاديء الـــديـــن 
االآباء  وتـــراث  احلنيف،  االإ�ــشــالمــي 
االنتماء للوطن  واالأجــداد، وتعزيز 
ورموزه  وحكامه  لقيادته  والـــوالء 
الوطنية، واحلفاظ على ا�شتقراره، 
من  وحمايتهم  الطلبة  وحتــ�ــشــني 
االأفكار الهدامة والتطرف الفكري 

وال�شلوكيات اخلاطئة.
مـــن جــانــبــهــا اأكـــــدت �ــشــعــادة عفراء 
ال�شابري اأن اهتمام وزارة الت�شامح 
والتعاي�س بتنظيم موؤمتر الت�شامح 
على  املوؤ�ش�شي  العمل  يف  والتعاي�س 
الوطني  املهرجان  فعاليات  هام�س 
للت�شامح والتعاي�س، ياأتي بتوجيهات 
من معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 
والتعاي�س  الت�شامح  وزير  نهيان  اآل 
ليكون اأحد الفعاليات املهمة �شمن 
م�شروع احلكومة حا�شنة للت�شامح، 
املوؤ�ش�شات  ولر�شد ما مت اجنازه يف 

احلكومية املختلفة.
النوعية  هــــذه  تــنــظــيــم  اإن  وقـــالـــت 
لتعزيز  لي�شت فقط  املــوؤمتــرات  من 
الت�شامح  وزارة  بـــــني  الــــتــــعــــاون 
الوزارت والهيئات  والتعاي�س وكافة 
تنفيذ  هـــــو  واإمنــــــــــا  االحتــــــــاديــــــــة، 
لتوجيهات قيادتنا الر�شيدة، وروؤية 
م�شروع  اإطـــار  يف  االإمــــارات  حكومة 
التي  للت�شامح،  حا�شنة  احلكومة 

يف بوتقة واحدة وبيئة �شاحلة تعزز 
القيم النبيلة، ويزاولون ن�شاطاتهم 
ثقافاتهم  وتن�شهر  تـــام  تــنــاغــم  يف 
اأ�شبحت  اأر�ــس االإمـــارات حتى  على 
لتلك  للعمل  املف�شل  املكان  الدولة 

ال�شعوب ح�شب اآخر اال�شتبيانات.
االإن�شاين  والعمل  الت�شامح  وحــول 
العمل  االأ�شل يف  " اإن  �شعادته  قال 
الت�شامح، الأنه يعتمد  االإن�شاين هو 
على حاجة االإن�شان للم�شاعدة، دون 
النظر جلن�شه اأو عرقه اأو طائفته اأو 
دينه، واحلاجة هي املعيار االأ�شا�شي 
اأن  لــذلــك جنــد  املــ�ــشــاعــدة،  لتقدمي 
دولة االإمارات تبنت هذا النهج منذ 
التاأ�شي�س، وعززته خالل م�شريتها 
االإنــ�ــشــانــيــة الــتــي امـــتـــدت حلوايل 
االإمارات  تعمل  تزال  وال  عقود،   5
لتحقيق املزيد من املكت�شبات للعمل 
االإن�شاين اإقليما ودوليا، وهذا جعلها 
الدول  بــني  متقدمة  مــكــانــة  تــتــبــواأ 
االإن�شانية  لــلــمــ�ــشــاعــدات  املـــانـــحـــة 
املا�شية  ال�شنوات  خالل  والتنموية 
مقارنة بدخلها القومي، وللو�شول 
الـــدولـــة  تــبــنــت  املـــكـــانـــة  هـــــذه  اإىل 
الــعــديــد مــن املـــبـــادرات الــتــي عززت 
وعمقت  واالإن�شاين  التنموي  دورها 
املجتمعات  و�ــشــط  الت�شامح  جـــذور 
من خالل التو�شع يف اإن�شاء الهيئات 
االإن�شانية  واجلمعيات  واملوؤ�ش�شات 
ومنظمات  والتطوعية  واخلــرييــة 

واأعتماد  العاملية/،  نيل�شون  وكــالــة 
امكافحة  مبتكرة  طــرق  و  اأ�شاليب 
وا�شتعر�س  اجلماهريي،  التع�شب 
فيلم وثائقي عن االأوملبياد اخلا�س 
االإماراتية  للقيم  رمـــزا  كــان  الـــذي 
حقيقيا  وجتــــ�ــــشــــيــــدا  االأ�ــــشــــيــــلــــة 

للت�شامح.
عبدالرحمن  فهد  �شعادة  اأكــد  فيما 
نائب االأمني العام للتنمية والتعاون 
اأنه  االأحــمــر  الهالل  بهيئة  الــدويل 
اللبنة  و�ــشــع  الـــذي  زايـــد  نهج  على 
الع�شرية  الــــدولــــة  لـــهـــذه  االأوىل 
تعزيز  عــلــى  نه�شتها  قــامــت  الــتــي 
والتعاي�س  والــتــ�ــشــامــح  اخلـــري  قــيــم 
وحتقيق ال�شعادة ل�شعبها وال�شعوب 
االأخرى �شيظل الت�شامح والتعاي�س 

ر�شالة االإمارات للعامل.
واأ�شاف اأن النه�شة احلقيقة لالأمم 
والتزامها  وعــيــهــا  مبــــدى  تــقــا�ــس 
ثــقــافــة الــتــ�ــشــامــح والــتــعــايــ�ــس مع 
االآخر وقبوله، و اإذا نظرنا لواقعنا 
جند اأن االإمــارات تعتر من الدول 
املتقدمة جدا يف جمال ن�شر ثقافة 
وتعزيز  اخلــــري  وعـــمـــل  الــتــ�ــشــامــح 
جوانب امل�شوؤولية االجتماعية جتاه 
االآخـــريـــن، واملــحــافــظــة عــلــى ن�شيج 
على  حتت�شن  اأنــهــا  رغــم  متما�شك 
جن�شية   200 مـــن  اأكــــرث  اأر�ـــشـــهـــا 
من خمتلف دول العامل ، رغم ذلك 
ويعي�شون  املــودة بني اجلميع  ت�شود 

الـــعـــون االإغــــاثــــي والـــتـــنـــمـــوي، كما 
امتدت يد العطاء االإماراتي جلميع 
الــ�ــشــعــوب الــتــي عــانــت مـــن ويالت 
احلـــــــروب والــــنــــزاعــــات والــــكــــوارث 

الطبيعية دون متييز.
االأحـــــمـــــر يف  الــــهــــالل  دور  وحــــــول 
وحتقيق  الـــتـــ�ـــشـــامـــح  قـــيـــم  تـــعـــزيـــز 
هيئة  اأن  �شعادته  اأو�ــشــح  التعاي�س 
الــهــالل االأحـــمـــر االإمـــاراتـــي تعمل 
الدولية  احلــركــة  منظومة  �شمن 
ـــــهـــــالل  لـــلـــ�ـــشـــلـــيـــب االأحـــــــمـــــــر وال
االأحــــمــــر، الـــتـــي تــتــبــنــى عـــــددا من 
التي  االأ�شا�شية  االإن�شانية  املــبــادئ 
وهي  عملها  وتنظم  حركتها  حتكم 
واحلياد  االنحياز  وعــدم  االإن�شانية 
التطوعي  والــطــابــع  واال�ــشــتــقــالل 
والـــوحـــدة والــعــاملــيــة، لــذلــك تلتزم 
االإماراتي،  االأحــمــر  الــهــالل  هيئة 
بــهــذه املــبــادئ روحـــا ونــ�ــشــا، وتعمل 
يف �شوئها لتقدمي اأف�شل اخلدمات 
التي  التنموية  والرامج  االإن�شانية 
تعاين  التي  ال�شعوب  بحياة  تنه�س 
من وطاأة الظروف، اإميانا منها باأن 
على  تعمل  والرامج  امل�شاريع  هذه 
لتلك  االأ�شا�شية  املتطلبات  تــوفــري 
العي�س  يف  حلمها  وحتقق  ال�شعوب 
جمتمعا  تخلق  وبــالــتــايل  الــكــرمي، 
العنف  يــنــبــذ  مــتــكــافــال مــراحــمــا، 
والكراهية وين�شر الت�شامح ويحقق 

اأعلى درجات التعاي�س ال�شلمي.

�سرطة راأ�ش اخليمة تغلق مركز املدينة ال�سامل الأحد 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

اعلنت القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة عن اإغالق مركز �شرطة املدينة 
وحتويل  ونقل  اآخــر  اإ�شعار  وحتى  املقبل  االأحـــد  يــوم  مــن  اعــتــبــاراً  ال�شامل 

خدماته اإىل مركز �شرطة اجلزيرة احلمراء ال�شامل .
واأفاد العقيد اإبراهيم حممد املطر مدير اإدارة مراكز ال�شرطة ال�شاملة اأن 
مركز اجلزيرة احلمراء ال�شامل �شيقدم جميع اخلدمات املقدمة جلمهور 
املتعاملني يف مركز املدينة ال�شامل بنف�س درجة الكفاءة واجلودة من قبل 
فريق العمل املخت�س طوال فرة هذا االإغالق املوؤقت اإىل حني اإعادة افتتاح 

املركز وا�شتقبال املراجعني فيه. 

اأمري ال�سعراء يفتح باب الت�سجيل مبو�سمه التا�سع حتى 5 دي�سمرب املقبل

املعهد الدويل للت�سامح يطلق 8 مبادرات جديدة وي�سيف فئتني جلائزة حممد بن را�سد للت�سامح 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية 
والــراثــيــة بــاأبــوظــبــي، انــطــالق بــرنــامــج "اأمري 
الت�شجيل  باب  وفتح  التا�شع،  ال�شعراء" مبو�شمه 
اأمام الراغبني بامل�شاركة عر موقعه االإلكروين 

حتى 5 دي�شمر املقبل.
واأو�شحت اللجنة املنظمة للرنامج اآلية الت�شجيل 
للراغبني بامل�شاركة بدءا من الدخول اإىل املوقع 
االإلكروين اإىل جانب �شروطها و التي تتمثل يف 
اأاّل يقل عمر ال�شاعر اأو ال�شاعرة عن 18 عاماً و 
ال يزيد عن 45 عاماً و اإر�شال ق�شيدة عمودية ال 
تزيد اأبياتها عن 20 بيتاً، وال تقل عن 8 اأبيات اأو 
اإر�شال ق�شيدة تفعيلة ال يزيد عدد مقاطعها عن 
اأ�شطر كل مقطع  يتجاوز عدد  اأن  دون  مقطعني 
للُمر�شح  الذاتية  ال�شرية  اإر�شال  و  �شطرا   15
وبيانات  اإقامته  ومكان  ميالده  تاريخ  مت�شمنة 
التوا�شل، وذلك عر املوقع االإلكروين للرنامج 

. www.princeofpoets.ae
و�شتقوم جلنة التحكيم من جانبها بفرز طلبات 
الر�شيح و تقييم الق�شائد و اإجراء املقابالت عن 
بعد، بعد انتهاء فرة الت�شجيل وفق معايري فنية 
املُكّونة  النهائية  القائمة  الختيار  دقيقة  ونقدية 

�ــشــيــ�ــشــاركــون يف حلقات  الــذيــن  �ــشــاعــراً   20 مــن 
البث املبا�شر من م�شرح �شاطئ الراحة باأبوظبي 
و�شواًل  ال�شعراء"  "اأمري  لقب  على  للمناف�شة 
وخامت  ال�شعر  بـــردة  والــفــوز  النهائية  للحلقة 

االإمارة .
ال�شعراء" مبو�شمه  "اأمري  اإطــالق  برنامج  ياأتي 
جائحة  فر�شتها  التي  الظروف  ظل  يف  اجلديد 

فريو�س كورونا امل�شتجد على العامل لذا حتر�س 
التدابري  و  االإجــراءات  اأخذ  املنظمة على  اللجنة 
االحــــرازيــــة كــافــة مبـــا يــ�ــشــمــن �ــشــالمــة و اأمن 
اأهدافه  الــرنــامــج حتــقــيــق  ويــوا�ــشــل  اجلــمــيــع. 
و  الف�شيح  العربي  بال�شعر  النهو�س  ور�شالته يف 
االرتقاء به و ب�شعرائه والرويج له يف االأو�شاط 
العربي  لل�شعر  االإيجابي  الــدور  واإحياء  العربية 

•• دبي-وام:

اآل  را�شد  بن  حممد  مــبــادرات  ملوؤ�ش�شة  التابع  للت�شامح  الــدويل  املعهد  اأعلن 
�شل�شلة من  مبادرات جديدة �شمن  ثمان  اإطــالق  دبي عن  العاملية يف  مكتوم 
الفعاليات والرامج املدرجة يف خطته اال�شراتيجية الرامية اإىل تدعيم قيم 

ومبادئ الت�شامح لدى املجتمعات االإن�شانية.
اآل مكتوم  را�شد  بن  اإىل جائزة حممد  فئتني جديدتني  اإ�شافة  ك�شف عن  و 
للت�شامح وتكرمي عدد من ال�شخ�شيات االعتبارية والرموز الدولية الداعمة 
للت�شامح ملد ج�شور ال�شالم واملحبة بني ال�شعوب من كافة االأطياف واالأديان 

يف احتفال ر�شمي �شيعلن عنه الحقاً.
جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي عقده املعهد اأم�س يف دبي بح�شور عدد من 
كبار امل�شوؤولني يف املعهد وح�شد من و�شائل االإعالم.. حيث اأكد الدكتور حمد 
على  للت�شامح  الــدويل  للمعهد  املنتدب  الع�شو  ال�شيباين  اأحمد  ال�شيخ  بن 
الت�شامح  قيم  وتر�شيخ  ن�شر  يف  االإمـــارات  دولــة  حققتها  التي  الرائدة  املكانة 
وتقبل االآخر يف ظل التنوع والتعددية وانفرادها باإطالق مبادرات نوعية مل 
ي�شهد لها العامل مثياًل بهدف دعم واإر�شاء اأ�ش�س التاآخي والتعاي�س ال�شلمي 
اإطـــالق فئات جديدة  ال�شيباين عــن  اأعــلــن  و  والــعــامل.  املنطقة  االإنــ�ــشــاين يف 
للمناف�شة �شمن جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم للت�شامح وهي فئة م�شاريع 
والتعاي�س  احلـــوار  ثقافة  ن�شر  ان  ،مــنــوهــا  اجلــديــد  االإعــــالم  وفــئــة  ال�شباب 
النا�شئة  االأجيال  بني  خا�شة  املعا�شرة  للحياة  ملحة  �شرورة  بات  والت�شامح 
التي يعقد االأمل عليها يف تنمية وازدهار االأوطان وعليه فاإنه من ال�شرورة 
مبكان اإذكاء الوعي حول القوا�شم االإن�شانية امل�شركة كقيم املواطنة وامل�شري 
فئتني  اإطـــالق  على  حر�س  املعهد  ان  ال�شيباين  الــدكــتــور  واأ�ــشــاف  الــواحــد. 
جديدتني �شمن جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم للت�شامح وهي فئة م�شاريع 
ال�شباب وفئة االإعالم اجلديد بهدف دعم امل�شاريع ال�شبابية املبتكرة واالإنتاج 
اأف�شل اخلرات لتمكني ال�شباب  االإعالمي االحرايف والتوا�شل املبا�شر مع 
العربي من ن�شر اإبداعاتهم التي جت�شد قيم الت�شامح وحتقيق اأكر عدد من 

امل�شاهدات يف و�شائل التوا�شل االجتماعي.
"ال�شرورة" باعتبار  �شمة  اأمر يحمل  املدر�شي  املجتمع  ا�شتهداف  اأن  واعتر 
الطلبة مفاتيح لتعزيز قيم الت�شامح وحتويل مفاهيمه النظرية اإىل ممار�شات 
تطبيقية على اأر�س الواقع وجعلها �شلوكاً مر�شخاً لدى الن�سء منذ ال�شغر 
لي�شبوا عليه". من جانبه قال اللواء اأحمد خلفان املن�شوري اأمني عام جائزة 
االإمارات  دولــة  ريــادة  توؤكد  اجلائزة  اإن  للت�شامح  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
اأكــرث ما مييز  اأن  اإىل  ال�شعوب م�شرياً  الت�شامح واالإخــاء بني  يف تر�شيخ قيم 
منذ  عاتقها  على  حملت  حيث  حملياً  ولي�س  اأممياً  ثوباً  تلب�س  اأنها  اجلائرة 
التي تتخذ من  الرموز  النا�س وتكرمي  الت�شاحمي بني  الفكر  ن�شر  اإطالقها 

القيم االن�شانية النبيلة حموراً الهتمامها وتفكريها.

املبادرات  وحتفيز  الت�شامح  ثقافة  لن�شر  منر  مبثابة  اأ�شبحت  اأنها  واأ�شاف 
النوعية والتجارب املميزة والعمل على ت�شليط ال�شوء على النماذج املعطاءة 
يف مواقعها وعلى الق�ش�س امللهمة لالآخرين مو�شحاً اأن ت�شلط ال�شوء على 
بني  ما  واحلــوار  والتفاهم  الت�شامح  قيم  وترويج  دعــم  اإىل  الرامية  اجلهود 
الثقافات وال�شعوب الرا�شخة يف ميثاق االأمم املتحدة واالإعالن العاملي حلقوق 
االإن�شان معتراً اإ�شافة فئتني جديدتني لفئات اجلائزة و�شيلة ملد مزيد من 
ج�شور التوا�شل ما بني ال�شعوب با�شتخدام خمتلف ال�شبل للتكاتف من اأجل 
ن�شر قيم الت�شامح والتعاي�س معتراً الدول املت�شاحمة هي االأكرث قدرة على 

العطاء واالإنتاج والتطور.
وتــرتــكــز املـــبـــادرات اجلــديــدة الــتــي اأطــلــقــهــا املــعــهــد عــلــى جملة مــن الرامج 
ومبادرة  للت�شامح  ال�شنوية  االأجندة  ت�شمل  املتنوعة  والفعاليات  واالأن�شطة 
لوحة  الت�شامح يف  اأف�شل ومبادرة  نحن  العامل ومبادرة معاً  بلغات  الت�شامح 
فنية ويوم الت�شامح املدر�شي وميدالية الت�شامح والت�شامح يف �شورة ومبادرة 
وتتنوع  املجتمع  و�شرائح  فئات  كافة  م�شتهدفة  واالإعـــالم  ال�شباب  م�شاريع 
بني الثقافة والريا�شة واالأعمال الفنية وم�شاريع ال�شباب واالإعالم اجلديد 
لالحتفال  املنا�شبات  برنامج  اإىل  باالإ�شافة  الت�شامح  وقــادة  رمــوز  وتكرمي 
باأعياد ومنا�شبات اجلاليات املقيمة كداللة على احرام عقائدهم و�شعائرهم 

ومنحهم امل�شاحة الكاملة ملمار�شتها.
وتتما�شى القطاعات امل�شتهدفة يف املبادرات مع توجهات دولة االإمارات الرامية 
اإىل تر�شيخ الت�شامح قيمة ح�شارية اأ�شا�شية يف م�شرية التنمية ال�شاملة وهي 
والتقدير وقبول  االحــرام  تعاي�س مبني على  ُت�شهم على خلق  كذلك قيمة 
االإن�شانية  للمجتمعات  والــقــوة  التميز  م�شدر  كونه  واحــرامــه  االخــتــالف 
ح�شر  تت�شمن  اأجــنــدة  اأول  للت�شامح  ال�شنوية  االأجـــنـــدة  ومتــثــل   . قــاطــبــة 
املنا�شبات والفعاليات الدينية الر�شمية للجاليات املقيمة يف اإمارة دبي بهدف 
اإ�شراك املعهد الدويل للت�شامح يف تنفيذ مبادرات متنوعة ت�شتهدف خمتلف 
و�شعائر  لعقائد  املــتــبــادل  االحــــرام  قيم  لتعزيز  واأطــيــافــه  املجتمع  �ــشــرائــح 
متتد  " التي  فنية  لوحة  يف  "الت�شامح  مــبــادرة  وتهدف  االآخــريــن.  وثقافات 
الأ�شبوع اإىل اإ�شراك اأفراد جمتمع اإمارة دبي بر�شومات ولوحات فنية ُتعر عن 
الت�شامح فيما �شي�شار اإىل بث حمتوى من�شة الت�شامح بلغات العامل الرقمية 
عر �شا�شات عر�س على ج�شر الت�شامح بدبي وعر�س ر�شائل الت�شامح واملحبة 
بجميع لغات العامل والتي جت�شد مظاهر الت�شامح يف اإمارة دبي باأبهى �شورها . 
وتعد مبادرة "معاً نحن اأف�شل" واحدة من االأن�شطة واملبادرات الغنية الهادفة 
لتعزيز ون�شر مفاهيم ومبادئ الت�شامح وتقبل االآخر ينظمها املعهد بالتعاون 
ج�شر  على  �شتقام  يــوغــا  جل�شة  عــن  عــبــارة  وهــي  الريا�شي  دبــي  جمل�س  مــع 
واملقيمني من جن�شيات  املواطنني  وامــراأة من  60 رجاًل  الت�شامح مب�شاركة 
واجل�شم  العقل  تربط  متنوعة  متارين  ملمار�شة  يجتمعون  خمتلفة  وديانات 

معاً تعزيزاً لثقافة العمل اجلماعي القائم على االحرام والت�شارك.
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كوا�شف ت�شخي�شية كيميائية لال�شتخدامات العلمية؛ الكوا�شف امل�شتخدمة يف اأنظمة االختبارات املوؤمتتة؛ 
العلوم؛  يف  امل�شتخدمة  الكوا�شف  ال�شناعية؛  لال�شتخدامات  كوا�شف  التحليلية؛  لالختبارات  كوا�شف 
البيولوجية  والتقنية  اجلزيئية  البيولوجيا  يف  امل�شتخدمة  الكوا�شف  املعملية؛  لال�شتخدامات  كوا�شف 
وامليكروبيولوجي والبكريولوجي؛ كوا�شف لت�شخيم احلم�س النووي؛ الكوا�شف امل�شتخدمة يف حتليالت 
والتحليالت  البيئية  االختبارات  يف  امل�شتخدمة  الكوا�شف  الــدم؛  ف�شائل  لتحديد  كوا�شف  ال�شرعي؛  الطب 
النووي  املائية؛ احلم�س  املحاليل  كوا�شف الختبارات  االأخــرى؛  وال�شوائل  املاء  كوا�شف الختبارات  البيئية؛ 
ال�شبغي واحلم�س النووي ال�شبغي اأحادي اجلديلة وثنائي اجلديلة؛ احلم�س النووي الريبوزي؛ احلم�س 
ال�شكريات قليلة  االأوليغنوكليوتيدات؛  النووية؛  االأحما�س  املغلقة؛  النووية  االأحما�س  البيبتيدي؛  النووي 
اجلينومات  تخليق  يف  امل�شتخدمة  والكوا�شف  واالإنــزميــات  الكيماويات  الببتيدات؛  الروتينات؛  التعدد؛ 
الداخلية  انزميات االقتطاع  النووية؛  الريبوزي واالأحما�س  النووي  ال�شبغي واحلم�س  النووي  واحلم�س 
والبريميدينات  النيوكليوتيدات  اجلليكو�شيالز؛  وانــزميــات  الليغاز  وانــزميــات  البوليمرياز  وانــزميــات 
يف  امل�شتخدمة  الكوا�شف  البيولوجية؛  للمعاجلة  كوا�شف  ال�شكاريدات؛  االأمينية؛  االأحما�س  والبورينات؛ 
النووية؛ كوا�شف لتحديد وحتليل الروتينات؛  النووية وت�شل�شل واالأحما�س  حتديد خ�شائ�س االأحما�س 
االأغ�شية  لت�شكيل  كوا�شف  النباتية؛  احلياة  يف  االأمرا�س  عن  الك�شف  اختبارات  يف  امل�شتخدمة  الكيماويات 
متقابلة الزمر؛ حماليل عازلة؛ مذيبات مائية؛ مذيبات غري مائية؛ االيزوبروبانول؛ االإيثانول؛ الفينول؛ 
االإنزميات؛  ال�شليكون؛  �شوائل  ال�شليكون؛  زيــوت  ال�شطحي؛  التوتر  خاف�شة  املـــواد  مائية؛  غــري  و�شائط 
ذلك  يف  مبا  النوكلي�شي�س  الروتياز؛  وال�شلولوز؛  والليتيكي�س  الليزوزمي  ذلك  يف  مبا  انحاللية  اإنزميات 
انـــزمي ريبونوكلياز وانـــزمي الــديــنــاز وانــزميــات االقــتــطــاع؛ الــكــايــروبــات مبــا يف ذلــك جــوانــيــديــن حم�س 
الروتينات  العلمية؛  ال�شناعية  لال�شتخدامات  منظفات  اجلوانيدينيوم؛  وثيو�شيانات  الهيدروكلوريك 
امل�شتخدمة يف االختبارات التحليلية؛ كافة ما تقدم بخالف ما هو م�شتخدم لغايات طبية اأو بيطرية؛ كريات 
جمهرية مغناطي�شية وغري مغناطي�شية م�شنوعة من مواد ا�شطناعية مبا يف ذلك املطاط اأو البال�شتيك 

 اأو ال�شليكون وحتديدا احلبيبات امل�شتخدمة يف االأبحاث الطبية والعلمية. 
 الواقـعة بالفئة:  1 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة » LAMPORE »  باأحرف التينية. 
 اال�شــراطات:   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   19 اأكتوبر  2020 املودعة حتت رقم:  337649 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�شــم: اأوك�شفورد نانوبور تكنولوجيز ليمتد
كيو،   4دي  اك�س4  او  اأوك�شفورد�شاير،  اأوك�شفورد،  بــارك،  �شاين�س  اأوك�شفورد  رود،  هايل  ادموند  بلدجن،  جو�شلينج  وعنوانه: 

اململكه املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

البيولوجيا  وحتاليل  الدم  ف�شائل  حتديد  يف  امل�شتخدمة  الكوا�شف  املوؤمتتة؛  االختبارات  اأنظمة  يف  امل�شتخدمة  الكوا�شف 
الزمر  متقابلة  االأغ�شية  ت�شكيل  كوا�شف  ذلك  يف  مبا  وامليكروبيولوجي  البيولوجية  والتقنية  والبكريولوجي  اجلزيئية 
واملحاليل العازلة واملذيبات غري املائية واملواد اخلاف�شة للتوتر ال�شطحي؛ كوا�شف للت�شخي�س الطبي والبيطري واالأبحاث 
الطبية والبيطرية؛ كوا�شف لالختبارات املعملية لغايات طبية اأو بيطرية؛ كوا�شف لت�شخيم احلم�س النووي لال�شتخدامات 
البيطرية اأو الطبية اأو االأبحاث الطبية اأو الطب ال�شرعي؛ كوا�شف الأجهزة حتليل املناعة؛ كوا�شف الختبار املحاليل املائية؛ 
كوا�شف الختبار قابلية التعر�س للح�شا�شية؛ الكوا�شف امل�شتخدمة يف املعاجلة البيولوجية؛ الكوا�شف امل�شتخدمة يف حتديد 
خ�شائ�س االأحما�س النووية وت�شل�شل واالأحما�س النووية؛ كوا�شف لتحديد وحتليل الروتينات؛ كوا�شف لت�شكيل االأغ�شية 
متقابلة الزمر؛ حماليل عازلة؛ مذيبات مائية؛ مذيبات غري مائية؛ و�شائط غري مائية؛ املواد خاف�شة التوتر ال�شطحي؛ 
زيوت ال�شليكون؛ االإنزميات؛ الروتينات امل�شتخدمة يف االختبارات لغايات طبية اأو بيطرية؛ كريات جمهرية مغناطي�شية 
احلبيبات  وحتــديــدا  ال�شليكون  اأو  البال�شتيك  اأو  املطاط  ذلــك  يف  مبا  ا�شطناعية  مــواد  من  م�شنوعة  مغناطي�شية  وغــري 

امل�شتخدمة يف االأبحاث الطبية والعلمية.
5 الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة » LAMPORE »  باأحرف التينية.  و�شف العالمة:  
اال�شــراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   19 اأكتوبر  2020 املودعة حتت رقم:  337649 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�شــم: اأوك�شفورد نانوبور تكنولوجيز ليمتد 
وعنوانه:جو�شلينج بلدجن، ادموند هايل رود، اأوك�شفورد �شاين�س بارك، اأوك�شفورد، اأوك�شفورد�شاير، او اك�س4 

4دي كيو،  اململكه املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل واالأبحاث ال�شناعية؛ 
اأو بيطرية؛  اأو طبية  اأو بكريولوجية  اأو بيولوجية  اأو كيميائية حيوية  االأبحاث العلمية لغايات كيميائية 
النووي  واحلم�س  والبكريولوجي  البيولوجي  والكيميائي  والكيميائي  البيولوجي  التحليل  خــدمــات 
املتعلقة  اخلدمات  واجلزيئي؛  النوى  متعدد  واحلم�س  والروتيني  الريبوزي  النووي  واحلم�س  ال�شبغي 
بتخليق املركبات الكيميائية واجلزيئات ال�شغرية واجلينومات واحلم�س النووي ال�شبغي واحلم�س النووي 
الريبوزي اأو غريها من االأحما�س النووية واالأوليغنوكليوتيدات والروتينات والببتيدات؛ االأبحاث العلمية 
لغايات طبية اأو بيطرية؛ خدمات تخليق اجلينومات واحلم�س النووي ال�شبغي واحلم�س النووي الريبوزي 
الكيميائية  املركبات  تخليق  خدمات  والببتيدات؛  والروتينات  واالأوليغنوكليوتيدات  النووي  واحلم�س 
واالأحما�س  الريبوزي  النووي  ال�شبغي واحلم�س  النووي  ت�شل�شل احلم�س  ال�شغرية؛ خدمات  واجلزيئات 
النووية واحلم�س متعدد النوى؛ خدمات ت�شل�شل الروتينات؛ ت�شميم وتطوير االأجهزة واالأدوات للتحليل 
واحلم�س  ال�شبغي  النووي  واحلم�س  والبكريولوجي  البيولوجي  والكيميائي  والكيميائي  البيولوجي 
خدمات  املعملية؛  االختبارات  خدمات  واجلزيئي؛  النوى  متعدد  واحلم�س  والروتيني  الريبوزي  النووي 
ت�شل�شل اجلينومات؛ حتليل وتقييم  النوى؛ خدمات  ال�شبغي واحلم�س متعدد  النووي  اختبارات احلم�س 
واإدارة  مراقبة  احلــا�ــشــوب؛  با�شتخدام  البيانات  حتليل  والطبية؛  العلمية  البيانات  ذلــك  يف  مبــا  البيانات 
واالإ�شراف على التجارب واالختبارات العلمية والطبية؛ مراقبة واإدارة واالإ�شراف على حتليل وتقييم البيانات 
العلمية والطبية؛ ت�شميم االختبارات العلمية؛ حتليل البيانات امل�شتمدة من التجارب واالختبارات العلمية 
والبكريولوجي  البيولوجي  والكيميائي  والكيميائي  البيولوجي  والتحليل  التقييم  خدمات  والطبية؛ 
واجلزيئي؛  النوى  متعدد  واحلم�س  والروتيني  الريبوزي  النووي  واحلم�س  ال�شبغي  النووي  واحلم�س 
متعدد  واحلم�س  الريبوزي  النووي  واحلم�س  ال�شبغي  النووي  احلم�س  وتقييم  وحتليل  ت�شل�شل  خدمات 
النوى والروتينات؛ خدمات ت�شل�شل اجلينومات وحتليل وتقييم البيانات الناجتة عن ذلك؛ تقدمي التقارير 
املتعلقة بالتجارب العلمية والطبية ونتائج التجارب واالختبارات العلمية والطبية وحتليل وتقييم البيانات 
العلمية والطبية والبيانات امل�شتمدة من التجارب واالختبارات العلمية والطبية؛ خدمات البحث والتطوير 
العلمي والطبي؛ خدمات حتليل وتقييم البينات التقنية؛ خدمات التخزين االإلكروين للبيانات؛ خدمات 
جهاز  على  املنزلة  اأو  املثبتة  احلا�شوب  برجميات  تطبيقات  اإىل  الو�شول  لتوفري  التطبيقات  خدمات  مزود 
اأو  اأو حوا�شيب لوحية  اأو هواتف نقالة  اأو حوا�شيب  اأو جهاز طبي وبيطري  اأو جهاز علمي  بيانات  معاجلة 
تقدم.  مبا  املتعلقة  واال�شت�شارات  وامل�شورة  املعلومات  خدمات  باليد؛  حتمل  نقالة  رقمية  اإلكرونية   اأجهزة 

الواقـعة بالفئة:  42
 و�شف العالمة:  كتبت كلمة » LAMPORE »  باأحرف التينية. 

اال�شــراطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية

اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020 املودعة حتت رقم:  337821 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�شــم: املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م( 
اأبــراج االإمـــارات، �شارع ال�شيخ زايــد، دبــي، االإمـــارات العربية  وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

برجميات  التطبيقات؛  برجميات  )برجميات(؛  املحمول  تطبيقات  احلا�شوب؛  برجميات  احلا�شوب؛  اأجزاء 
واملعلومات  والهويات  املعامالت  وتخزين  وعر�س  الإر�شال  احلا�شوب  وبرامج  احلا�شوب  برجميات  الدفع؛ 
االإلكروين؛  الدفع  برجميات  االإلكرونية؛  التجارة  برجميات  الدفعات؛  اأداء  يف  ت�شتخدم  التي  املالية 
اأو  اإلكرونية  التي ت�شتخدم كمحفظة  للتنزيل  القابلة  للتنزيل؛ الرجميات  القابلة  االإلكرونية  املحافظ 
رقمية؛ برجميات الت�شفري؛ مفاتيح الت�شفري؛ برجميات للتخزين االآمن للبيانات؛ بطاقات ذكية؛ طرفيات 
الدفع  بطاقات  الــدفــع؛  معامالت  وتخزين  وعــر�ــس  الإر�ــشــال  حا�شوب  وبــرجمــيــات  البيع  نقاط  معامالت 
الدفع  بطاقات  وامللفات؛  البيانات  اإدارة  برجميات  اإلكرونية؛  بيانات  قواعد  بيانات؛  قواعد  االإلكرونية؛ 

املغناطي�شية؛ طرفيات الدفع؛ بطاقات الدفع امل�شفرة املدفوعة م�شبقا.
الواقـعة بالفئة:  9

التينية.  باأحرف   «  GV PAY « و�شف العالمة:  كتبت عبارة
اال�شــراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020 املودعة حتت رقم:  337829 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م(
اأبــراج االإمـــارات، �شارع ال�شيخ زايــد، دبــي، االإمـــارات العربية  وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

بقلن�شوة؛  كنزات  علوية؛  �شرات  �شريت(؛  )تي  كم  ن�شف  قم�شان  الراأ�س؛  اأغطية  القدم؛  لبا�س  املالب�س؛ 
كابات؛ مالب�س ال�شباحة؛ �شراويل ق�شرية؛ بنطلونات؛ قم�شان؛ جاكيتات؛ ف�شاتني؛ تنورات؛ �شنادل؛ مباذل 
ا�شتحمام؛ اأغطية راأ�س لال�شتحمام؛ قم�شان داخلية للرجال؛ قم�شان للريا�شة؛ كنزات خفيفة؛ واقيات من 
ال�شم�س؛ مالب�س م�شادة للماء؛ بذالت رطبة؛ مالب�س واقية من الطفح اجللدي؛ ع�شابات للمع�شم؛ اأقنعة 

قما�شية؛ اأحذية؛ �شنادل؛ اأخفاف.
الواقـعة بالفئة:  25

و�شف العالمة:  كتبت كلمة »WALEEF » باأحرف التينية.
اال�شــراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020  املودعة حتت رقم:  337830 

تاريخ اإيداع االأولوية   
با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م(

اأبــراج االإمـــارات، �شارع ال�شيخ زايــد، دبــي، االإمـــارات العربية  وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اللعب واالألعاب واأدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ اأدوات الريا�شة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�شية 
غري الواردة يف فئات اأخرى؛ اآالت �شاالت األعاب الفيديو؛ كرات لالألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ االأقرا�س 
اأحاجي  للعب؛  زجاجية  اأو  رخامية  كــرات  الورقية؛  الطائرات  االألعاب؛  اأجهزة  االألعاب؛  )لعب(؛  الطائرة 
ال�شور املقطوعة؛ اأقنعة )اأدوات لعب(؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�شدة(؛ 
كرات لعب؛ األعاب م�شنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�شارب لالألعاب؛ مركبات لعبة يتم 
لعبة  اأطقم �شغرية؛  األعاب حلقية؛ مركبات �شغرية؛  لعب(؛  )اأدوات  بالرميوت؛ خ�شخي�شات  فيها  التحكم 
القناين اخل�شبية؛ فرفرية اأو نحلة؛ دمى حم�شوة؛ اأرجوحات؛ دمى الدببة؛ اأقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج 
لعب؛ متاثيل لعب؛ الرامبولني؛ اأجنحة للماء ت�شاعد على الطفو اأثناء اال�شتحمام وال�شباحة؛ اأرجوحات 

احلدائق ذات الطابع اخلا�س.
الواقـعة بالفئة:  28

و�شف العالمة:  كتبت كلمة »WALEEF » باأحرف التينية. 
اال�شــراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020 املودعة حتت رقم:  337831 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�شــم:   املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م(
وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك اأبراج االإمارات، �شارع ال�شيخ زايد، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ذات  احلدائق  املالهي؛  حدائق  والثقافية؛  الريا�شية  االأن�شطة  الرفيه؛  خدمات  التدريب؛  توفري  والتهذيب؛  التعليم 
الطابع اخلا�س؛ تنظيم واإقامة احلفالت املو�شيقية؛ تنظيم واإقامة العرو�س املبا�شرة؛ تنظيم واإقامة املوؤمترات والندوات 
االأطفال؛  مع�شكرات  خدمات  للعرو�س؛  املقاعد  حجز  الــنــدوات؛  واإقامة  تنظيم  اللقاءات؛  واإقامة  تنظيم  العمل؛  وور�ــس 
خدمات  ال�شينما؛  خدمات  تعليمية؛  اأو  ثقافية  لغايات  املعار�س  تنظيم  اال�شتجمام؛  ومــراف  وخدمات  ت�شهيالت  توفري 
ترفيه االأطفال؛ اخلدمات الريا�شية والرفيهية؛ ال�شريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم املعار�س؛ خدمات وكاالت 
لغايات  واملعار�س  والعرو�س  الفعاليات  تنظيم  احلــفــالت؛  تخطيط  خدمات  الفوتوغرايف؛  الت�شوير  خدمات  التذاكر؛ 
املبا�شرة  احلركة  اأفــالم  وعر�س  توزيع  املتحركة؛  والر�شوم  والدراما  والكوميديا  املبا�شرة  احلركة  اأفــالم  اإنتاج  ترفيهية؛ 
والكوميديا والدراما والر�شوم املتحركة؛ العرو�س امل�شرحية؛ تنظيم امل�شابقات واالألعاب واملناف�شات؛ توفري مقاطع فيديو 
�شبكي؛ خدمات مبا�شرة  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري  األعاب  توفري  �شبكي؛  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري 
فيما يتعلق بالرفيه؛ خدمات الرفيه االإذاعي؛ توفري موقع �شبكي يقدم مقاطع اأفالم وفيديوهات مو�شيقية غري قابلة 
للتنزيل؛ خدمات نوادي املعجبني؛ توفري األعاب احلا�شوب املبا�شرة؛ اإجراء امل�شابقات مبا�شرة؛ خدمات االألعاب االإلكرونية 
املقدمة عر �شبكة حا�شوب عاملية؛ خدمات الن�شر االإلكروين؛ ن�شر الكتب؛ ن�شر الكتب االإلكرونية مبا�شرة؛ ن�شر املجالت؛ 
ابتكار الر�شوم املتحركة؛  ن�شر الكتب الهزلية؛ عر�س االأفالم ال�شينمائية واأفالم الر�شوم املتحركة الرامج التلفزيونية؛ 

 اإنتاج الر�شوم املتحركة؛ خدمات املعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
 41  الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة »WALEEF » باأحرف التينية. و�شف العالمة:  
اال�شــراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020 املودعة حتت رقم:  337833 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م( 
اأبــراج االإمـــارات، �شارع ال�شيخ زايــد، دبــي، االإمـــارات العربية  وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأجزاء احلا�شوب؛ برجميات احلا�شوب؛ تطبيقات املحمول )برجميات(؛ برجميات التطبيقات؛ فيديوهات؛ 
اإلكرونية  األعاب  فيديو؛  �شا�شات  كهربائية؛  بطاريات  كا�شيت؛  اأ�شرطة  فيديو؛  اأ�شرطة  مدجمة؛  اأقرا�س 
وحا�شوبية حتمل باليد؛ م�شجالت �شغرية احلجم؛ حامالت بيانات مغناطي�شية واأقرا�س ت�شجيل؛ اأقرا�س 
اأفالم  متحركة؛  كرتونية  �شور  الرقمية؛  الت�شجيل  و�شائط  من  وغريها  رقمية  فيديو  واأقرا�س  مدجمة 
وب�شرية؛  �شمعية  ت�شجيالت  متحركة؛  ر�شوم  اأفــالم؛  جم�شمة؛  اأفــالم  لل�شوء؛  معر�شة  �شينمائي  ت�شوير 
م�شبقاً  م�شجلة  الزرقاء  االأ�شعة  ذات  واأقرا�س  رقمية  فيديو  واأقرا�س  فيديو  اأ�شرطة  �شوتية؛  ت�شجيالت 
تعر�س الرامج التلفزيونية؛ اأ�شرطة فيديو واأقرا�س فيديو رقمية واأقرا�س ذات االأ�شعة الزرقاء م�شجلة 
م�شبقاً تعر�س اأفالم حركة حية؛ اأ�شرطة فيديو واأقرا�س فيديو رقمية واأقرا�س ذات االأ�شعة الزرقاء م�شجلة 
�شمعية؛  املو�شيقى؛ كتب  اأقرا�س �شوت م�شجلة م�شبقاً حتتوي على  اأفالم ر�شوم متحركة؛  تعر�س  م�شبقاً 
الراأ�س  �شماعات  �شلبة؛  رقمية  و�شائط  �شمعية؛  فيديو  اأقرا�س  �شمعية؛  فيديو  اأ�شرطة  �شمعية؛  اأ�شرطة 
اإك�ش�شوارات  نقالة؛  هواتف  املدجمة؛  واالأقــرا�ــس  ال�شمعية  االأ�شرطة  م�شغالت  بطاريات؛  لل�شترييوهات، 
اأجهزة  النقالة؛  الهواتف  علب  النقالة؛  الهواتف  وجه  اأغطية  النقالة؛  الهواتف  اأغطية  النقالة؛  الهواتف 
النداء الهاتفية و/اأو االإذاعية؛ م�شغالت ام بي 3؛ كامريات رقمية؛ نغمات قابلة للتنزيل؛ نغمات ومو�شيقى 
األعاب  وبرامج  الال�شلكية؛ برجميات  املتحركة  االت�شال  فيديو الأجهزة  والعاب و�شور  ور�شومات   3 بي  وام 
األعاب احلا�شوب  اأقرا�س  األعاب الفيديو؛  اأ�شرطة وخراطي�س  األعاب الفيديو واحلا�شوب؛  احلا�شوب؛ برامج 
املدجمة؛ اإر�شادات امل�شتخدم املخزنة ب�شيغة رقمية لرامج واألعاب احلا�شوب؛ حمتويات الو�شائط ال�شمعية 
والب�شرية القابلة للتنزيل يف جمال الرفيه؛ من�شورات قابلة للتنزيل؛ تطبيقات الرجميات قابلة للتنزيل 
 3 بــي  ام  وم�شغالت  النقالة  والــهــواتــف  ال�شخ�شية  الرقمية  وامل�شاعدات  املحمولة  االلكرونية  لالأجهزة 
واحلوا�شيب املحمولة؛ علب واأكمام وحاويات حمل واأغطية واقية لالأجهزة االإلكرونية املحمولة؛ الهواتف 
النقالة وم�شغالت ام بي 3 واحلوا�شيب املحمولة؛ �شيور للرقبة للهواتف النقالة؛ حامالت الهواتف النقال؛، 
لبادات الفاأرة؛ مغناطي�شات للزينة؛ نظارات ونظارات �شم�شية ولوازمها؛ حبل تعلق فيه بطاقات الدخول؛ 
و�شال�شل  واأ�شرطة  اأحــبــال  الب�شرية؛  والــنــظــارات  ال�شم�شية  والــنــظــارات  للنظارات  علب  ب�شرية؛  نــظــارات 
للنظارات  مالقط  مو�شعها؛  يف  الب�شرية  والنظارات  ال�شم�شية  والنظارات  بالنظارات  لالحتفاظ  واأجهزة 
ال�شم�شية؛ مناظري ثنائية؛ نظارات واقية؛ نظارات واقية لالألعاب الريا�شية؛ اأجهزة حتكم عن بعد لنماذج 
اأجهزة الواقع االفرا�شي؛  املركبات؛ برجميات الواقع االفرا�شي؛ �شماعات الواقع االفرا�شي؛ مكونات 

 �شينما الواقع االفرا�شي؛ قطع غيار ولوازم جلميع املنتجات اآنفة الذكر. 
الواقـعة بالفئة:  9

و�شف العالمة:  كتبت كلمة » وليف » باللغة العربية. 
اال�شــراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية

اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020  املودعة حتت رقم:  337823 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م(
اأبــراج االإمـــارات، �شارع ال�شيخ زايــد، دبــي، االإمـــارات العربية  وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات الدفع؛ خدمات الدفع باملحافظ االإلكرونية؛ خدمات املحافظ االإلكرونية؛ حت�شيل الدفعات لقاء 
املنتجات واخلدمات؛ معاجلة الدفعات؛ بوابات الدفع؛ معاجلة املدفوعات املبا�شرة؛ خدمات الدفع؛ خدمات 
الدفع االإلكروين؛ خدمات الدفع عن بعد؛ التحويل االإلكروين لالأموال؛ خدمات دفع الفواتري؛ خدمات 
بطاقات معامالت الدفع؛ اإ�شدار بطاقات ال�شراء والكوبونات والق�شائم ذات القيمة؛ اخلدمات املالية املتعلقة 
بتوفري الق�شائم ل�شراء املنتجات واخلدمات؛ قواعد البيانات املالية؛ خدمات املعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات 

املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواقـعة بالفئة:  36

و�شف العالمة:  كتبت عبارة » GV PAY » باأحرف التينية. 
اال�شــراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020 املودعة حتت رقم:  337828 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م(
اأبــراج االإمـــارات، �شارع ال�شيخ زايــد، دبــي، االإمـــارات العربية  وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأجزاء احلا�شوب؛ برجميات احلا�شوب؛ تطبيقات املحمول )برجميات(؛ برجميات التطبيقات؛ فيديوهات؛ 
اإلكرونية  األعاب  فيديو؛  �شا�شات  كهربائية؛  بطاريات  كا�شيت؛  اأ�شرطة  فيديو؛  اأ�شرطة  مدجمة؛  اأقرا�س 
وحا�شوبية حتمل باليد؛ م�شجالت �شغرية احلجم؛ حامالت بيانات مغناطي�شية واأقرا�س ت�شجيل؛ اأقرا�س 
اأفالم  متحركة؛  كرتونية  �شور  الرقمية؛  الت�شجيل  و�شائط  من  وغريها  رقمية  فيديو  واأقرا�س  مدجمة 
وب�شرية؛  �شمعية  ت�شجيالت  متحركة؛  ر�شوم  اأفــالم؛  جم�شمة؛  اأفــالم  لل�شوء؛  معر�شة  �شينمائي  ت�شوير 
م�شبقاً  م�شجلة  الزرقاء  االأ�شعة  ذات  واأقرا�س  رقمية  فيديو  واأقرا�س  فيديو  اأ�شرطة  �شوتية؛  ت�شجيالت 
تعر�س الرامج التلفزيونية؛ اأ�شرطة فيديو واأقرا�س فيديو رقمية واأقرا�س ذات االأ�شعة الزرقاء م�شجلة 
م�شبقاً تعر�س اأفالم حركة حية؛ اأ�شرطة فيديو واأقرا�س فيديو رقمية واأقرا�س ذات االأ�شعة الزرقاء م�شجلة 
�شمعية؛  املو�شيقى؛ كتب  اأقرا�س �شوت م�شجلة م�شبقاً حتتوي على  اأفالم ر�شوم متحركة؛  تعر�س  م�شبقاً 
الراأ�س  �شماعات  �شلبة؛  رقمية  و�شائط  �شمعية؛  فيديو  اأقرا�س  �شمعية؛  فيديو  اأ�شرطة  �شمعية؛  اأ�شرطة 
اإك�ش�شوارات  نقالة؛  هواتف  املدجمة؛  واالأقــرا�ــس  ال�شمعية  االأ�شرطة  م�شغالت  بطاريات؛  لل�شترييوهات، 
اأجهزة  النقالة؛  الهواتف  علب  النقالة؛  الهواتف  وجه  اأغطية  النقالة؛  الهواتف  اأغطية  النقالة؛  الهواتف 
النداء الهاتفية و/اأو االإذاعية؛ م�شغالت ام بي 3؛ كامريات رقمية؛ نغمات قابلة للتنزيل؛ نغمات ومو�شيقى 
األعاب  وبرامج  الال�شلكية؛ برجميات  املتحركة  االت�شال  فيديو الأجهزة  والعاب و�شور  ور�شومات   3 بي  وام 
األعاب احلا�شوب  اأقرا�س  األعاب الفيديو؛  اأ�شرطة وخراطي�س  األعاب الفيديو واحلا�شوب؛  احلا�شوب؛ برامج 
املدجمة؛ اإر�شادات امل�شتخدم املخزنة ب�شيغة رقمية لرامج واألعاب احلا�شوب؛ حمتويات الو�شائط ال�شمعية 
والب�شرية القابلة للتنزيل يف جمال الرفيه؛ من�شورات قابلة للتنزيل؛ تطبيقات الرجميات قابلة للتنزيل 
 3 بــي  ام  وم�شغالت  النقالة  والــهــواتــف  ال�شخ�شية  الرقمية  وامل�شاعدات  املحمولة  االلكرونية  لالأجهزة 
واحلوا�شيب املحمولة؛ علب واأكمام وحاويات حمل واأغطية واقية لالأجهزة االإلكرونية املحمولة؛ الهواتف 
النقالة وم�شغالت ام بي 3 واحلوا�شيب املحمولة؛ �شيور للرقبة للهواتف النقالة؛ حامالت الهواتف النقال؛، 
لبادات الفاأرة؛ مغناطي�شات للزينة؛ نظارات ونظارات �شم�شية ولوازمها؛ حبل تعلق فيه بطاقات الدخول؛ 
و�شال�شل  واأ�شرطة  اأحــبــال  الب�شرية؛  والــنــظــارات  ال�شم�شية  والــنــظــارات  للنظارات  علب  ب�شرية؛  نــظــارات 
للنظارات  مالقط  مو�شعها؛  يف  الب�شرية  والنظارات  ال�شم�شية  والنظارات  بالنظارات  لالحتفاظ  واأجهزة 
ال�شم�شية؛ مناظري ثنائية؛ نظارات واقية؛ نظارات واقية لالألعاب الريا�شية؛ اأجهزة حتكم عن بعد لنماذج 
اأجهزة الواقع االفرا�شي؛  املركبات؛ برجميات الواقع االفرا�شي؛ �شماعات الواقع االفرا�شي؛ مكونات 

 �شينما الواقع االفرا�شي؛ قطع غيار ولوازم جلميع املنتجات اآنفة الذكر. 
 الواقـعة بالفئة:  9 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة »WALEEF » باأحرف التينية.
اال�شــراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020  املودعة حتت رقم:  337835 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م( 
اأبــراج االإمـــارات، �شارع ال�شيخ زايــد، دبــي، االإمـــارات العربية  وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

بقلن�شوة؛  كنزات  علوية؛  �شرات  �شريت(؛  )تي  كم  ن�شف  قم�شان  الراأ�س؛  اأغطية  القدم؛  لبا�س  املالب�س؛ 
كابات؛ مالب�س ال�شباحة؛ �شراويل ق�شرية؛ بنطلونات؛ قم�شان؛ جاكيتات؛ ف�شاتني؛ تنورات؛ �شنادل؛ مباذل 
ا�شتحمام؛ اأغطية راأ�س لال�شتحمام؛ قم�شان داخلية للرجال؛ قم�شان للريا�شة؛ كنزات خفيفة؛ واقيات من 
ال�شم�س؛ مالب�س م�شادة للماء؛ بذالت رطبة؛ مالب�س واقية من الطفح اجللدي؛ ع�شابات للمع�شم؛ اأقنعة 

قما�شية؛ اأحذية؛ �شنادل؛ اأخفاف.
الواقـعة بالفئة:  25

و�شف العالمة:  كتبت كلمة » وليف » باللغة العربية. 
اال�شــراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020 املودعة حتت رقم:  337836 

تاريخ اإيداع االأولوية   
با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م( 

اأبــراج االإمـــارات، �شارع ال�شيخ زايــد، دبــي، االإمـــارات العربية  وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اللعب واالألعاب واأدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ اأدوات الريا�شة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�شية 
غري الواردة يف فئات اأخرى؛ اآالت �شاالت األعاب الفيديو؛ كرات لالألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ االأقرا�س 
اأحاجي  للعب؛  زجاجية  اأو  رخامية  كــرات  الورقية؛  الطائرات  االألعاب؛  اأجهزة  االألعاب؛  )لعب(؛  الطائرة 
ال�شور املقطوعة؛ اأقنعة )اأدوات لعب(؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�شدة(؛ 
كرات لعب؛ األعاب م�شنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�شارب لالألعاب؛ مركبات لعبة يتم 
لعبة  اأطقم �شغرية؛  األعاب حلقية؛ مركبات �شغرية؛  لعب(؛  )اأدوات  بالرميوت؛ خ�شخي�شات  فيها  التحكم 
القناين اخل�شبية؛ فرفرية اأو نحلة؛ دمى حم�شوة؛ اأرجوحات؛ دمى الدببة؛ اأقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج 
لعب؛ متاثيل لعب؛ الرامبولني؛ اأجنحة للماء ت�شاعد على الطفو اأثناء اال�شتحمام وال�شباحة؛ اأرجوحات 

احلدائق ذات الطابع اخلا�س.
الواقـعة بالفئة:  28

و�شف العالمة:  كتبت كلمة » وليف » باللغة العربية. 
اال�شــراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020  املودعة حتت رقم:  337837 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م(
وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك اأبراج االإمارات، �شارع ال�شيخ زايد، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
ذات  احلدائق  املالهي؛  حدائق  والثقافية؛  الريا�شية  االأن�شطة  الرفيه؛  خدمات  التدريب؛  توفري  والتهذيب؛  التعليم 
الطابع اخلا�س؛ تنظيم واإقامة احلفالت املو�شيقية؛ تنظيم واإقامة العرو�س املبا�شرة؛ تنظيم واإقامة املوؤمترات والندوات 
االأطفال؛  مع�شكرات  خدمات  للعرو�س؛  املقاعد  حجز  الــنــدوات؛  واإقامة  تنظيم  اللقاءات؛  واإقامة  تنظيم  العمل؛  وور�ــس 
خدمات  ال�شينما؛  خدمات  تعليمية؛  اأو  ثقافية  لغايات  املعار�س  تنظيم  اال�شتجمام؛  ومــراف  وخدمات  ت�شهيالت  توفري 
ترفيه االأطفال؛ اخلدمات الريا�شية والرفيهية؛ ال�شريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم املعار�س؛ خدمات وكاالت 
لغايات  واملعار�س  والعرو�س  الفعاليات  تنظيم  احلــفــالت؛  تخطيط  خدمات  الفوتوغرايف؛  الت�شوير  خدمات  التذاكر؛ 
املبا�شرة  احلركة  اأفــالم  وعر�س  توزيع  املتحركة؛  والر�شوم  والدراما  والكوميديا  املبا�شرة  احلركة  اأفــالم  اإنتاج  ترفيهية؛ 
والكوميديا والدراما والر�شوم املتحركة؛ العرو�س امل�شرحية؛ تنظيم امل�شابقات واالألعاب واملناف�شات؛ توفري مقاطع فيديو 
�شبكي؛ خدمات مبا�شرة  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري  األعاب  توفري  �شبكي؛  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري 
فيما يتعلق بالرفيه؛ خدمات الرفيه االإذاعي؛ توفري موقع �شبكي يقدم مقاطع اأفالم وفيديوهات مو�شيقية غري قابلة 
للتنزيل؛ خدمات نوادي املعجبني؛ توفري األعاب احلا�شوب املبا�شرة؛ اإجراء امل�شابقات مبا�شرة؛ خدمات االألعاب االإلكرونية 
املقدمة عر �شبكة حا�شوب عاملية؛ خدمات الن�شر االإلكروين؛ ن�شر الكتب؛ ن�شر الكتب االإلكرونية مبا�شرة؛ ن�شر املجالت؛ 
ابتكار الر�شوم املتحركة؛  ن�شر الكتب الهزلية؛ عر�س االأفالم ال�شينمائية واأفالم الر�شوم املتحركة الرامج التلفزيونية؛ 

 اإنتاج الر�شوم املتحركة؛ خدمات املعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
41 الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة » وليف » باللغة العربية.  و�شف العالمة:  
اال�شــراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020 املودعة حتت رقم:  337838 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م(
االإمارات  دبــي،  زايـــد،  ال�شيخ  �ــشــارع  االإمــــارات،  اأبـــراج  �ــس. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك  وعنوانه: 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

بقلن�شوة؛  كنزات  علوية؛  �شرات  �شريت(؛  )تي  كم  ن�شف  قم�شان  الراأ�س؛  اأغطية  القدم؛  لبا�س  املالب�س؛ 
كابات؛ مالب�س ال�شباحة؛ �شراويل ق�شرية؛ بنطلونات؛ قم�شان؛ جاكيتات؛ ف�شاتني؛ تنورات؛ �شنادل؛ مباذل 
ا�شتحمام؛ اأغطية راأ�س لال�شتحمام؛ قم�شان داخلية للرجال؛ قم�شان للريا�شة؛ كنزات خفيفة؛ واقيات من 
ال�شم�س؛ مالب�س م�شادة للماء؛ بذالت رطبة؛ مالب�س واقية من الطفح اجللدي؛ ع�شابات للمع�شم؛ اأقنعة 

قما�شية؛ اأحذية؛ �شنادل؛ اأخفاف.
الواقـعة بالفئة:  25

و�شف العالمة:  كتبت كلمة » CHAZ » باأحرف التينية .
اال�شــراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020 املودعة حتت رقم:  337840 

تاريخ اإيداع االأولوية   
با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م(

اأبــراج االإمـــارات، �شارع ال�شيخ زايــد، دبــي، االإمـــارات العربية  وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اللعب واالألعاب واأدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ اأدوات الريا�شة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�شية 
غري الواردة يف فئات اأخرى؛ اآالت �شاالت األعاب الفيديو؛ كرات لالألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ االأقرا�س 
اأحاجي  للعب؛  زجاجية  اأو  رخامية  كــرات  الورقية؛  الطائرات  االألعاب؛  اأجهزة  االألعاب؛  )لعب(؛  الطائرة 
ال�شور املقطوعة؛ اأقنعة )اأدوات لعب(؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�شدة(؛ 
كرات لعب؛ األعاب م�شنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�شارب لالألعاب؛ مركبات لعبة يتم 
لعبة  اأطقم �شغرية؛  األعاب حلقية؛ مركبات �شغرية؛  لعب(؛  )اأدوات  بالرميوت؛ خ�شخي�شات  فيها  التحكم 
القناين اخل�شبية؛ فرفرية اأو نحلة؛ دمى حم�شوة؛ اأرجوحات؛ دمى الدببة؛ اأقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج 
لعب؛ متاثيل لعب؛ الرامبولني؛ اأجنحة للماء ت�شاعد على الطفو اأثناء اال�شتحمام وال�شباحة؛ اأرجوحات 

احلدائق ذات الطابع اخلا�س.
الواقـعة بالفئة:  28

و�شف العالمة:  كتبت كلمة » CHAZ » باأحرف التينية .
اال�شــراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020 املودعة حتت رقم:  337842 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م( 
وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك اأبراج االإمارات، �شارع ال�شيخ زايد، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ذات  احلدائق  املالهي؛  حدائق  والثقافية؛  الريا�شية  االأن�شطة  الرفيه؛  خدمات  التدريب؛  توفري  والتهذيب؛  التعليم 
الطابع اخلا�س؛ تنظيم واإقامة احلفالت املو�شيقية؛ تنظيم واإقامة العرو�س املبا�شرة؛ تنظيم واإقامة املوؤمترات والندوات 
االأطفال؛  مع�شكرات  خدمات  للعرو�س؛  املقاعد  حجز  الــنــدوات؛  واإقامة  تنظيم  اللقاءات؛  واإقامة  تنظيم  العمل؛  وور�ــس 
خدمات  ال�شينما؛  خدمات  تعليمية؛  اأو  ثقافية  لغايات  املعار�س  تنظيم  اال�شتجمام؛  ومــراف  وخدمات  ت�شهيالت  توفري 
ترفيه االأطفال؛ اخلدمات الريا�شية والرفيهية؛ ال�شريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم املعار�س؛ خدمات وكاالت 
لغايات  واملعار�س  والعرو�س  الفعاليات  تنظيم  احلــفــالت؛  تخطيط  خدمات  الفوتوغرايف؛  الت�شوير  خدمات  التذاكر؛ 
املبا�شرة  احلركة  اأفــالم  وعر�س  توزيع  املتحركة؛  والر�شوم  والدراما  والكوميديا  املبا�شرة  احلركة  اأفــالم  اإنتاج  ترفيهية؛ 
والكوميديا والدراما والر�شوم املتحركة؛ العرو�س امل�شرحية؛ تنظيم امل�شابقات واالألعاب واملناف�شات؛ توفري مقاطع فيديو 
�شبكي؛ خدمات مبا�شرة  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري  األعاب  توفري  �شبكي؛  للتنزيل من موقع  قابلة  قابلة وغري 
فيما يتعلق بالرفيه؛ خدمات الرفيه االإذاعي؛ توفري موقع �شبكي يقدم مقاطع اأفالم وفيديوهات مو�شيقية غري قابلة 
للتنزيل؛ خدمات نوادي املعجبني؛ توفري األعاب احلا�شوب املبا�شرة؛ اإجراء امل�شابقات مبا�شرة؛ خدمات االألعاب االإلكرونية 
املقدمة عر �شبكة حا�شوب عاملية؛ خدمات الن�شر االإلكروين؛ ن�شر الكتب؛ ن�شر الكتب االإلكرونية مبا�شرة؛ ن�شر املجالت؛ 
ابتكار الر�شوم املتحركة؛  ن�شر الكتب الهزلية؛ عر�س االأفالم ال�شينمائية واأفالم الر�شوم املتحركة الرامج التلفزيونية؛ 

 اإنتاج الر�شوم املتحركة؛ خدمات املعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
41 الواقـعة بالفئة:  

كتبت كلمة » CHAZ » باأحرف التينية . و�شف العالمة:  
اال�شــراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020 املودعة حتت رقم:  337843 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م( 
اأبــراج االإمـــارات، �شارع ال�شيخ زايــد، دبــي، االإمـــارات العربية  وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 

املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

بقلن�شوة؛  كنزات  علوية؛  �شرات  �شريت(؛  )تي  كم  ن�شف  قم�شان  الراأ�س؛  اأغطية  القدم؛  لبا�س  املالب�س؛ 
كابات؛ مالب�س ال�شباحة؛ �شراويل ق�شرية؛ بنطلونات؛ قم�شان؛ جاكيتات؛ ف�شاتني؛ تنورات؛ �شنادل؛ مباذل 
ا�شتحمام؛ اأغطية راأ�س لال�شتحمام؛ قم�شان داخلية للرجال؛ قم�شان للريا�شة؛ كنزات خفيفة؛ واقيات من 
ال�شم�س؛ مالب�س م�شادة للماء؛ بذالت رطبة؛ مالب�س واقية من الطفح اجللدي؛ ع�شابات للمع�شم؛ اأقنعة 

قما�شية؛ اأحذية؛ �شنادل؛ اأخفاف.
الواقـعة بالفئة:  25

و�شف العالمة:  كتبت كلمة » ت�شاز » باللغة العربية . 
اال�شــراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020 املودعة حتت رقم:  337845 

تاريخ اإيداع االأولوية   
با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م( 

اأبــراج االإمـــارات، �شارع ال�شيخ زايــد، دبــي، االإمـــارات العربية  وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اللعب واالألعاب واأدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ اأدوات الريا�شة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�شية 
غري الواردة يف فئات اأخرى؛ اآالت �شاالت األعاب الفيديو؛ كرات لالألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ االأقرا�س 
اأحاجي  للعب؛  زجاجية  اأو  رخامية  كــرات  الورقية؛  الطائرات  االألعاب؛  اأجهزة  االألعاب؛  )لعب(؛  الطائرة 
ال�شور املقطوعة؛ اأقنعة )اأدوات لعب(؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�شدة(؛ 
كرات لعب؛ األعاب م�شنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�شارب لالألعاب؛ مركبات لعبة يتم 
لعبة  اأطقم �شغرية؛  األعاب حلقية؛ مركبات �شغرية؛  لعب(؛  )اأدوات  بالرميوت؛ خ�شخي�شات  فيها  التحكم 
القناين اخل�شبية؛ فرفرية اأو نحلة؛ دمى حم�شوة؛ اأرجوحات؛ دمى الدببة؛ اأقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج 
لعب؛ متاثيل لعب؛ الرامبولني؛ اأجنحة للماء ت�شاعد على الطفو اأثناء اال�شتحمام وال�شباحة؛ اأرجوحات 

احلدائق ذات الطابع اخلا�س.
الواقـعة بالفئة:  28

و�شف العالمة:  كتبت كلمة » ت�شاز » باللغة العربية . 
اال�شــراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

للحكومة  الـــعـــلـــيـــا  الـــلـــجـــنـــة  عـــقـــدت 
برئا�شة  اأبــوظــبــي،  اإمـــارة  يف  الرقمية 
معايل علي را�شد الكتبي، رئي�س دائرة 
االإ�شناد احلكومي، اجتماعها اخلام�س 
االت�شال  تــقــنــيــة  عــــر  والـــعـــ�ـــشـــريـــن 
املرئي، ناق�س فيه اأع�شاء اللجنة اآخر 
الرقمي  الــتــحــول  م�شهد  م�شتجدات 
يف اإمــــارة اأبــوظــبــي والــتــقــدم الـــذي مت 
دفع  �شعيد  عــلــى  االآن  حــتــى  اإحـــــرازه 
االأجـــنـــدة الــرقــمــيــة يف عــا�ــشــمــة دولة 

االإمارات العربية املتحدة.
وراجــــــع اأعـــ�ـــشـــاء الــلــجــنــة املــــبــــادرات 
اأطلقتها على م�شتوى  والرامج التي 
االأ�شهر  مـــدار  على  اأبــوظــبــي  حكومة 
جهودها  �ــشــيــاق  يف  وذلـــــك  املــا�ــشــيــة 
حوكمة  اإطـــــار  تــفــعــيــل  اإىل  الـــرامـــيـــة 
التحول الرقمي على م�شتوى حكومة 
اأبـــوظـــبـــي، وحتــقــيــق نــقــلــة نــوعــيــة يف 
احلكومية  اخلــدمــات  تــقــدمي  مفهوم 
مواطنني  من  اأبوظبي  اإمـــارة  ل�شكان 
امل�شتثمرين  اإىل  ــافــة  اإ�ــش ومــقــيــمــني 

وجمتمعات االأعمال.
30 مبادرة  اأبوظبي  واأطلقت حكومة 
اأ�شهر �شمن حماور رئي�شية   6 خالل 
احلكومية  اخلـــــدمـــــات  هــــي  اأربـــــعـــــة 
والــــبــــيــــانــــات احلـــكـــومـــيـــة، واحلــــلــــول 
مت  و  ال�شيراين،  واالأمـــن  احلكومية 
اإ�شراف  املـــبـــادرات حتــت  اإطــــالق هـــذه 
الرقمية،  لــلــحــكــومــة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 
وذلك بهدف ت�شريع التحول الرقمي 
اأع�شاء  واطـــلـــع  اأبـــوظـــبـــي.  حلــكــومــة 
الــلــجــنــة عــلــى الــنــتــائــج الــتــي حتققت 
التي  واملــبــادرات  اخلطط  عمل  و�شري 
�ــشــيــجــري تــنــفــيــذهــا خــــالل مـــا تبقى 
الــعــام احلـــايل.. وبحث االجتماع  مــن 
الذي  الــتــقــدم  وم�شتوى  العمل  �شري 
املبادرات  مــن  الــعــديــد  اإحـــــرازه يف  مت 
�شمن  تقع  الــتــي  الرقمية  واملــ�ــشــاريــع 
للحكومة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  اأولــــويــــات 
اهتمامها  وجمـــــــــــاالت  الــــرقــــمــــيــــة 
اخلدمات  يف  تتمثل  والتي  الرئي�شية، 
احلكومية،  والـــبـــيـــانـــات  احلــكــومــيــة، 
واحلــــــــلــــــــول احلـــــكـــــومـــــيـــــة واالأمـــــــــــن 
يف  اللجنة  بحثت  حــيــث  الــ�ــشــيــراين، 
جمال اخلدمات احلكومية، خمرجات 
حلكومة  الـــرقـــمـــي  الــ�ــشــهــر  مــــبــــادرة 
اأبوظبي، ومبادرة »احلكومة املتكاملة« 
ومن�شة الدفع الرقمي املوحدة »�شداد 

الواحدة«،  »املـــرة  و�شيا�شة  اأبــوظــبــي«، 
ومــــــبــــــادرة تـــطـــويـــر ونــــقــــل املــــواقــــع 
على  احلكومية  للجهات  االلكرونية 
للمواقع  املـــوحـــدة  الــرقــمــيــة  املــنــ�ــشــة 
االإلــــكــــرونــــيــــة، ومــــركــــز االتـــ�ـــشـــال 
اإدارة  ومــنــ�ــشــة  املــ�ــشــرك،  احلــكــومــي 
اأبوظبي،  حلكومة  املتعاملني  عالقات 
ومــراكــز خــدمــة املــتــعــامــلــني، وخدمة 
امل�شاعد الرقمي، واحلمالت التوعوية 
املعنية بكبار املواطنني ب�شاأن متكينهم 
اخلدمات  ا�شتخدام  على  وت�شجيعهم 

الرقمية.
البيانات احلكومية، جرى  ويف جمال 
بحث ومراجعة برنامج اإدارة البيانات 
ومعايري  و�شيا�شة  اأبوظبي،  حلكومة 
ومعايري  و�ــشــيــا�ــشــة  الــبــيــانــات،  اإدارة 
بيانات  ومن�شة  املــفــتــوحــة،  الــبــيــانــات 
ا�شتخدام  وحــاالت  املفتوحة،  اأبوظبي 
ا�شتخدام  حـــالـــة  مـــنـــهـــا:  الـــبـــيـــانـــات 
البيانات /1/ منوذج التنبوؤ مبخاطر 
االإ�ـــشـــابـــة مبــر�ــس الــقــلــب واالأوعـــيـــة 
البيانات  ا�شتخدام  وحــالــة  الــدمــويــة، 
االإ�شابة  الــتــنــبــوؤ مبــخــاطــر  2 منـــوذج 
ا�شتخدام  وحــالــة  الــ�ــشــكــري،  مبــر�ــس 
الــبــيــانــات 3 منــــوذج الــتــنــبــوؤ بـــــاالأداء 
ا�شتخدام  وحالة  للطالب،  التعليمي 
التحليلي  الــــنــــمــــوذج   4 الـــبـــيـــانـــات 
لــلــغــيــابــات املــفــاجــئــة ملــوظــفــي اجلهات 
البيانات  ا�شتخدام  وحالة  احلكومية، 
5 منـــوذج الــ�ــشــالمــة املـــروريـــة واحلد 
من احلوادث - الر�شد االآيل ملخالفات 
اأثناء  االأمان  الهاتف وحزام  ا�شتخدام 

القيادة.
كما جــرى بحث ومــراجــعــة عــدد من 
املــــو�ــــشــــوعــــات يف جمـــــــاالت احلـــلـــول 
ــــركــــة واالأمــــــــــن  ــــش ــــ� احلــــكــــومــــيــــة امل
الكفاءة  تــعــزيــز  بــهــدف  الــ�ــشــيــراين، 
الــتــ�ــشــغــيــلــيــة لـــالأنـــظـــمـــة واحلــــلــــول 
الــرقــمــيــة املــ�ــشــركــة بــاالإ�ــشــافــة اإىل 
حماية االأ�شول املعلوماتية احلكومية 
مـــن خــــالل مــنــاقــ�ــشــة وتـــطـــويـــر 46 
خطة �شاملة للجهات احلكومية ب�شاأن 

التحول لالأمن ال�شيراين.
بدايته  مــنــذ   2020 الـــعـــام  و�ــشــهــد 
تـــطـــورات الفــتــة عــلــى �ــشــعــيــد تعزيز 
اخلدمات احلكومية الرقمية يف اإمارة 
اأبوظبي، وذلك نتيجة حزمة املبادرات 
واخلدمات اجلديدة التي ت�شرف على 
للحكومة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  تــنــفــيــذهــا 
بغية  اأبـــوظـــبـــي  اإمـــــــارة  يف  الــرقــمــيــة 

اآفاق  اإىل  املتعاملني  بتجارب  االرتقاء 
وم�شتويات جديدة من التميز، والتي 
اخلدمات  تبني  ن�شبة  ارتفاع  اإىل  اأدت 
الرقمية من قبل املتعاملني يف االإمارة 
اإىل %94، مع خطط الإطالق املزيد 
مــن املــبــادرات واخلــدمــات االأخـــرى يف 
امل�شتقبل، مبا يدعم الروؤى واالأهداف 

احلكومية.
الكتبي،  واأو�ـــشـــح مــعــايل عــلــي را�ــشــد 
رئي�س دائرة االإ�شناد احلكومي، رئي�س 
الرقمية  لــلــحــكــومــة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 
حكومة  حققتها  الــتــي  االإجنــــازات  اأن 
امل�شتقبل  نــحــو  رحــلــتــهــا  يف  اأبــوظــبــي 
الرقمي ت�شكل ركائز اأ�شا�شية لالقت�شاد 
اإمارة  طموح  وتــوؤكــد  امل�شتدام  املــعــريف 
جمال  يف  ريــادتــهــا  لر�شيخ  اأبــوظــبــي 
امل�شتويني  عــلــى  الــرقــمــيــة  احلــكــومــة 
االإقليمي والدويل وذلك مبا يتما�شى 
احلكيمة.  القيادة  وتطلعات  روؤيــة  مع 
من  العايل  بامل�شتوى  معاليه  م�شيداً 
التعاون والتكامل بني خمتلف اجلهات 
والهيئات والدوائر احلكومية، والذي 
كان مبثابة الكلمة الف�شل وراء جناح 
اخلــطــط واملــــبــــادرات الــرقــمــيــة التي 
و�شعتها احلكومة لالنتقال اإىل ع�شر 

اخلدمات الرقمية.
الــلــواء مكتوم  �شعادة  اأكــد  ومــن جهته 
عــلــي الــ�ــشــريــفــي، مــديــر عــــام �شرطة 
اأبوظبي وع�شو اللجنة، التزام �شرطة 
اأبـــوظـــبـــي بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــ�ــشــيــق مع 
خمتلف اجلهات احلكومية يف االإمارة 
اأبوظبي  حــكــومــة  اأهــــــداف  لــتــحــقــيــق 

وتطلعاتها نحو توفري خدمات رقمية 
تــ�ــشــاهــم يف حت�شني  اجلــــــودة  عــالــيــة 
املتعاملني،  واإ�ــشــعــاد  خــدمــة  مــعــايــري 
اأن هذا التعاون كان مبثابة  اإىل  الفتاً 
الــقــوة الــدافــعــة وراء االإجنــــازات التي 
والتي  اأبـــوظـــبـــي،  حــكــومــة  حــقــقــتــهــا 
التحول  مــ�ــشــرية  تــعــزيــز  يف  اأ�ــشــهــمــت 
الــرقــمــي يف االإمـــــارة. واأو�ــشــح �شعادة 
خدمات  نــقــل  اأن  الــ�ــشــريــفــي  الــــلــــواء 
اإىل مــنــظــومــة »مت«  اأبــوظــبــي  �ــشــرطــة 
مفهوم  يف  نوعية  نقلة  ي�شكل  املوحدة 
ل�شكان  الــرقــمــيــة  اخلـــدمـــات  تــقــدمي 
االرتقاء  يف  �ــشــيــ�ــشــهــم  ممـــا  االإمــــــــارة، 
خطوة  ويــقــربــنــا  املتعاملني  بــتــجــارب 
يف  بالعي�س  املن�شود  هدفنا  نحو  اأكــر 
جمــتــمــع اأكــــرث �ــشــعــادة واأمـــــان وراحـــة 

للجميع.
وقال �شعادة حممد بن جر�س الفال�شي، 
وكيل دائرة الطاقة – اأبوظبي وع�شو 
التي  االإجنــــــــــازات  تــعــكــ�ــس  الـــلـــجـــنـــة: 
اأبوظبي  حكومة  عزم  موؤخراً  حتققت 
امل�شي قدماً يف خططها نحو تطوير 
و�شمان  الــرقــمــيــة  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
على  يرتكز  م�شتدام  رقمي  م�شتقبل 
الرقمية  واحلــلــول  التقنيات  تطويع 
احلديثة خلدمة �شكان االإمــارة.. لقد 
على  املا�شية  الــفــرة  خــالل  حر�شنا 
املعنية  اجلــهــات  مــع جميع  الــتــوا�ــشــل 
بتقدمي  وبــادرنــا  الرقمية  بــاملــبــادرات 
اأ�شكال الدعم لكافة املبادرات  خمتلف 
و�شنوا�شل  احلــكــومــة،  اأطلقتها  الــتــي 
التن�شيق مع جميع اجلهات احلكومية 

االأمــــثــــل جلميع  الــتــنــفــيــذ  لــ�ــشــمــان 
الرقمية  واال�ــشــراتــيــجــيــات  اخلــطــط 

خالل املرحلة القادمة.
را�ــــشــــد عبد  ـــعـــادة  �ـــش قـــــال  بــــــــدوره  و 
التنمية  دائرة  وكيل  البلو�شي  الكرمي 
االقت�شادية باأبوظبي وع�شو اللجنة: 
التحول  اأجــــنــــدة  اأهــــــــداف  تــنــ�ــشــجــم 
الرقمي التي حددتها حكومة اأبوظبي 
وجنحت يف تنفيذ جزء كبري منها مع 
التنمية  دائـــرة  تبذلها  الــتــي  اجلــهــود 
االقت�شادية باأبوظبي لتعزيز تناف�شية 
االإمارة وجعلها وجهة عاملية واإقليمية 
االأعمال  ومـــزاولـــة  ملــمــار�ــشــة  رئــيــ�ــشــة 
للم�شتثمرين  جـــاذبـــة  بــيــئــة  وتـــوفـــري 
ورواد االأعمال. ونحن ملتزمون بدفع 
تنفيذها  يف  وامل�شاهمة  االأجــنــدة  هــذه 
مـــن خــــالل الــتــنــ�ــشــيــق والـــتـــعـــاون مع 
اجلهات والدوائر احلكومية االأخرى، 
تـــوفـــري جميع  يف  مــــوؤخــــراً  و جنــحــنــا 
االقت�شادية  الـــراخـــيـــ�ـــس  خـــدمـــات 
االقت�شادية  التنمية  بدائرة  اخلا�شة 
املوحدة  »مت«  منظومة  عــر  اأبوظبي 
اأي�شاً، وهي اخلطوة التي �شيكون لها 
بالغ االأثر يف متكني جمتمع االأعمال 

يف اإمارة اأبوظبي.
�ـــشـــعـــادة عبداهلل  قــــال  نــاحــيــتــه  ومــــن 
عــبــداحلــمــيــد الــ�ــشــاهــي، وكــيــل دائـــرة 
اللجنة:  وعــ�ــشــو  والــنــقــل  الــبــلــديــات 
الثابت  والـــتـــزامـــنـــا  حــر�ــشــنــا  »جنـــــدد 
املمكنة  اجلـــــهـــــود  كــــافــــة  بـــتـــ�ـــشـــخـــري 
اأبوظبي يف مبادراتها  مل�شاندة حكومة 
الرامية لرقمنة اخلدمات  وبراجمها 

احلكومية وتوفريها للمتعاملني عر 
قنوات رقمية اآمنة و�شهلة اال�شتخدام. 
والنقل  البلديات  دائـــرة  متكنت  لقد 
خــــالل الـــفـــرة املــا�ــشــيــة مـــن حتويل 
عدد كبري من خدماتها اإىل منظومة 
امل�شاركة  عــن  فــ�ــشــاًل  املـــوحـــدة،  »مت« 
الــتــي توفرها  املــنــ�ــشــات  مـــن  عـــدد  يف 
املنظومة مثل من�شة »�شداد اأبوظبي« 
تهدف  والتي  املتكاملة«،  و«احلكومة 
املتعاملني  �شعادة  تعزيز  اإىل  جميعها 

واإثراء جتاربهم«.
ومن جانبه قال �شعادة املهند�س حمد 
عــلــي الــظــاهــري وكــيــل دائـــــرة تنمية 
اللجنة:  وعــ�ــشــو  بــاأبــوظــبــي  املــجــتــمــع 
املجتمع  تــنــمــيــة  ـــــــرة  دائ يف  »نــــوؤمــــن 
نــحــو عــ�ــشــر اخلدمات  الــتــحــول  بــــاأن 
اأهدافنا  �شيدعم  الرقمية  احلكومية 
جلميع  االجــتــمــاعــي  الــرفــاه  بتحقيق 
�ــشــكــان اأبــوظــبــي و�ــشــمــان الــعــيــ�ــس يف 
ما  كل  الأفـــراده  يوفر  متقدم  جمتمع 
لذا  ومــريــح،  �شل�س  ب�شكل  يحتاجونه 
ودعم  الــعــمــل  ملــوا�ــشــلــة  نتطلع  نــحــن 
اأبوظبي  تبذلها حكومة  التي  اجلهود 
ومن  الــرقــمــي.  للم�شتقبل  وروؤيــتــهــا 
منظومة  عر  خدماتنا  توفري  خالل 
املجتمع  اأفـــراد  جميع  �شيتمكن  »مت«، 
التي يحتاجونها  املعامالت  اإمتام  من 
مــن الـــدائـــرة وفـــق مــ�ــشــتــويــات عالية 
مـــن الـــــراحـــــة«. وقـــــال �ـــشـــعـــادة عامر 
التعليم  دائــرة  وكيل  احلمادي  ح�شني 
 « اللجنة:  وع�شو  باأبوظبي  واملعرفة 
الرقمية  اأثــبــتــت احلــلــول واخلــدمــات 

التعليمية  العملية  دعــم  يف  كفاءتها 
خــالل املــرحــلــة املــا�ــشــيــة، ممــا يرهن 
على اأهمية النهج الذي تبنته حكومة 
اأبوظبي ومبادراتها امل�شتمرة لتطوير 
منظومة رقمية ي�شتفيد منها اجلميع 
دون ا�شتثناء. ونثمن يف دائرة التعليم 
التي  اجلـــــبـــــارة  اجلــــهــــود  واملــــعــــرفــــة 
يف  احلكومية  اجلــهــات  جميع  بذلتها 
املا�شية  الفرة  خالل  اأبوظبي  اإمــارة 
لــتــ�ــشــريــع وتــــــرية رقـــمـــنـــة اخلـــدمـــات 
احلــكــومــيــة و�ــشــمــان ا�ــشــتــدامــتــهــا من 
احلديثة  التكنولوجيا  ت�شخري  خالل 
وتوظيفها خلدمة املجتمعات«. واأ�شاد 
الكعبي  حممد  جمال  الدكتور  �شعادة 
وكيل دائرة ال�شحة - اأبوظبي وع�شو 
الــتــي حققتها  بــــاالإجنــــازات  الــلــجــنــة، 
التحول  اأبــوظــبــي يف جمـــال  حــكــومــة 
الــرقــمــي، وقــــال: »حــر�ــشــنــا يف دائـــرة 
اأ�شكال  خمتلف  تقدمي  على  ال�شحة 
الرقمية  والرامج  للمبادرات  الدعم 
التي اأطلقتها حكومة اأبوظبي، ال �شيما 
الرئي�شة  خدماتنا  بنقل  يتعلق  فيما 
اإىل منظومة »مت« املوحدة التي ت�شكل 
اخلدمات  مل�شتقبل  اأ�ــشــا�ــشــيــة  ركـــيـــزة 
اأبوظبي، الفتاً  الرقمية يف  احلكومية 
دعم  يف  ت�شهم  املــبــادرات  هــذه  اأن  اإىل 
الـــدائـــرة وجــهــودهــا احلثيثة  اأهــــداف 
لالرتقاء مبنظومة الرعاية ال�شحية 
جميع  ومتكني  اأبوظبي  العا�شمة  يف 
على  احلــ�ــشــول  مــن  العا�شمة  �ــشــكــان 
اخلـــــدمـــــات الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــونـــهـــا من 

الدائرة بكل �شهولة وي�شر«.
ه�شام خالد ملك  �شعادة  قال  وبــدوره 
وكــيــل دائــــرة املــالــيــة وعــ�ــشــو اللجنة: 
»تــر�ــشــي املـــبـــادرات واالإجنـــــــازات التي 
متينة  اأ�ش�شاً  االآن  حتى  حتقيقها  مت 
و�شنعمل  الــرقــمــي،  اأبــوظــبــي  مل�شتقبل 
وتوحيد  تعزيز  على  املالية  دائـــرة  يف 
جهودنا وتبادل اخلرات واملعارف مع 
ت�شخري  يكفل  مبــا  االأطـــــراف،  جميع 
والــتــقــنــيــات احلديثة  املــتــاحــة  املـــــوارد 
رقمية  حــكــومــيــة  خـــدمـــات  لــتــقــدمي 
تت�شم بال�شال�شة واجلودة مبا يتوافق 

مع اأرقى املعايري العاملية«.
مـــن جــهــتــه، اأكـــــد �ــشــعــادة فــهــد �شامل 
الـــكـــيـــومـــي، وكــــيــــل دائــــــــرة االإ�ـــشـــنـــاد 
املبادرات  اأن  اللجنة  احلكومي وع�شو 
اأطلقتها  الـــتـــي  االأخــــــرية  والــــرامــــج 
التحول  عــجــلــة  لــتــ�ــشــريــع  احلــكــومــة 
الرقمي �شاهمت يف زيادة الوعي العام 

بني اأفراد املجتمع حول الفوائد التي 
توفرها اخلدمات احلكومية الرقمية، 
الوقت  بتوفري  يتعلق  فيما  �شيما  ال 
ــتــوى جــــودة  واجلــــهــــد وحتـــ�ـــشـــني مــ�ــش
يح�شلون  الـــتـــي  اخلــــدمــــات  وكــــفــــاءة 
القادمة  اأن اخلطوة  اإىل  عليها، الفتاً 
التقنيات  ت�شخري  موا�شلة  يف  تكمن 
احلديثة خلدمة �شكان اإمارة اأبوظبي 
واالرتقاء بجودة حياتهم مبا ي�شب يف 
نهاية املطاف يف �شالح تعزيز التنمية 
االجتماعية واالقت�شادية على امتداد 

االإمارة.
وقال �شعادة �شعود عبدالعزيز احلو�شني 
وكــيــل دائـــــرة الــثــقــافــة والــ�ــشــيــاحــة يف 
يف  اللجنة:  وع�شو  باالإنابة  اأبوظبي 
عاملنا  ي�شهدها  الــتــي  الــتــحــوالت  ظــل 
الــــيــــوم، بـــاتـــت اخلــــدمــــات واحلـــلـــول 
الرقمية حاجة ملحة و�شرورة حيوية 
للمدن التي ت�شعى اإىل حت�شني جودة 
لل�شكان  املــقــدمــة  اخلـــدمـــات  ونــوعــيــة 
�شك  ال  وممــا  وامل�شتثمرين.  والــــزوار 
وا�شراتيجيات  خطط  �شاهمت  فيه، 
التحول الرقمي التي اأطلقتها حكومة 
اأبوظبي يف متكني االإمارة من مواكبة 
التحوالت على ال�شاحة العاملية لتبقى 
يف طليعة املدن على م�شتوى العامل يف 
الرقمية.  جمال اخلدمات احلكومية 
ونتطلع اإىل املرحلة التالية من م�شرية 
االإمارات  الرقمي يف عا�شمة  التحول 
واإيجابيات  فــوائــد  مــن  �شتحمله  ومــا 
�شعادة  وقـــــــال  االأطــــــــــــراف.  جلـــمـــيـــع 
املهند�س حممد عبد احلميد الع�شكر، 
الرقمية  اأبــوظــبــي  هــيــئــة  عـــام  مــديــر 
اإمارة  ت�شري  اللجنة:  ومــقــرر  وع�شو 
امل�شتقبل  نحو  ثابتة  بخطى  اأبوظبي 
وتوجيهات  بــروؤيــة  مدفوعة  الرقمي 
احلثيثة  ومتابعتها  الر�شيدة  قيادتنا 
واملـــ�ـــشـــتـــمـــرة لـــلـــخـــطـــوات واملـــــبـــــادرات 
مع  بالتعاون  اأطلقناها  التي  الرقمية 
خمتلف الدوائر واجلهات احلكومية، 
والتي مل تدخر جهداً يف �شبيل حتويل 
التحول  وا�ـــشـــراتـــيـــجـــيـــات  خـــطـــط 
الرقمي اإىل واقع ملمو�س. و�شنوا�شل 
العمل يداً بيد مع اجلهات احلكومية 
خـــالل الـــفـــرة املــقــبــلــة لــطــرح املزيد 
التي  املبادرات والرامج الرقمية  من 
املواطنني  حــيــاة  ت�شهيل  �ــشــاأنــهــا  مــن 
واملقيمني يف اإمارة اأبوظبي ومتكينهم 
من الو�شول اإىل اخلدمات احلكومية 

بكل �شهولة وي�شر.

•• اأبوظبي - وام:

وفق  متطورة  تعليمية  ممار�شات  تر�شيخ  من  العليا  التقنية  كليات  متكنت 
اإجنـــازات  الــ�ــشــدد يف حتقيق  هــذا  احلــكــومــي وجنــحــت يف  التميز  منظومة 
حملية وعاملية على م�شتوى منظومتها التعليمية خا�شة يف مرحلة التحول 

خالل اأزمة »كوفيد 19«.
واأكدت الكليات يف تقرير لها مبنا�شبة اليوم العاملي للجودة الذي ي�شادف 
نوفمر من كل عام اأن ما حتقق جاء نتاج خطط انطلقت من الروؤى   12
واال�شراتيجيات الوطنية واأ�ش�س منظومة التميز احلكومي املتعلقة باملرونة 

واال�شتباقية واالبتكار و�شوال اىل حتقيق الريادة وتعزيز جودة احلياة.
التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�شام�شي  عبداللطيف  الدكتور  �شعادة  وقــال 
حيث  حققناها  التي  باإجنازاتنا  نحتفي  للجودة  العاملي  اليوم  يف  اإنه  العليا 
متكننا يف الكليات من تقدمي جناحات تعليمية جعلت منا منتجني لتجارب 
االآخــــرون  منها  ي�شتفيد  مــرجــعــا  تــكــون  اأن  ميــكــن  التعليم  يف  وممــار�ــشــات 
ومتيز  بــجــودة  العمل  باأهمية  احلكيمة  القيادة  توجهات  بذلك  حمققني 

للو�شول للريادة.
بعد  عــن  التعليم  نحو  ال�شريع  الــتــحــول  يف  الكليات  جنــاح  اأن  اإىل  واأ�ــشــار 
املتكامل  الرقمي  التحول  يف  املتمثل  ومنوذجها   19 كوفيد  جائحة  خالل 
عاملية  ودوريــات  وتقدير من جمالت  باإ�شادة  التعليمية حظي  املنظومة  يف 
دولة  يف  متميز  ريـــادي  كنموذج  الناجح  التحول  هــذا  عر�شت  متخ�ش�شة 

االمارات.
 International« العايل  للتعليم  الدولية  املجلة  »ن�شرت  واأ�ــشــاف: 
حول  حــالــة  درا�ـــشـــة   ”Journal of Higher Education
التعليم  ا�شتمرارية  يف  الكليات  جناح  فيها  ا�شتعر�شت  العليا  تقنية  كليات 
 Higher « واالأعمال خالل وبعد جائحة كوفيد19- كما طرحت جملة
كليات  ت�شع  كيف  حــول  االأول  مقالني   “  Education Digest
والثاين  االأو�ــشــط  ال�شرق  يف  العايل  للتعليم  عاملية  معايري  العليا  التقنية 

حول »بري�شونا اجليل الرابع كقفزة نوعية يف املح�شالت التعليمية يف حني 
 Harvard Business« العربية  ريفيو  بزن�س  ن�شرت جملة هارفارد 
تر�شم  االأبعاد  البري�شونا ثالثية  بعنوان  مقاال   ”Review Arabia

�شمات اخلريجني ملا بعد كوفيد19-«.
وتابع: »كذلك حظيت الكليات بجوائز عاملية خالل عامي 2019 و2020 
تقديرا  منها جائزة بالك بورد العاملية يف »قيادة التغيري« يف العام 2019 
التعليمية  املح�شالت  ابتكارية لدعم  ا�شراتيجيات  تبني  تعزيز  للنجاح يف 
يف  متطورة  تقنية  وممــار�ــشــات  ا�شراتيجيات  وتنفيذ  الطالبي،  والنجاح 
البيئة التعليمية بالكليات باالإ�شافة اىل جائزة بالك بورد العاملية عن فئة 
»التدريب والتطوير املهني« للعام 2020 ال�شتخدامها برامج بالك بورد يف 

دعم وتطوير عملية التدريب والتطوير املهني الأع�شاء الهيئة التدري�شية.
واأ�شاف اأن الكليات حازت اأي�شا على جائزة االعتماد الدويل لوكالة �شمان 

ريادة  اأكــدت  »QAA” والتي  املتحدة  اململكة  يف  العايل  للتعليم  اجلــودة 
تتنا�شب مع  عــالــيــة  بــ�ــشــرامــة  الــالزمــة  املـــهـــارات  الطلبة  مــنــح  الــكــلــيــات يف 
املعايري العاملية التطبيقية واملهنية كما نالت الكليات جائزة »رو�شبا« العاملية 
املرموقة الفئة الذهبية لل�شحة وال�شالمة املهنية كاأول موؤ�ش�شة تعليم عال 
اأف�شل معايري  العربي تفوز بهذه اجلائزة لتطبيقها  على م�شتوى الوطن 
العاملية  االجنـــازات  اأن  ال�شام�شي  واعــتــر  وال�شالمة.  ال�شحة  نظم  اإدارة 
فالكليات  الكليات  يف  داخلي  ا�شراتيجي  جناح  من  يتحقق  ملا  انعكا�س  هي 
كانت  وابــتــكــار  وا�شتباقية  مــرونــة  مــن  احلكومي  التميز  اأ�ش�س  باعتمادها 
اقت�شادية لتخريج  اأول موؤ�ش�شة تعليم عايل بالدولة تعتمد كمناطق حرة 
67 م�شروعا  اأكــرث مــن  تبني  الــيــوم يف  اأعــمــال وقــد جنحت  �شركات ورواد 
فكرة   13 بينها  من  نا�شئة  �شركات  اىل  لتحويلها  والعمل  طالبية  وفكرة 
كما  عمل،  فريق  ولها  التجاري  ن�شاطها  متار�س  نا�شئة  �شركات  اأ�شبحت 
بادرت الكليات بجعل ال�شهادات االحرافية املهنية املتخ�ش�شة العاملية جزءا 
اآالف الطلبة يتخرجون  املائة من براجمها االأكادميية واليوم  97 يف  من 

ب�شهادات احرافية عاملية اىل جانب ال�شهادة االأكادميية.

اللجنة العليا للحكومة الرقمية يف اأبوظبي تناق�ش اأحدث م�ستجدات م�سرية التحول الرقمي يف الإمارة

كليات التقنية .. ممار�سات تعليمية متطورة ركيزتها منظومة التميز احلكومي

•• دبي- حم�شن را�شد

اأعلنت وزارة الربية والتعليم عن مواعيد امتحانات نهاية الف�شل الدرا�شي 
االأول للعام الدرا�شي 2020-2021 لطلبة املدار�س احلكومية واخلا�شة 
يف  الــكــرونــيــا  ع�شر  الــثــاين  لطلبة  �شتعقد  اإذ  الــدولــة،  اإمــــارات  خمتلف  يف 
املدرا�س، من خالل احل�شور الواقعي، جلميع مواد املجموعة A يف الفرة 
من يوم االأحد املوافق 22 نوفمر اجلاري وت�شتمر حتى يوم 26 من ال�شهر 

ذاته، وفق اجلداول واالأوقات املعتمدة.
وقالت اإنه بالن�شبة ملواد املجموعة B ال توجد لها امتحانات يف نهاية الف�شل 
االأول، واإمنا هي عبارة عن مهام وم�شاريع يتم ت�شليمها وفق املواعيد املعتمدة 

خالل الفرة من 15-19 نوفمر اجلاري.
واأفادت الوزارة يف تعميم لها ملديري مدراء املجال�س التعليمية، والنطاقات 
الرابع وحتى احلــادي ع�شر،  الطلبة من  امتحانات  باأن  واالأوائــل،  املدر�شية 
�شتعقد الكرونيا من املنزل، يف الفرة من 22 اجلاري حتى 26 منه لطلبة 
التا�شع اإىل احلادي ع�شر، ومن 22 اجلاري حتى 25 منه لطلبة الرابع اإىل 

الثامن، وفق اجلداول واالأوقات املعتمدة.
نهاية  امتحانات  مــن  الثالث،  وحتى  االأول  مــن  ال�شفوف  طلبة  وي�شتثنى 

الف�شل الدرا�شي االأول، اإذ ي�شتند تقييمهم اإىل ما اأحرزه الطلبة يف اأعمال 
التقييم التكويني املدر�شي.

يف وقت اعتمدت الــوزارة �شوابط واآليات واإجــراءات امتحانات طلبة الثاين 
ع�شر مب�شارية العام واملتقدم، اإذ �شددت على اأهمية توزيع الطلبة مبدار�س 
التعليم اخلا�س املطبقة ملنهج وزارة الربية والتعليم على مدار�س التعليم 

العام احلكومية، وفق جدول التوزيع املعتمد.
واأكدت �شرورة توزيع الطلبة على القاعات الدرا�شية "ال�شفوف" بحيث ال 
تزيد القاعة عن %50 من طاقتها اال�شتيعابية، واإخطار الطلبة ب�شرورة 
ويتم  ال�شاحن".،  "مع  املدر�شة  اإىل  بهم  اخلا�شة  احلا�شوب  اأجهزة  اإح�شار 
اأمــا طلبة   ،"19 "كوفيد  ب�شرورة عمل فح�س  اأبوظبي  اإمــارة  تنبيه طلبة 
واالحرازية  الوقائية  بــاالإجــراءات  االلــتــزام  ي�شرط  الدولة  اإمـــارات  بقية 

املعتمدة . 
باأهمية التنبيه على الطلبة ب�شرورة االلتزام بالزي املدر�شي عند  ووجهت 
االإجـــراءات  بتطبيق  التقيد  املدر�شة  اإدارة  وعلى  املــدر�ــشــة.،  اإىل  ح�شورهم 
االحرازية املعتمدة خالل فرة االمتحانات، والتاأكد من �شخ�شية الطالب 
عند احل�شور للمدر�شة، ف�شال عن اأهمية ح�شر الطلبة املتغيبني عن اأداء 
باأ�شماء  ك�شف  رفع  الغياب مع �شرورة  �شبب  املدر�شة وحتديد  االمتحان يف 

االمتحان  فرة  من  االنتهاء  بعد  املدر�شي  النطاق  ملــدراء  املتغيبني  الطلبة 
اليومي مبا�شرًة.

اأنه  مو�شحة  امتحانيه،  قاعة  كل  على  مالحظ  و�شع  اأهمية  على  و�شددت 
وفق  املزمنة  االأمرا�س  اأ�شحاب  بالطلبة  خا�س  موؤجل  امتحان  عقد  �شيتم 
الدرا�شي  الف�شل  بداية  ال�شحية  اجلهات  من  واملعتمدة  احلديثة  التقارير 

الثاين.
وقالت �شمن تعليماتها العامة، اإنه �شيتم اإجراء االمتحانات اإلكرونياً على 
من�شة "Swift Assess"، وينبغي التاأكيد على الطلبة ب�شرورة االلتزام 
التاأكيد  "،و  املــنــزل  " مــن  بعد  تــاأديــة االمتحانات عــن  اأثــنــاء  الــكــامــريا  فتح 
عليهم ب�شرورة االلتزام بارتداء الزي املدر�شي اأثناء تاأدية االمتحانات "من 

املنزل".
والدرا�شات  االإ�شالمية  الربية  مادتي  المتحان  بالن�شبة  الـــوازرة  واأفـــادت 
االجتماعية ف�شيتم عقدها اإلكرونياً عن بعد " من املنزل" جلميع الطلبة 
يف ال�شفوف من الرابع وحتى الثاين ع�شر، وذلك يف املواعيد التالية " مادة 
االجتماعية  الدرا�شات  مادة   ،  2020-12-7 بتاريخ  االإ�شالمية  الربية 

بتاريخ 2020-12-9".
جميع  اأن  الـــوزارة  اأكــدت   ، الهمم  اأ�شحاب  الطلبة  امتحانات  يخ�س  وفيما 

اإلكرونياً  )الرابع وحتى احلادي ع�شر(  ال�شفوف  الفئة يف  تلك  امتحانات 
اأ�شحاب الهمم لذين يتبعون خطة  "يف املنزل".، وبالن�شبة لطلبة  عن بعد 
تربوية فردية – " تعديل املنهج واالمتحانات" فيتم تقييمهم من قبل معلم 
املادة بالتن�شيق مع معلم الربية اخلا�شة يف املدر�شة بحيث يعد االمتحان 

وفق اخلطة الربوية الفردية.
فردية  تربوية  خطة  يتبعون  الــذيــن  الهمم  اأ�ــشــحــاب  طلبة  يخ�س  وفيما 
لبقية  املعد  االإلكروين  االمتحان  لنف�س  فيخ�شعون  تكييف"  "مواءمة/ 
الــطــلــبــة بحيث يــتــم تــقــديــر درجــــات االمــتــحــان بــنــاء عــلــى اأهـــــداف اخلطة 

الربوية الفردية.
اأما طلبة اأ�شحاب الهمم يف املرحلة الثانوية يف ال�شف الثاين ع�شر والذين 
املدر�شة  املدار�س فيتم ت�شكيل جلان خا�شة بهم يف  �شيوؤدون امتحاناتهم يف 
تنا�شب حالة كل طالب وتقدم له اخلدمات املطلوبة بناء على االحتياجات 
اخلا�شة به.، و�شيتم تزويد املدار�س من قبل فريق اأ�شحاب الهمم ببيانات 
الطلبة من فئة اأً�شحاب الهمم )ال�شف الثاين ع�شر( يف احللقة الثالثة مع 
حتديد نوع اخلدمات الواجب تقدميها لكل طالب خالل فرة االمتحانات.
"مراكز -همم خلدمات  اخت�شا�شي  ت�شهيل عمل فريق  �شيتم  باأنه  واأفــادت 

التعليم الدامج اأو مراكز دعم الربية اخلا�شة" خالل فرة االمتحانات.

تبداأ 22 اجلاري وت�صتمر حتى 26 منه

الرتبية تقرر امتحانات نهاية الف�سل الأول باملدار�ش للثاين ع�سر وفيما عدا ذلك عن بعد 
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املتحدة يف  التوتر يف بع�س االأحيان بني احللفاء االآ�شيويني والواليات  �شابها 
بايدن  والبيئة.وذكر مكتب  والدفاع  التجارة  ت�شمل  ترامب حول ق�شايا  عهد 
والت�شدي  الثنائية،  العالقات  تعزيز  على  عزمهم  اأكــدوا  االأطــراف  جميع  اأن 
الوزراء  رئي�س  املناخ.وقال  وتغري  كورونا  فريو�س  جائحة  مثل  عاملية  لق�شايا 
اأهمية العالقات  الهاتف واأكد على  اإنه حتدث مع بايدن عر  الياباين �شوجا 
له  منف�شلة  ت�شريحات  يف  لل�شحفيني  �شوجا  وقــال  البلدين.  بــني  الثنائية 
اإنه يتطلع اإىل تعزيز  “قال الرئي�س املنتخب بايدن  من مكتب رئا�شة الوزراء 
التحالف االأمريكي الياباين والتعاون من اأجل حتقيق حرية وانفتاح منطقة 
املحيط الهادي الهندي«. وكان بايدن قد حتدث يف وقت �شابق اإىل زعماء كل 
من اأملانيا وبريطانيا وكندا وفرن�شا، اإال اأن ال�شني ورو�شيا حتجمان حتى االآن 
قد  بايدن  وكــان  معه.  احلديث  اأو  املنتخب  الرئي�س  اإىل  تهنئتهما  اإر�شال  عن 
اإدارته  يف  رئي�شي  من�شب  اأول  وهــو  االأبي�س،  البيت  ملوظفي  كبريا  كلني  عني 

اأن تنهار املحادثات اجلارية العام املا�شي. ويف  يذكر منذ قمتهما الثانية قبل 
حني قال بايدن اإنه لن يجتمع بكيم من دون �شروط م�شبقة، اأعلن اأنه �شيتبنى 
يف  امل�شوؤولون  وياأمل  ال�شمالية.  كوريا  مع  املبادئ”  على  قائمة  “دبلوما�شية 
كوريا اجلنوبية اأي�شا يف اأن ي�شارع بايدن اإىل حل نزاع طويل االأمد مبليارات 
�شبه  االأمريكيني يف  اآالف اجلنود  تكلفة وجــود  وا�شنطن حول  الـــدوالرات مع 
اأن  بايدن  املكاملات وزعه مكتب  الكورية. واأظهر عر�س عن م�شمون  اجلزيرة 
الت�شدي لوباء فريو�س كورونا ومواجهة تغري املناخ كانا مو�شوعني اأ�شا�شيني 
اإنه حتدث مع بايدن  الزعماء الثالثة. وقال موري�شون  يف مكاملات بايدن مع 
عن تكنولوجيا خف�س االنبعاثات، بالرغم من اأنهما مل يناق�شا هدف خف�س 
اإنهما  وقال كل من مون و�شوجا   .2050 االنبعاثات اإىل ال�شفر بحلول عام 
من  ق�شري  وقــت  بعد  اجلــديــد  الرئي�س  مــع  لالجتماع  الــرتــيــب  على  اتفقا 

تن�شيبه يف يناير- كانون الثاين.

•• �شول-طوكيو-ويلمنجتون -رويرتز

اأكد  بايدن،  املنتخب جو  االأمريكي  بالرئي�س  هاتفية جتمعهم  مكاملات  اأول  يف 
عالقات  اإقامة  عزمهم  على  اأم�س  واأ�شراليا  اجلنوبية  وكوريا  اليابان  زعماء 

وثيقة معه ملعاجلة ق�شايا تت�شمن تغري املناخ واالأمن االإقليمي.
وين�شم احللفاء االآ�شيويون الثالثة، وهم رئي�س الوزراء الياباين يو�شيهيدي 
االأ�شرايل  الـــوزراء  ورئي�س  جــيــه-اإن  مــون  اجلنوبي  الكوري  والرئي�س  �شوجا 
الــعــامل يف االعـــــراف بفوز  اإىل غــريهــم مــن قــــادة دول  �ــشــكــوت مــوريــ�ــشــون، 
الدميقراطي بايدن يف انتخابات الثالث من نوفمر- ت�شرين الثاين اجلاري 
يرف�س حتى  الــذي  ترامب  دونالد  احلــايل  الرئي�س  مناف�شه اجلمهوري  على 
االآن قبول نتيجة االنتخابات. وياأتي فوز بايدن و�شط م�شاعي ال�شني املتزايدة 
عالقات  من  �شنوات  وبعد  املنطقة،  يف  واالقت�شادي  الع�شكري  نفوذها  لتاأكيد 

املقرب منذ فرة  بلينكن  اأنتوين  الدبلوما�شي  اإىل  وينظر  ي�شغله.  يختار من 
اأو م�شت�شار  ملن�شب وزير اخلارجية  املرجح  اأنه اخليار  بايدن على  طويلة من 
االأمن القومي، وكالهما من املنا�شب الرئي�شية بالن�شبة للعالقات مع احللفاء 
االآ�شيويني.وقال كاجن مني-�شيوك املتحدث با�شم الرئي�س الكوري اجلنوبي اإن 
بايدن اأكد يف حديثه مع مون على التزام الواليات املتحدة بالدفاع عن كوريا 
لالأمن  الفقري  “العمود  اأنها  على  االآ�شيوية  احلليفة  اإىل  م�شريا  اجلنوبية، 
واالزدهار يف منطقة املحيط الهادي الهندي«. واأ�شاف كاجن يف موؤمتر �شحفي 
ال�شالح  اأجــل تنمية واعــدة ونــزع  الرئي�س مون الإقامة تعاون وثيق من  “دعا 
النووي واإىل اإحالل ال�شالم يف �شبه اجلزيرة الكورية... وقال الرئي�س املنتخب 
بايدن اإنه �شيتعاون ب�شكل وثيق حلل الق�شية النووية لكوريا ال�شمالية«.وكان 
ترامب وزعيم كوريا ال�شمالية كيم جوجن اأون قد تعهدا بالعمل معا على نزع 
ال�شالح النووي يف قمتهما غري امل�شبوقة يف عام 2018، لكن مل يتحقق تقدم 

اليابان وكوريا اجلنوبية واأ�سرتاليا.. بايدن يطمئن حلفاء بالده 

•• عوا�شم-وكاالت

حتت العنوان اأعاله، اعتر الكاتب 
اإد ح�شني يف مقالة له �شوف ت�شدر 
بــالــعــدد املــقــبــل مـــن جمــلــة “ذي 
�شبكتاتور” الريطانية املرموقة 
اأنـــــه مـــن الــ�ــشــهــل مــعــرفــة �شبب 
الغربيني  الـــقـــادة  بــعــ�ــس  تــخــلــف 
الرئي�س  جانب  اإىل  الوقوف  عن 
يف  مــاكــرون  اإميــانــويــل  الفرن�شي 
االأخـــرية، فعند مراجعة  الــفــرة 
املــتــطــرفــني يــتــهــمــون بــاأنــهــم من 

كارهي االإ�شالم.
الفرن�شي  الرئي�س  خــطــاب  منذ 
الــ�ــشــهــر املــا�ــشــي عــن االإ�ـــشـــالم يف 
بالد الغرب، مت اتهامه، من قبل 
�شعبويني  اإ�شالميني  �شيا�شيني 
مـــثـــل الـــرئـــيـــ�ـــس الــــركــــي رجب 
طيب اأردوغـــــان ورئــيــ�ــس الـــوزراء 
باأنه  الــبــاكــ�ــشــتــاين عـــمـــران خـــان 

معاٍد لالإ�شالم.
كان  مـــاكـــرون  اأن  الــكــاتــب  وراأى 
مبخاطر  يــتــعــلــق  مبـــا  �ــشــريــحــاً 
خطابه  لكن  ال�شيا�شي،  االإ�ــشــالم 
اأ�شماه  عــمــا  دفـــاعـــاً  اأيـــ�ـــشـــاً  كــــان 

“االإ�شالم التنويري«.
اأن يــخــرج زعيم  مــن الــنــادر جـــداً 
�شيا�شي لالإ�شارة اإىل م�شكلة واإىل 
ماكرون  واحـــــد.  اآن  يف  الــبــديــل 
نف�س  واجهوا  امل�شلمني  اأن  يفهم 
هـــوؤالء االأعــــداء داخــلــيــاً مــن قبل 

وانت�شروا.
اأولــئــك الــذيــن يــ�ــشــورون خطاب 
لالإ�شالم  معاد  اأنــه  على  ماكرون 
وعدم  النظر  غ�س  اإىل  مييلون 
الــتــحــدث عــن اجلـــزء الـــذي وعد 
فــيــه مبــبــلــغ 10 مـــاليـــني يـــورو 
بالثقافة  املــتــعــلــقــة  لـــالأبـــحـــاث 
والعلوم  الـــتـــاريـــخ  االإ�ـــشـــالمـــيـــة، 
لعلم  عــلــمــي  “معهد  واإنــــ�ــــشــــاء 

االإ�شالم«.
اأن  “اأريد  مــــاكــــرون:  قــــال  لــقــد 
ميكننا  دولـــــــة  فـــرنـــ�ـــشـــا  تــ�ــشــبــح 
وابن  ر�ــشــد  ابــن  فكر  تعليم  فيها 
هذه  اأ�شماء  �شماع  اإن  خلدون”. 
�شيا�شي  خــطــاب  يف  ال�شخ�شيات 
اإذ يظهر  لــالهــتــمــام،  اأمـــر مــثــري 
اأن ماكرون ي�شتعد ملعركة فكرية، 

 •• نيويورك-اأ ف ب

مــنــذ االإعــــــالن عـــن فــــوز جـــو بايدن 
يرف�س  تــــرامــــب  ودونـــــالـــــد  الــ�ــشــبــت 
االعــــــــــراف بـــهـــزميـــتـــه، يـــدعـــمـــه يف 
الكونغر�س  اأعــ�ــشــاء  مـــن  عـــدد  ذلـــك 

اجلمهوريني.
واليات  خم�س  يف  دعـــاوى  رفعت  لقد 
اأ�شا�س  عـــلـــى  االأقـــــــل  عـــلـــى  رئــيــ�ــشــيــة 
حدوث تزوير اأو خمالفات يف العملية 
االنــتــخــابــيــة. و�ــشــتــجــري اإعــــــادة فرز 
كانت  حيث   - جورجيا  يف  لــالأ�ــشــوات 
الــنــتــائــج مــتــقــاربــة جـــدا - ومـــن غري 
والية  يف  اأيــ�ــشــاً  جتـــري  اأن  امل�شتعبد 
ويــ�ــشــكــونــ�ــشــن. وكــلــهــا مــ�ــشــاع يــكــاد ال 
نتيجة  لتغيري  فر�شة  اأي  لها  يــكــون 

االقراع.
يــ�ــشــتــمــر هذا  اأن  مــتــى ميــكــن  فـــــاإىل 
الطعن يف النتائج؟ هل ما زال ممكناً 
ما  بــايــدن؟ يف  فــوز جــو  الت�شكيك يف 
ثمانية  بعد  الو�شع  عليه  هو  ما  يلي 

اأيام من االنتخابات االأمريكية.

تاأكيد  انـــتـــظـــار  ميـــكـــن  مـــتـــى  اإىل   -
النتائج؟ -

الــعــد يف  ي�شتمر  احلــــايل،  الــوقــت  يف 
الرئي�شية،  الــواليــات  مــن  قليل  عــدد 
مبا يف ذلك والية بن�شلفانيا، وقد مت 
االإعالن للتو عن اإعادة فرز يدوية يف 

جورجيا.
لــكــن، لـــدى كــل واليــــة مــوعــد نهائي 
االنتخابات  م�شوؤولو  يكون  اأن  يجب 
النتائج  عــلــى  �ــشــادقــوا  قـــد  بــحــلــولــه 
االأ�شوات  عـــدد  �شحة  مــن  وحتــقــقــوا 
مر�شح:  كــــل  عــلــيــهــا  حـــ�ـــشـــل  الــــتــــي 

املتطرفني  بخ�شوم  م�شت�شهداً 
االإ�شالميني.

-1332( ــــدون  خــــل ابــــــن  كــــــان 
فال�شفة  اأعـــظـــم  مـــن   )1406
فكرة  رف�س  الو�شطى.  الع�شور 
اأ�شاليب  وطــّبــق  اخلــالفــة،  اإن�شاء 
عن  الكتابة  يف  االأر�شطية  الفكر 
العمل  وتق�شيم  والهوية  التاريخ 
وال�شرائب املنخف�شة واحلوكمة 
ت�شميته،  خـــالل  مــن  الــ�ــشــغــرية. 
�ــــشــــدد مــــــاكــــــرون عــــلــــى اأهـــمـــيـــة 
للغرب.  بــالــنــ�ــشــبــة  الــراأ�ــشــمــالــيــة 
االإ�شالميون  يتحد  مــا  غالباً  اإذ 
كراهيتهم  يف  املتطرف  والي�شار 
لــلــراأ�ــشــمــالــيــة، لــكــن ابـــن خلدون 
يو�شح اأن هذا ال ينبغي اأن يكون 
للم�شلمني.  بالن�شبة  احلـــال  هــو 
عــلــى الــرغــم مــن كــل �ــشــيء، كان 
النبي حممد تاجراً عربياً ملعظم 
حياته، اأو كما يعرف بامل�شطلحات 
احلديثة، مدير االأ�شول - مدير 

اال�شتثمار.
 )1198-1126( ر�ـــشـــد  ابــــن 
متعددة  اأنـــدلـــ�ـــشـــّيـــة  �ــشــخــ�ــشــيــة 
الوحيد  املــ�ــشــلــم  هـــو  الــثــقــافــات، 
اأثينا  مـــدر�ـــشـــة  يف  ظـــهـــر  الــــــذي 
لــلــفــنــان االإيــــطــــايل رفـــايـــيـــل. اإن 
اجل�شية  الـــلـــوحـــة  يف  اإدراجــــــــــه 
مع  جنب  اإىل  جنباً  بالفاتيكان، 
فيثاغور�س واأرخميد�س وغريهم 
من املفكرين الغربيني العظماء، 
يثبت وجهة نظر ماكرون باأنه ال 
يوجد توتر متاأ�شل بني االإ�شالم 

والقيم الغربية.
 كالهما لديهما عدو يف التطبيق 

احلريف للدين.
“تهافت  كــتــاب  ر�ــشــد  ابــــن  �ــشــاغ 
اأبــو حامد  اأفــكــار  �شد  التهافت” 
الغزايل الكارثية. نا�شد ب�شرورة 
طرح  عــلــى  املــ�ــشــلــمــون  يـــقـــدم  اأن 
االأ�ــشــئــلــة واتــبــاع االأدلـــــة. وجادل 
كان  املــعــرفــة  وراء  الــ�ــشــعــي  بـــــاأن 

ب�شوريا  معقليه  يف  انــهــار  الـــذي 
والعراق.

اأول�ية مكافحة الت�صدد
اإن  بولي�شي”  “فورين  تـــقـــول 
كــــورتــــ�ــــس وحـــــزبـــــه جـــعـــلـــوا من 
مواجهة “االإ�شالموية” ب�شقيها 
الــعــنــيــف وغـــري الــعــنــيــف، اإحـــدى 

اأولويات �شيا�شتهم.
واأ�شافت اأن كورت�س متقدم كثريا 
الـــذي يتحدث يف  مــاكــرون،  على 
االأيــام عن �شرورة مواجهة  هذه 
امل�شت�شار  اإن  اإذ  االأ�ــــشــــولــــيــــة، 
الــنــمــ�ــشــاوي يــتــحــدث عـــن االأمـــر 

منذ �شنوات طويلة.
ب�شاأن  روؤيــــــــة  كــــورتــــ�ــــس  ولـــــــدى 
يعترها  اإذ  “االإ�شالموية”، 
الدميقراطية  لــلــحــيــاة  تــهــديــدا 
والتما�شك االجتماعي يف النم�شا، 
التمويل  ب�شاأن  االنتباه  اأثــار  كما 
االإ�شالمية  للموؤ�ش�شات  االأجنبي 

املحلية يف بالده وتاأثريات ذلك.

اإجراءات ملم��صة
وقــــالــــت املـــجـــلـــة االأمــــريكــــيــــة اإن 
اتخذ  الـــنـــمـــ�ـــشـــاوي  “امل�شت�شار 
ال�شاأن،  بهذا  ملمو�شة  اإجــــراءات 
النم�شا  اأقــرت  املثال،  �شبيل  فعلى 
للقانون  مــراجــعــات   2015 يف 
الدولة  العالقة بني  الذي ينظم 

واملجتمع امل�شلم فيها«.
تــنــظــيــم معايري  واأعـــــاد كــورتــ�ــس 
تعيني االأئمة، باالإ�شافة اإىل حظر 
للموؤ�ش�شات  االأجــنــبــي  الــتــمــويــل 
وقدمت  النم�شا،  يف  االإ�ــشــالمــيــة 
احلــكــومــة قــانــونــا يــحــظــر رموز 

تنظيم االإخوان االإرهابي.
اإجـــــراءات  يف  فيينا  �ــشــرعــت  كــمــا 
امل�شاجد  مـــن  الـــعـــديـــد  الإغــــــالق 
املتطرفة وطرد االأئمة املت�شددين، 
لالإ�شالم  دائما  مر�شدا  واأن�شاأت 

ال�شيا�شي.

الــتــزامــاً تــقــويــاً لــلــمــوؤمــنــني، واأن 
طريقة  للدين  احلــريف  التطبيق 
خطرية للتف�شري الب�شري، وكتب 
الكتب  مــعــاين  يــعــّمــق  الــعــقــل  اأن 

املقد�شة.
ـــد اأثـــــــرت على  اأعــــمــــال ابـــــن ر�ـــش
الـــفـــيـــلـــ�ـــشـــوف تــــومــــا االأكــــويــــنــــي 
وكان  مــيــمــون،  ابــن  والفيل�شوف 
العلمي  للمنهج  تقدماً  التنوير 
امل�شتقل،  الب�شري  العقل  واأولوية 

كما دافع عنه ابن ر�شد.
غارق يف  اليوم  االإ�شالمي  العامل 
للفل�شفة  ورافــ�ــس  الــغــزايل  اإرث 

االأر�شطية. 
ب�شكل  التفكري  يف  الطريقة  هذه 
الغرب  لقيم  معادية  علمي  غــري 
امل�شكلة،  الــتــنــويــر.  �شّكلها  الــتــي 
من  العديد  اأن  للكاتب،  بالن�شبة 
املــ�ــشــلــمــني الـــيـــوم مت جــرهــم اإىل 
ع�شر مظلم جديد من التع�شب، 

فيينا  هــــجــــوم  كـــــان  مــــا  وبــــقــــدر 
يكن مفاجئا  فــاإنــه مل  مــاأ�ــشــاويــا، 

خلراء مكافحة االإرهاب.
اأ�ــشــبــوع مــن هـــذا الهجوم،  وقــبــل 
هجوم  يف  فـــرنـــ�ـــشـــيـــني   3 قـــتـــل 
اإرهابي على كني�شة مبدينة ني�س 

الفرن�شية.
و�ــــشــــلــــط الــــهــــجــــومــــان الـــ�ـــشـــوء 
القارة  يف  االإرهــــاب  ظــاهــرة  على 
االأوروبية، وهو تهديد مل يتبخر 
بــحــ�ــشــب خــــــراء مــكــافــحــة هذه 

الظاهرة.
التهديد  اأن  مــوؤكــد،  هــو  مــا  لكن 
اأقل  الــراهــن  االإرهــابــي يف الوقت 
الو�شع بني  كــان عليه  حــدة ممــا 
عندما  و2017،   2014 عامي 
نــفــذ مــتــطــرفــون هــجــمــات دامية 
بدا بع�شها وكاأنه يحدث ب�شورة 
منتظمة، وكان بع�شها بتحري�س 
االإرهابي،  “داع�س”  تنظيم  من 

فــاأ�ــشــبــحــوا غـــري قــــادريــــن على 
ابــن ر�شد  اأن  اإال  قبول احلــداثــة. 
يقدم مع ابن خلدون واإىل جانب 

التنوير خمرجاً.
ب�شكل  جتاهل،  يتم  بريطانيا،  يف 
تنظيم  ادعــــاءات  خمــاطــر  مقلق، 
االإخوان االإرهابي وحركة حما�س 

وحلفائهما.
الريطاين  الـــتـــقـــريـــر  ويـــخـــتـــم 
لدعم  الــنــقــا�ــس  هـــذا  خــو�ــس  اإن 
التنوير يعني االن�شمام اإىل حملة 
ماكرون يف الدفاع عن احل�شارة، 
اإنه “�شرورة لتذكري الغرب مرة 
اأخرى مبن نحن ودعوة امل�شلمني 
بثقة لالن�شمام. والوقت لي�س يف 

�شاحلنا«.

هج�م فيينا
رغم تعر�س فيينا قبل اأيام لهجوم 
“فورين  جمـــلـــة  اعــــتــــرت  دام، 

النم�شا  اأن  االأمريكية  بولي�شي” 
يف  االأمثل”  “النموذج  تــعــتــر 
الت�شدي لالإرهابيني واملت�شددين 
يف القارة االأوروبية، بعك�س فرن�شا 

التي ف�شلت يف ذلك.
امل�شت�شار  حــــكــــومــــة  اأن  ومـــــــع 
كورت�س  �شيبا�شتيان  النم�شاوي 
مل تنجح يف اإحباط هجوم فيينا 
االإرهاب  تكافح  لكنها  االإرهــابــي، 
منذ  وتتحدث  حــازمــة  بخطوات 
ي�شتخدمها  التي  باللغة  �شنوات 
اإميانويل  الــفــرنــ�ــشــي  الــرئــيــ�ــس 

ماكرون حاليا.
وكــــــان هـــجـــوم اإرهـــــابـــــي وقـــــع يف 
مطلع  الــنــمــ�ــشــاويــة  ــمــة  الــعــا�ــش
نــوفــمــر اجلـــــاري، وقــتــل فــيــه 4 
اآخرين،   20 واأ�ــشــيــب  اأ�شخا�س 
املهاجم  ال�شلطات  تقتل  اأن  قبل 
معروفا  كـــــان  اأنــــــه  تـــبـــني  الــــــذي 

الأجهزة االأمن.

بــعــدهــا لي�شل  و�ــشــيــ�ــشــتــمــر اخلــــالف 
يف  �شيجتمع  الـــذي  الكونغر�س  اأمـــام 
اأ�شوات  لفرز  الثاين/يناير  كانون   6
كــبــار الــنــاخــبــني واخــتــيــار الــفــائــز يف 

االنتخابات ر�شمًيا.
لكن �شيتعني على العديد من الواليات 
مناف�شة  قـــوائـــم  تــقــدمي  الــرئــيــ�ــشــيــة 
االأمر  بــايــدن،  جــو  فــوز  يف  للت�شكيك 
الذي يعتره اخلراء الذين قابلتهم 

وكالة فران�س بر�س م�شتحياًل.

دونالد ترامب  مــاذا لو مل يعرف   -
بالهزمية؟ -

اأال  املرجح  “من  بـــوردن:  بــاري  يقول 
يقبل دونالد ترامب بالهزمية مطلًقا 
... اإنه ما زال يوا�شل الطعن يف نتائج 
الــرغــم من  2016 عــلــى  انــتــخــابــات 
فوزه بها )...( لذلك من املحتمل اأن 

يوا�شل االعرا�س بقية حياته«.
ويقول هذا اخلبري اإن هذا لن يحول 
 20 يف  بــــايــــدن  جــــو  تــنــ�ــشــيــب  دون 
لكن   ،2021 الــثــاين/يــنــايــر  كــانــون 
يف  ال�شكوك  يغذي  اأن  �شاأنه  من  ذلك 
املع�شكر اجلمهوري وميكن اأن “ينزع 
بايدن.  جــو  انت�شار  عــن  ال�شرعية” 
االأوحد  الهدف  ... قد يكون هذا هو 

لفريق حملة دونالد ترامب«.
“متاأكد  اإنــــه  فــورتــيــري  جــــون  يــقــول 
انتقال  هناك  �شيكون  اأنــه  مــن  متــاًمــا 
يكن  مل  واإن  حتى  لل�شلطة،  �شلمي” 
“االأكرث ودية” اأو “االأكرث �شال�شة«.

لو  االأفــ�ــشــل  مــن  “�شيكون  وي�شيف 
اعــــرف )تـــرامـــب( بــالــهــزميــة، لكن 
نهاية  تــكــون  االنــتــقــال فلن  تــاأخــر  اإذا 

العامل«.
 

ت�شرين   20 حــتــى  لــديــهــا  جــورجــيــا 
الثاين/نوفمر وبن�شلفانيا حتى 23 

واأريزونا حتى 30 منه.
يف  املتخ�ش�س  فــورتــيــري،  جــون  يقول 
بايبارتيزان  مــركــز  يف  االنــتــخــابــات 
بــولــيــ�ــشــي �ــشــنــر الـــــذي يــ�ــشــعــى الأن 
الدميوقراطيني  بــني  جــ�ــشــراً  يــكــون 
اأنــــه  اأعـــتـــقـــد  “ال  واجلــــمــــهــــوريــــني: 
�ــشــيــتــعــني عــلــيــنــا انـــتـــظـــار كــــل واليــــة 

للت�شديق ر�شمًيا على نتائجها«.
ما،  مرحلة  يف  اأنــه  “اأعتقد  وي�شيف 
مع  املــقــبــلــة،  القليلة  االأيـــــام  يف  رمبـــا 
تقدم عملية العد ورمبا رف�س بع�س 

اأكر  الفروقات  اأن  �شرى  الــدعــاوى، 
عن  عك�شها  بــاالإمــكــان  يــكــون  اأن  مــن 
طــريــق االإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة. ... 
الــطــريــقــة التي  اأن هـــذه هــي  اأعــتــقــد 

�شُتحل بها امل�شكلة«.
14 كانون االأول/ اإن  يقول اخلــراء 
فعلًيا؛  النهائي  املــوعــد  هــو  دي�شمر 
الكبار  الناخبني  على  يتعني  عندها 
للت�شويت  يجتمعوا  اأن  واليــة  كــل  يف 
ر�شمًيا الأحد املر�شحني اأو لالآخر، وهو 
ت�شويت متليه من حيث املبداأ غالبية 

االأ�شوات ال�شعبية يف واليتهم.
الرئا�شية  االنــتــخــابــات  خـــالل  حــتــى 

بو�س  دبليو  جــورج  بني   2000 لعام 
واآل غـــور، حــني مت االعـــرا�ـــس على 
الفائز يف واليـــة فــلــوريــدا الأكـــرث من 
بــهــذا املوعد  ــا، مت االلـــتـــزام  يــوًم  30

النهائي.

- قوائم متناف�شة من الناخبني الكبار 
يف الواليات املعَر�س عليها؟ -

حد  اإىل  حمتمل  “غري  �شيناريو  اإنــه 
بوردن  بـــاري  اخلــبــري  يــقــول  كبري”، 
من جامعة وي�شكون�شن، “لكن جمرد 
للقلق  البع�س عنه يدعو  اأن يتحدث 
الدميوقراطية  اأن  ُيعتقد  كــان   )...(

االأمريكية قد بلغت درجة من الن�شج 
النوع  هــذا  يحدث  اأن  معها  ميكن  ال 

من ال�شلوك«.
يف هـــذا الــ�ــشــيــنــاريــو، الــــذي قـــال اإنه 
القواعد  جــمــيــع  مـــع  “�شيتعار�س 
رئي�س”،  لتعيني  املتبعة  واالإجـــراءات 
االأغــــلــــبــــيــــة  ذي  لـــــلـــــرملـــــان  ميــــكــــن 
اأكــــرث من  اأو  ــــة  اجلــمــهــوريــة يف والي
الـــواليـــات الــتــي ُيــعــر�ــس فــيــهــا على 
اأن يعنّي ناخبني  فوز الدميقراطيني 
جمهوريني كباًرا - بداًل من الت�شديق 
عــلــى الــقــائــمــة الــدميــقــراطــيــة التي 

تعك�س نتائج الت�شويت ال�شعبي.

تاأخر فرن�صي
عـــلـــى اجلــــهــــة االأخـــــــــــرى، بــــــداأت 
االإجراءات  هذه  اتخاذ  يف  فرن�شا 
يف االآونـــة االأخـــرية، بعدما قطع 
اأ�شتاذ  راأ�ــــس  �شي�شاين  مــتــطــرف 
تاريخ وجغرافيا يف باري�س، فيما 
مقارنة  للغاية  متاأخرة  اأنها  بــدا 

بالنم�شا.
اأن  بولي�شي”  “فورين  واعترت 
“ال�شيا�شة النم�شاوية يف مواجهة 
التطرف واالإرهاب حققت جناحا 
نــ�ــشــبــيــا، رغـــم كـــل الــعــقــبــات على 

اعر�شت طريق احلكومة«.
ومن بني التحديات التي واجهت 
حكومة كورت�س عقبات من قبيل 
قلة املوارد املخ�ش�شة وال�شعوبات 
املتطرفني  ترحيل  يف  القانونية 
وحل املنظمات املت�شددة، واالأحكام 
الــقــ�ــشــائــيــة املــخــفــفــة كــمــا ظهر 
اإال  فيينا،  هجوم  منفذ  حالة  يف 
يقف  مل  النم�شاوي  امل�شت�شار  اأن 

مكتوف االأيدي.

التهديدات يف النم�صا
النم�شا  اأن  الــبــعــ�ــس  يــظــن  قـــد 
اأذهــــــان  بــ�ــشــورتــهــا الـــهـــادئـــة يف 
التهديدات  عــن  بعيدة  اجلــمــيــع، 
لي�س  ذلــــــك  لـــكـــن  االإرهـــــابـــــيـــــة، 

�شحيحا على االإطالق.
اإرهابيا  تهديدا  النم�شا  وواجهت 
املا�شية،  الــ�ــشــنــوات  يف  خـــطـــريا 
مواطنيها  مــــن   300 فـــنـــحـــو 
غادروا البالد لالن�شمام لتنظيم 
�شوريا  يف  االإرهــــابــــي  “داع�س” 
اأعلى  مــــن  واحــــــد  يف  والـــــعـــــراق، 

املعدالت يف اأوروبا.
وكــــان املــتــ�ــشــددون قــد وجــــدوا يف 
النم�شا مالذا لهم منذ اأمد بعيد، 
االأمـــــر الــــذي اأفــ�ــشــى فــيــمــا بعد 
اإىل تــنــامــي ظــاهــرة الــتــطــرف يف 

البالد.
ع�شو  ا�شتقر  املثال،  �شبيل  وعلى 
مــ�ــشــري يف تــنــظــيــم االإخــــــوان يف 
بـــــداأ جنــلــه العمل  ثـــم  الــنــمــ�ــشــا، 
التنظيمات  لــ�ــشــالــح  الـــدعـــائـــي 
اإىل  يــ�ــشــافــر  اأن  االإرهـــابـــيـــة، قــبــل 
بـ”داع�س”،  التحق  حيث  �شوريا 

وقتل يف غارة جوية اأمريكية.

توجيه الّتهام لأملانية بجرائم 
�سد الإن�سانية يف �سوريا 

•• فرانكفورت-اأ ف ب

اأعلنت النيابة العامة االحتادية يف اأملانيا اأنها وّجهت اإىل امراأة اأملانية تهم 
ارتكاب جرائم �شد االإن�شانية يعتقد اأنها نّفذتها يف اأثناء تواجدها يف �شوريا 
حيث التحقت بتنظيم داع�س . واملّتهمة التي مت التعريف عنها با�شم نورتن 
االأقلية  با�شطهاد  �شلة  على  جــرائــم  العامة  النيابة  بح�شب  ارتكبت  ج.، 
االأيزيدية يف مناطق كانت خا�شعة ل�شيطرة التنظيم االإرهابي. ونورتن ج. 
هي اأول امراأة اأوروبية توّجه اإليها تهم ارتكاب جرائم �شد االإن�شانية على 

خلفية انتهاكات ارتكبت يف �شوريا على يد تنظيم داع�س االإرهابي.
العام  يف  �شوريا  اإىل  توّجهت  ج.  نــورتــن  اأن  العامة  للنيابة  بيان  يف  وجــاء 
2015 مع ابنتها البالغة حينذاك ثالث �شنوات لاللتحاق بتنظيم داع�س 
والزواج من مقاتل يف �شفوفه يحمل بدوره اجلن�شية االأملانية اأجنبت الحقاً 
2016 و2017 �شديقاً  املّتهمة مراراً بني عامي  اأوالداً منه. وا�شتقبلت 
ميتلك “�شبّية” اأيزيدية كانت جترها على القيام باأعمال منزلية يف بيت 
اإن  كارل�شروه  يف  العامة  النيابة  وقالت  فيه.  تقيم  كانت  التنظيم  �شادره 
االأيزيديني«.  ا�شتعباد  التي حتّلل  داع�س  “اّتبعت عقيدة تنظيم  ج.  نورتن 
وهي اأي�شا مّتهمة بارتكاب جرائم حرب الإقامتها يف منزل �شادره التنظيم 
اإىل  اإياها  با�شطحابها  ابنتها للخطر  القانونيني ولتعري�شها  من مالكيه 
منطقة ت�شهد حرباً. كما تالحق بتهم خرق القوانني االأملانية التي حتظر 

حيازة االأ�شلحة.

مقتل 7 جنود يف كمني �سمال بوركينا فا�سو 
 •• واغادوغو-اأ ف ب

اأن �شبعة جنود من  االأول  اأم�س  اأمنية لوكالة فران�س بر�س  ذكرت م�شادر 
بوركينا فا�شو قتلوا وجرح اآخرون اأو “فقدوا” يف كمني االأربعاء يف �شمال 
بوركينا فا�شو. وقال م�شدر اأمني اإن “دورية ع�شكرية تعر�شت لكمني على 

الواقعتني يف اإقليم اأوداالن. حمور )بلدتي( تني اكوف-بلديابي”، 
وهناك  جنود  �شبعة  هــي  للقتلى  االأولــيــة  “احل�شيلة  اأن  امل�شدر  واأو�ــشــح 

بينما “فقد” جنود اآخرون. جرحى”، 
واأكد م�شدر اأمني اآخر وقوع الهجوم، مو�شحا اأن “عملية مت�شيط جتري 

حاليا للعثور على املهاجمني والعنا�شر املفقودين«.
ويعود اآخر كمني تعر�س له جنود يف �شمال بوركينا فا�شو اإىل 11 اأيلول-

�شبتمر املا�شي وقتل فيه اأربعة ع�شكريني.
ومنذ 2015، ت�شهد بوركينا فا�شو املجاورة ملايل والنيجر �شل�شلة هجمات 
22 ت�شرين الثاين- ملتطرفني . و�شتنظم انتخابات رئا�شية وت�شريعية يف 

املر�شح  كــابــوري  كري�شتيان  مــارك  فا�شو  بوركينا  رئي�س  واأطــلــق  نوفمر. 
لوالية ثانية، حملته االأ�شبوع املا�شي بوعده باإعادة “ال�شالم”، بينما يتهمه 
املتزايدة  التهديدات اجلهادية  التعامل مع  على  قادر  باأنه غري  معار�شوه 
خالل فرة واليته االأوىل. وب�شبب اأعمال العنف االإرهابية التي اأثرت على 
1500 قرية )من  ت�شارك يف االقــراع نحو  املنطقة، لن  جــزء كبري من 

اأ�شل اأكرث من ثمانية اآالف( يف 22 بلدية )من اأكرث من 300(.
امل�شادقة على  املمكن  قانونا يجعل من  النواب  اعتمد  اأيلول-�شبتمر  ويف 

نتائج االنتخابات حتى اإذا مل جتر يف جميع اأنحاء البالد.

ر ملعركة فكرية �صد التطرف  تقرير: ماكرون يح�صّ

كيف جنحت النم�سا يف ما ف�سلت به فرن�سا ملواجهة الإرهاب؟

هل ميكن لرتامب اأن يوا�سل العرتا�ش على نتائج النتخابات؟  

رون كلني كبريًا ملوظفي البيت الأبي�ش  
اأّن  واأ�شاف  التي عملنا فيها معاً«.  العديدة  ال�شنوات  مدى 
النا�س  العمل مع  واملتنّوعة وقدرته على  العميقة  “خرته 
اإليه  اأحتاج  من جميع االأطياف ال�شيا�شية هي بال�شبط ما 
يف كبري موظفي البيت االأبي�س يف هذا الوقت الذي نواجه 

فيه اأزمة ونعيد فيه توحيد بالدنا«. 
اإىل ما قبل تويّل  املنتخب  الرئي�س  ويعود م�شوار كلني مع 
�شوياً  عمال  الرجلني  اإّن  اإذ  الرئي�س،  نائب  من�شب  بايدن 
ال�شيوخ.  جمل�س  يف  العدل  للجنة  رئي�شاً  بايدن  كــان  حني 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

اأعـــلـــن جـــو بـــايـــدن اأّنـــــه اخـــتـــار رون 
كــلــني، مــ�ــشــتــ�ــشــاره ومــ�ــشــاعــده منذ 

االأبي�س يف  البيت  كبري موّظفي  لتويّل من�شب  بعيد،  اأمد 
اأول تعيني ُيقدم عليه الرئي�س االأمريكي  اإدارتــه املقبلة، يف 
املنتخب الذي �شيتوىّل ال�شلطة يف 20 كانون الثاين-يناير. 
وقال بايدن يف بيان اإّن كلني، الدميوقراطي املحّنك البالغ 
من العمر 59 عاماً والذي �شغل اعتباراً من العام 2009 
مــنــ�ــشــب كــبــري مــوظــفــي بـــايـــدن حـــني كــــان االأخـــــري نائباً 
للرئي�س باراك اأوباما، “كان بالن�شبة يل ال يقّدر بثمن على 

نائب  ملوظفي  كبرياً  كلني  كــان  كما 
اآل  ال�شابق  الدميوقراطي  الرئي�س 
تـــوىّل رون  اأوبـــامـــا،  غـــور. ويف عهد 
اإدارة  تن�شيق  مهمة  خ�شو�شاً  كلني 

البيت االأبي�س الأزمة اإيبوال يف 2014.
اإّن قرار تعيينه كبرياً ملوظفي  البيان عن كلني قوله  ونقل 
العمر”.  “�شرف  منحه  املقبلة  االإدارة  يف  االأبي�س  البيت 
ونائبة  )بــايــدن(  هــو  م�شاعدتهما،  اإىل  “اأتطّلع  واأ�ــشــاف 
الرئي�س املنتخبة، يف جمع فريق موهوب ومتنّوع للعمل يف 
الطموحة،  التغيريية  م�شاريعهما  لتنفيذ  االأبي�س،  البيت 

وال�شعي اإىل ج�شر االنق�شامات يف بلدنا«.
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االأمــريكــيــون، يف  اإذاعـــة ميولها  اأفــغــاين يعمل حل�شاب  قتل �شحايف 
كما  اأفغان�شتان،  جــنــوب  اخلمي�س  اأمــ�ــس  �شيارته  ا�شتهدف  انفجار 
ذكر م�شدر اإداري حملي. وقتل اليا�س دايي الذي كان يعمل الإذاعة 
ل�شكركاه  يف  �ــشــيــارتــه  حتــت  و�ــشــعــت  “قنبلة”  انــفــجــار  يف  احلــريــة 
عا�شمة والية هلمند التي ت�شهد معارك عنيفة بني طالبان والقوات 
االأفغانية يف االأ�شابيع املا�شية كما اعلن احلاكم املحلي عمر زواك. 
وياأتي االعتداء الذي دانته الرئا�شة االأفغانية كم�شا�س جديد حلرية 
اأيــام على  بعد  �شنوات حــرب،  الــذي متزقه  البلد  هــذا  ال�شحافة يف 
نــوري مدير  راتــب  واعلن  كابول.  �شابق يف  تلفزيوين  اغتيال مقدم 
مكتب االإذاعــة يف كابول لفران�س بر�س ان دايي )33 عاما( كان اأبا 
ال�شحافة  نــادي  اإىل  طريقه  يف  كــان  ال�شحايف  ان  واأ�ــشــاف  لطفلة. 
ودان  االنفجار.  وقوع  اأ�شيب بجروح، عند  الذي  �شقيقه  املحلي مع 
غني،  اأ�ــشــرف  االأفــغــاين  الرئي�س  با�شم  املــتــحــدث  �شديقي  �شديق 
االعتداء.  وكتب يف تغريدة “دون اأي �شك يقف وراء اغتيال األيا�س 
دايي اأعداء حرية التعبري وحرية االإعــالم«. واالإذاعــة التي تاأ�ش�شت 
خالل احلرب الباردة ممولة من احلكومة االأمريكية. ومل تتنب اأي 
جهة حتى االآن م�شوؤولية الهجوم.   وياأتي بعد مقتل ياما �شياوا�س 
يف  الثاين-نوفمر  ت�شرين  مــن  ال�شابع  يف  �شابق  تلفزيوين  مقدم 

كابول يف الظروف نف�شها.

بداأ زعماء دول جنوب �شرق اآ�شيا قمة متعددة االأطراف اأم�س االأول 
وخطط  اجلنوبي  ال�شني  بحر  يف  التوترات  تتناول  اأن  املنتظر  من 
االنتعا�س االقت�شادي لفرة ما بعد وباء كورونا يف منطقة تت�شاعد 
فيها حدة املناف�شة بني الواليات املتحدة وال�شني. وقال رئي�س وزراء 
ال�شابعة  للقمة  االفتتاحية  كلمته  يف  فــوك  �ــشــوان  جنــويــن  فيتنام 
اإن  هــانــوي  يف  )اآ�ــشــيــان(  اآ�شيا  �شرق  جنوب  دول  لرابطة  والثالثني 
الرابطة “مل تنجر بعد اإىل دوامة” تلك املناف�شات والتحديات التي 
يواجهها النظام الدويل متعدد االأطــراف. وقال فوك، الذي تتوىل 
اأع�شاء  ع�شرة  مــن  املــوؤلــف  التكتل  رئا�شة   2020 عــام  يف  حكومته 
“مرت ثالثة اأرباع قرن منذ نهاية احلرب العاملية الثانية. وبالرغم 
من ذلك، ال نزال نفتقر اإىل �شالم واأمن عامليني م�شتدامني ا�شتدامة 
العام  هذا  العامليان  واالأمــن  ال�شالم  “يواجه  فوك  وتابع  حقيقية«. 
غري  ال�شلوك  عن  الناجمة  املتفاقمة  املخاطر  نتيجة  اأكــر  تهديدا 
الــدول، واملناف�شات واخلالفات بني القوى  املتوقع الذي ي�شدر عن 
العظمى«. وتتناول القمة على راأ�س جدول اأعمالها التوترات يف بحر 
ال�شينية يف مواجهات  ال�شفن  ي�شهد دخول  الذي  ال�شني اجلنوبي، 
بكني  �شعي  مع  واإندوني�شيا،  وماليزيا  فيتنام  من  �شفن  مع  دوريــة 

للتاأكيد على مطالبها االإقليمية يف ذلك املمر املائي املتنازع عليه.

 اأعلن رئي�س الوزراء االأ�شرايل �شكوت موري�شون اأم�س تعيني حمّقق 
عديل خا�س للتحقيق ب�شبهة ارتكاب جنود اأ�شراليني جرائم حرب 
يف اأفغان�شتان، م�شّدداً على �شرورة التزام الع�شكريني جميعاً، ما�شياً 

وحا�شراً، باملعايري املفرو�شة.
وقال موري�شون خالل موؤمتر �شحايف اإّن “الرجال والن�شاء العاملني 
االأ�شرايل  ال�شعب  ي�شاطرون  وحا�شراً،  ما�شياً  امل�شّلحة،  قواتنا  يف 
يف  جت�شيدها  وكيفية  اإليها  وتطّلعاته  امل�شّلحة  قواتنا  من  توّقعاته 

�شلوكهم«.
واأ�شاف “هذا يتطلب مّنا التعامل مع احلقائق ال�شادقة والوح�شية، 

حيث قد ال تتحّقق التوّقعات واملعايري«.
قــّرر تعيني حمّقق عديل خا�س لتفنيد  اأّنــه  الــوزراء  واأو�شح رئي�س 
مزاعم ب�شاأن عدد من جنود بالده الذين خدموا يف اأفغان�شتان حيث 
اإجرامياً”، يف خطوة  ورمّبا  �شلوك ج�شيماً  “�شوء  بارتكابهم  ي�شتبه 
قانونية من �شاأنها اأن حتبط اأّي حتّرك �شّد هوؤالء من جانب املحكمة 
 2001 اأيلول-�شبتمر   11 اأعقاب هجمات  اجلنائية الدولية. ويف 
ن�شرت اأ�شراليا قوات كومندو�س يف اأفغان�شتان ملوؤازرة قوات الواليات 
املتحدة وحلف �شمال االأطل�شي. ومنذ ذلك احلني، ن�شرت �شل�شلة من 
اأفراد  بع�س  �شلوك  حــول  االأحــيــان،  كثري من  املــرّوعــة يف  التقارير، 
الوحدات اخلا�شة االأ�شرالية، بدءاً من قتل �شجني رمياً بالر�شا�س 
لتوفري م�شاحة يف مروحية وانتهاء بقتل طفل يبلغ من العمر �شّت 

�شنوات خالل مداهمة منزل.

عوا�شم

كابول

هانوي

�ضيدين

�ساهد يف ق�سية التمويل الليبي ي�سحب اتهاماته ل�ساركوزي 

القتال يعيق دون دخول املواد الغذائية منطقة تيجراي 
•• اأدي�س اأبابا-رويرتز

اأم�س االأول  حذرت االأمم املتحدة 
التي  االإغــــاثــــة  وكــــــاالت  اأن  مـــن 
تعمل يف منطقة تيجراي ب�شمال 
اإثــيــوبــيــا غـــري قـــــادرة عــلــى اإعــــادة 
ملء خمازنها من املواد الغذائية 
الطوارئ  واإمــــــدادات  والــ�ــشــحــيــة 
االأخـــــــــرى فـــيـــمـــا تـــــــدور مـــعـــارك 
بـــني الـــقـــوات االحتــــاديــــة وقــــوات 

املنطقة.
اأحمد  اأبـــي  الــــوزراء  رئي�س  و�ــشــن 
اجلبهة  �ـــشـــد  عــ�ــشــكــريــة  حــمــلــة 
تيجراي  لـــتـــحـــريـــر  الـــ�ـــشـــعـــبـــيـــة 
االأ�شبوع املا�شي بعد اأن اتهم حكام 
املنطقة مبهاجمة قاعدة ع�شكرية 

احتادية.
املتحدة  االأمم  مـــكـــتـــب  وقــــــــال 
يف  االإنــ�ــشــانــيــة  الــ�ــشــوؤون  لتن�شيق 
اأحــــدث تــقــاريــره عــن االأزمـــــة اإن 
مع  الهاتفية  االت�شاالت  خطوط 
االأمر  مقطوعة  تــزال  ال  املنطقة 

الذي ي�شر بعمليات االإغاثة.
غري  “االنتقاالت  التقرير  وذكــر 

واإليها،  تــيــجــراي  مــن  م�شموحة 
تــقــاريــر عن  تـــرد  لــذلــك  ونتيجة 
يوؤثر،  االأ�شا�شية  ال�شلع  يف  نق�س 
اأ�شد ما يوؤثر، على الفئات االأكرث 

�شعفا«.
منظمات  اأن  الــتــقــريــر  واأ�ـــشـــاف 
ب�شاأن  اأيــــ�ــــشــــا  قـــلـــقـــة  االإغــــــاثــــــة 

وكبار  والن�شاء  االأطــفــال  حماية 
اال�شتباكات  من  واملعاقني  ال�شن 

الع�شكرية.
ال�شامية  املــفــو�ــشــيــة  عــــّرت  كــمــا 
لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني 
اأمـــ�ـــس اخلــمــيــ�ــس عـــن قــلــقــهــا من 
تتعلق  طــــــــوارئ  حــــالــــة  حـــــــدوث 

املزيد  ا�شطر  مــا  اإذا  بالالجئني 
من املدنيني للنزوح ب�شبب القتال. 
ال�شودانية  احلـــكـــومـــة  وذكـــــــرت 
ال�شودان  اأن  االأربعاء  االأول  اأم�س 
ا�ــشــتــقــبــل اأكــــرث مــن عــ�ــشــرة اآالف 
اإثيوبي منذ تفجر القتال.  الجئ 
ممثلة  اإنـــكـــونـــريـــه  اآن  وقــــالــــت 

ل�شوؤون  املتحدة  االأمم  مفو�شية 
اإثــيــوبــيــا يف مقابلة  الــالجــئــني يف 
الدولية  املنظمة  اإن  رويـــرز  مــع 
تتفاو�س مع طريف ال�شراع لفتح 

ممرات اإن�شانية.
 44( اأبــــــي  يــــقــــاوم  االآن  وحـــتـــى 
عاما(، وهو اأ�شغر زعماء اأفريقيا 
املتحدة  االأمم  مــن  دعــــوات  �ــشــنــا، 
واالحتـــــــاد االأفـــريـــقـــي واأطــــــراف 
اأخرى لوقف اإطالق النار والبدء 
يف مـــفـــاو�ـــشـــات. وتـــثـــور خمـــاوف 
وا�شعة النطاق من اأن ميتد القتال 
يف تيجراي اإىل اأجزاء اأخرى من 
ثــــاين اأكـــــر دولـــــة اأفــريــقــيــة من 
باقي  واإىل  الــ�ــشــكــان،  عـــدد  حــيــث 

منطقة القرن االأفريقي.
املجاورة  اأمـــهـــرة،  واليــــة  واألـــغـــت 
لـــتـــيـــجـــراي والــــتــــي تـــدعـــم اأبـــــي، 
احلزب  �شد  مزمعة  احتجاجات 

احلاكم يف تيجراي.
وقال مكتب االت�شال يف الوالية يف 
بيان “هذا لي�س التوقيت املنا�شب 
للمخاوف  نــــظــــرا  لـــالحـــتـــجـــاج 

االأمنية احلالية«.

هناك متويل للحملة الرئا�شية ل�شاركوزي«.
اأديــن يف  اإىل بــريوت بينما  وي�شيف تقي الدين الــذي هــرب 
يف  كرات�شي  لق�شية  املــايل  ال�شق  يف  املا�شي  حزيران/يونيو 
ت�شجيل فيديو ق�شري “اأوؤكد اأن هذا غري �شحيح. �شاركوزي 
)الزعيم  وال   ، الــرئــا�ــشــيــة  للحملة  ليبيا  متــويــال  يتلق  مل 
الليبي الراحل( القذايف ميكنه فعل ذلك الأنه ال يفعل ذلك 

اإطالقا«.
وكتب �شاركوزي على �شبكات التوا�شل االجتماعي بعد هذه 

الت�شريحات “احلقيقة ظهرت” اأخريا.
اآذار/مار�س  منذ  الق�شية  هــذه  يف  متهم  �شاركوزي  ونيكوال 
2018 بتهمة “الت�شر على اختال�س اأموال عامة” و”عدم 

للحملة  قــانــوين  غــري  “متويل  و  الف�شاد”  �ــشــد  الــتــحــرك 
ومنذ ت�شرين االأول/اأكتوبر وجهت اإليه تهمة  االنتخابية”. 

امل�شاركة “يف ع�شابة اإجرامية«.
مل  بــاأكــاذيــبــه.  يــعــرف  الرئي�شي  “املتهم  �ــشــاركــوزي  وكــتــب 
اي متويل غري  اإطالقا  هناك  يكن  اأمــوال ومل  اأي  ي�شلمني 
�شيبداأ  اأنـــه  يعلن  اأن  قــبــل   ،”2007 يف  حلملتي  قــانــوين 

اإجراءات �شد تقي الدين بتهمة الت�شهري.
وتقي الدين )70 عاما( متهم يف هذه الق�شية بالتواطوؤ يف 

ف�شاد وا�شتغالل النفوذ والتواطوؤ يف اختال�س اأموال عامة.
اإنه  الدين  تقي  قــال   ،2016 الثاين/نوفمر  ت�شرين  ويف 
�شاركوزي  بت�شليم   2007 وبــدايــة   2006 نهاية  بــني  قــام 

الذي كان وزيرا للداخلية حينذاك ومدير مكتبه كلود غيان، 
خم�شة ماليني يورو.

وا�شتمتع ق�شاة التحقيق �شريج تورنري ثم اأود بور�شي ومارك 
�شومر مرات عدة لتقي الدين ومل يراجع عن اأقواله.

وفتح التحقيق بعدما ن�شر املوقع االإخباري “ميديابارت” يف 
2012 بني دورتي االنتخابات الرئا�شية وثيقة تثبت فر�شا 
اأن احلملة التي فاز على اأثرها �شاركوزي قبل خم�س �شنوات 

مت متويلها من قبل نظام معمر القذايف.
لالأجهزة  مــذكــرات  اإىل  ليبية  ل�شخ�شيات  �ــشــهــادات  ومـــن 
ال�شرية الليبية واتهامات اأطلقها تقي الدين، جمع الق�شاة 

خالل �شبع �شنوات من العمل اأدلة عززت هذه النظرية.

•• باري�س-اأ ف ب

الرئي�شيني  االإثـــبـــات  �ــشــهــود  اأحـــد  الــديــن  تــقــي  زيـــاد  �شحب 
اتهاماته �شد الرئي�س الفرن�شي االأ�شبق نيكوال �شاركوزي يف 
التحقيق يف �شبهات متويل ليبيا حلملة االنتخابات الرئا�شية 

لعام 2007.
وقال تقي الدين ملجلة باري مات�س االأ�شبوعية و�شبكة “بي اف 
ام-تي يف”  اأم�س االأول االأربعاء “اأقول بو�شوح وب�شوت عال 
الأن هذا القا�شي )�شريج( تورنيري )قا�شي التحقيق ال�شابق 
امل�شوؤول عن الق�شية( اأراد توجيه االأمور على طريقته ون�شب 
موؤكدا اأنه “مل يكن  اأقوال اإيل تتعار�س متاما مع ما قلته”، 

م�ساورات حكومة لبنان اإىل »نقطة 
ال�سفر«.. هل تنقذها فرن�سا؟

•• بريوت-وكاالت

بتاأليف  املتعلقة  املوؤ�شرات  ت�شتمر 
حكومة لبنانية يف الوقت القريب 
بالراجع، اإذ قالت م�شادر �شيا�شية 
اإنه مل  متابعة لالأزمة احلكومية، 
ال�شتئناف  جـــدوى  اأي  هــنــاك  تعد 
ـــــاورات تــــاألــــيــــف احلـــكـــومـــة  ـــــش مـــــ�
اجلمهورية  رئي�س  بــني  اجلــديــدة 
املكلف  والـــرئـــيـــ�ـــس  عــــون  مــيــ�ــشــال 
بت�شكيلها الرئي�س �شعد احلريري، 
اأعادها اجتماعهما االأخري  اأن  بعد 

قبل يومني اإىل نقطة ال�شفر.
ونقلت �شحيفة “ال�شرق االأو�شط” 
اأم�س  ال�شادر  عددها  يف  اللندنية 
اإن  قولها  م�شادرها  عن  اخلمي�س 
معاودة امل�شاورات باتت معلقة على 
للرئي�س  اخلـــا�ـــس  املـــوفـــد  تــدخــل 
الــفــرنــ�ــشــي اإميـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
باتريك دوريــل، الذي و�شل م�شاء 
وعلى  بـــــريوت  اإىل  االأول  اأمـــ�ـــس 
ت�شمل  لقاءات  اأعماله عقد  جدول 
املعنية  ال�شيا�شية  املــكــونــات  اأبــــرز 

بوالدة احلكومة.

بعد ن�صر تقرير حمكمة املحا�صبات:

حزب قلب تون�ش �سيقا�سي الرئي�ش قي�ش �سعيد ...! 
جمعية الق�صاة تدع� النيابة العم�مية لفتح حتقيقات جدية ح�ل اجلرائم االنتخابية

•• الفجر –تون�س
ق�شية  رفــع  اعتزامهم  عن  اخلليفي  اأ�شامة  تون�س  قلب  كتلة  رئي�س  اأعلن 
تفيد  امتالكهم معطيات  �شعيد على خلفية  رئي�س اجلمهورية قي�س  �شد 
باأن القيمة املادية “لل�شفحات املمولة ل�شاحله بلغت “40 مليون دينار’’، 
م�شيفا من خالل تدوينة ن�شرها على �شفحته بالفاي�شبوك اأنهم ميتلكون 
30 �شفحة في�شبوك  اأ�شرفت على  اأجنبية  اأن جهة  تفيد  كذلك معطيات 

للرئي�س �شعيد خالل حملته االنتخابية. 
مواقع  على  املمولة  ال�شفحات  قيمة  ان  اخلمي�س  اأم�س  اخلليفي  وك�شف   
قي�س  الرئي�س  حملة  لفائدة  باالإ�شهار  قامت  التي  االجتماعي  التوا�شل 
�شعيد خالل االنتخابات الرئا�شية ل�شنة 2019 بلغت 40 مليارا موؤكدا ان 
هذا امللف �شيكون مو�شوع ق�شية قال ان حزبه �شريفعها بدوره على ا�شا�س 
ال�شتكمال  تدقيق  عمليات  ا�شا�س  وعلى  املحا�شبات  حمكمة  بــه  اقــرت  مــا 
احللقة املنقو�شة يف التمويالت االجنبية التي قال انها ر�شدت ل�شفحات 
اال�شت�شهار.  واكد اخلليفي ان 30 �شفحة في�شبوك عملت ل�شالح املر�شح 
وان  �شخ�شا   3.045.466 بلغ  فيها  امل�شركني  عــدد  وان  �شعيد  قي�س 
من  و3  فرن�شا  مــن  و24  �شخ�شا   85 بتون�س  بلغ  عليها  امل�شرفني  عــدد 
اإيطاليا و1 يف كل  ال�شعودية و2 من الواليات املتحدة االأمريكية و2 من 
تقرير  يف  جــاء  هــذا  كل  ان  على  م�شددا  وال�شني  وكندا  واأملانيا  تركيا  من 
حمكمة املحا�شبات وعلى ان حزبه طلب يف �شان ذلك تدقيقا تقنيا ملعرفة 
اىل  م�شريا  املذكورين  اال�شخا�س  بني  التن�شيق  على  اأ�شرفت  اإلتى  اجلهة 

اأجنبية.   انها  باأنها جهة واحــدة واىل  التي لديه تفيد  االأولية  املعلومة  ان 
الغابة م�شريا  التي حتجب  ال�شجرة  التمويل اخلارجي مبثابة  ان  واعتر 
اىل ان املتداول واملعروف يف غياب ن�س قانوين وا�شح ان التمويل اخلارجي 
حزبه  يكون  ان  نافيا  احلملة  لتمويل  اأجنبية  جهات  من  اأمــوال  تلقي  هو 

“قلب تون�س” او رئي�شه نبيل القروي تلقيا متويالت من اخلارج.
 واأ�شاف انه حتى اإذا وقع االعتماد على تقرير حمكمة املحا�شبات يف تعريف 
التمويل اخلارجي وهو اأنك متول نف�شك بنف�شك فان ال حزبه وال رئي�شه 
انتفع مبثل هذا التمويل داعيا اىل تطبيق مبدا امل�شاواة اأمام هذا التعريف  

واىل التدقيق يف احل�شابات االأجنبية لكل االأحزاب والقائمات باخلارج.

فتح حتقيق جدي
من جهته، ن�شر املكتب التنفيذي جلمعية الق�شاة التون�شيني اأم�س اخلمي�س، 
بيانا دعا من خالله النيابة العمومّية للق�شاء العديل والقطب الق�شائي 
والالزمة  اجلـــّديـــة  التحقيقات  لفتح  الــقــ�ــشــوى  االأهــمــيــة  الإيــــالء  املـــايل 
املحا�شبات  ملحكمة  العام  بالتقرير  الــواردة  االنتخابّية  اجلرائم  بخ�شو�س 

ة التمويالت االأجنبّية لالنتخابات الرئا�شّية والت�شريعّية. وخا�شّ
كّل  بخ�شو�س  الــالزمــة  التحقيقات  لفتح  اأي�شا  العمومية  النيابة  ودعــا 
وبنتائج  بالتقرير  الـــواردة  االأجنبي  التمويل  ب�شاأن  بال�شبهات  الت�شاريح 
الراأي  واإعــالم  املركزي  بالبنك  املالّية  للتحاليل  التون�شّية  اللجنة  اأعمال 
العام مباآالتها وذلك �شمانا للم�شاءلة واحلّد من االإفالت من العقاب ب�شاأن 
االإخالل ب�شفافّية ونزاهة متويل احلمالت االنتخابية من املال ال�شيا�شي 

ورد  ما  خطورة  اإىل  الق�شاة  جلمعية  التنفيذي  املكتب  نّبه   كما  الفا�شد. 
بالتقرير العام ملحكمة املحا�شبات من اإخالالت وجتاوزات ارتكبها املر�شحون 
لالنتخابات الرئا�شية ال�شابقة الأوانها واملر�شحون لالنتخابات الت�شريعّية 
وب�شفافّية متويل احلمالت  ب�شرعّية  ب�شكل جوهرّي  م�ّشت   2019 ل�شنة 
االإخالل  ــة  وخــا�ــشّ  2014 بانتخابات  امل�شّجلة  تلك  وفــاقــت  االنتخابّية 
بواجب اإيداع احل�شابات لدى حمكمة املحا�شبات كمقّوم اأ�شا�شي لل�شفافّية 
وا�شتعمال  االنتخابّية  احلمالت  يف  العمومّية  املــوارد  وا�شتغالل  وامل�شاءلة 
التمويالت املقّنعة عر اجلمعّيات والتعاقد مع �شركات ال�شغط االأجنبّية 
ت�شّمنها  التي  اخلطرية  الــتــجــاوزات  من  وغريها  الناخبني  على  للتاأثري 
التقرير العام. ودعا املكتب التنفيذي جلمعية الق�شاة حمكمة املحا�شبات 
اإىل ن�شر االإح�شائّيات حول ماآل الدعاوى التي اأثارتها ب�شاأن خمالفة اأحكام 
القانون االنتخابي اإبان ا�شتكمال النظر فيها والتي اأعلنت عنها يف الندوة 
بواجب  بــاالإخــالل  املتعلقة  الــدعــاوى  غــرار  على  العام  للتقرير  ال�شحفّية 
احلملة  املرتكبة خالل  وباملخالفات  احلملة  بح�شابات  القانوين  الت�شريح 
االنتخابّية. وكانت دائرة املحا�شبات قد اأّكدت خالل ندوة �شحفية نظمتها 
الثالثاء، ر�شد اأموال م�شبوهة خالل احلمالت االنتخابية باالإ�شافة اىل 
غياب ال�شفافية يف متويالت هذه احلمالت. وبّينت اأّن خم�شة اأحزاب فقط 
و44  ال�شنوية  املالية  تقاريرهم  بتقدمي  قاموا  حزبا   221 جمموع  من 
حزبا مل يحرمو مبداأ الدورية و102 قائمة اأخلت ب�شوابط م�شك �شجل 
املداخيل والنفقات و17 قائمة مل ت�شمن ح�شاباتها املالية و16 قائمة مل 

ت�شرح بكل اأو بع�س االأن�شطة.

اخلليفي يتهممن مّول حملة الرئي�س قي�س �شعيد

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : اإ�صادا العمال تنفيذ ت�صميم داخلي �س.ذ.م.م 
الكنوز لالعمال - ديره - بور�شعيد/مركز  110C-2 - ملك مركز  العنوان : مكتب رقم 
ا�شتدامة B - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 766257 رقم القيد 
بال�شجل التجاري : 1246805 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
قرار  وذلك مبوجب   ، اأعــاله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  التاأ�شري يف 
حماكم دبي بتاريخ 2020/9/27  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/9/27  
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �صروق الغد للح�صابات 
�س.ذ.م.م العنوان : مكتب رقم 102 - ملك ال�شيخ حممد بن علي بن را�شد النعيمي- النهدة 
االأوىل- ديرة -  هاتف : ........  فاك�س : 0000000 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : �صروق الغد للح�صابات �س.ذ.م.م 
العنوان : مكتب رقم 102 - ملك ال�شيخ حممد بن علي بن را�شد النعيمي-النهدة االأوىل- 

ديرة-  هاتف : ........  فاك�س : 0000000  
املذكور  امل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائــرة  تعلن  مبوجب هذا 
اإ�صادا العمال تنفيذ ت�صميم داخلي �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار  اأعاله لت�شفية 
حماكم دبي بتاريخ  2020/9/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2020/9/27 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأعــاله،  املذكور  العنوان  على 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13   
اعالن مدعي عليه بالن�شر

جتاري جزئي    SHCFICIPOR2020 يف الدعوى رقم: 0004184/ 
اىل املدعي عليه/�شعبان �شعيد ريا�س �شعيد  - م�شري اجلن�شية - جواز �شفر رقم:A10063787 مالك 
االقامة  حمل  جمهول   - ال�شيارات(  ل�شيانة  ال�شرقي  ال�شاحل  )�شما  رقــــم:608505  التجارية  الرخ�شة 
العنوان/امارة ال�شارقة - املنطقة ال�شناعية الرابعة - بالقرب من فندق ريان - متحرك رقم:0502797966 

- هاتف رقم:065390279 - �شندوق بريد:37357
اقامت املدعية/�شركة ال�شقر للتاأمني )�شركة م�شاهمة عامة(

بوكالة/ابراهيم ح�شن املال وم�شاركوه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية تطالب فيها:1-الزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )300.000( درهم ثمن ال�شيارة املبيعه املر�شد يف ذمته والفوائد القانونية بواقع 

12% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�شداد 2- الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه
بناءا على تكليف حمكمة ال�شارقة االبتدائية االحتادية بندبي خبريا يف الدعوى املذكورة اعاله . اأنت مكلف 
للح�شور اىل اجتماع اخلرة يوم االثنني املوافق:2020/11/16 ال�شاعة احلادية ع�شر مبكتب اخلبري احمد 
خاطر الكائن بامارة دبي - �شارع �شالح الدين - بناية �شكون هاو�س - مكتب رقم 824 - هاتف:2656933 

�شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفق بها كافة امل�شتندات
اخلبري امل�شريف/احمد خاطر

اجتماع خربه
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عربي ودويل

يظل م�ستقبل اإقليم ناغورنو كاراباخ هو رهان اللعبة الآن

•• الفجر –خرية ال�شيباين
   اأعلن رئي�س ال�زراء االأرميني اأنه وّقع وقف اإطالق 
من  �صهر  من  اأك��ر  بعد  ك��اراب��اخ  ناغ�رن�  يف  النار 
ال�صراع امل�صلح... اإليكم ما حتتاج�ن معرفته ح�ل 

هذا ال�صراع املعقد.
اإىل  لل��ص�ل  هدنة  حماوالت  ثالث  االأمر  تطلب     
واأذربيجان  اأرمينيا  بني  النار  الإطالق  وقف  ت�قيع 
منطقة  يف  ال�صراع  من  ون�صف  �صهر  ح���ايل  بعد 
ويدافع  ي�صكنها  التي  االنف�صالية,  كاراباخ  ناغ�رن� 
عنها االأرمن.   م�صاء االثنني -الثالثاء, ن�صر رئي�س 
في�صب�ك  على  ر�صالة  بات�صينيان,  نيك�ل  ال���زراء 

يربر فيها قراره بت�قيع االتفاقية:

اأن  ي���ب���دو 
م��������ص���ك���� 
���ص��ي��ط��رت 
مب���ف���رده���ا
 على ت�قيع 
ال����ه����دن����ة

حتتفظ اأذربيجان بجميع الأرا�سي 
التي اأعيد حتريرها يف الإقليم املتنازع عليه

لأول مرة منذ عام 1991، تتواجد رو�سيا 
ع�سكرًيا على اأرا�سي دول ثالث يف جنوب القوقاز 

من املتو�سط اإىل كاراباخ.. تركيا توا�سل الت�سعيد
وقد ي�شكل ت�شريح الوزير اليوم مادة ميكنها اأن تعيد اإحياء النزاع مرة 

اأخرى.

اتفاق بني يريفان وم��صك� وباك�
اأن قــواتــه حلفظ  اأمــ�ــس االأول االأربـــعـــاء  اأعــلــن  الــرو�ــشــي  وكـــان اجلي�س 
اأرمينيا مبنطقة كاراباخ  الذي يربط  انت�شرت يف ممر الت�شني  ال�شالم 
االثنني.  يوم  اأذربيجان  املوقع مع  القتال  اتفاق وقف  اإثر  االنف�شالية، 
من   400 نحو  اإن  بيان  يف  رود�شكي  �شريغي  الرو�شي  اجلــرال  وقــال 
االأرمن  بني  ينت�شروا  اأن  يفر�س  رو�شيا،  �شالم  جندي   1960 اأ�شل 

واالأذربيجانيني يف االأيام املقبلة، و�شلوا اإىل اأرمينيا.
وين�س االتفاق املوقع بني يريفان ومو�شكو وباكو على ن�شر هذه القوات 

•• عوا�شم-وكاالت

اإقليم  الــ�ــشــالم يف  قـــوات حفظ  اأن  الــرو�ــشــي  الــتــاأكــيــد  الــرغــم مــن  على 
ناغورنو كاراباخ الذي �شهد من �شبتمر املا�شي نزاعاً غري م�شبوق منذ 
الت�شعينيات بني قوات اأذربيجيان ومقاتلني انف�شاليني يف االإقليم، لن 
ت�شمل اأي تواجد تركي، كرر وزير الدفاع الركي، خلو�شي اأكار، اأم�س 
�شري  ملراقبة  ال�شالم  حفظ  قــوة  يف  �شت�شارك  بــالده  اإن  قوله  اخلمي�س 

وتطبيق اتفاق كاراباخ، بح�شب ما اأفادت و�شائل اإعالم حملية.
وكان الكرملني اأكد الثالثاء، اأن البيان الثالثي لزعماء رو�شيا واأذربيجان 
واأرمينيا حول وقف القتال يف كاراباخ ال يت�شمن اأي اإ�شارة اإىل اإمكانية 
ن�شر قوات حفظ �شالم تركية هناك، وهو اأمر ي�شكل ا�شتفزازاً الأرمينيا. 

تــدريــجــاً مــع ان�شحاب الــقــوات االأرمــيــنــيــة مــن االأرا�ـــشـــي الــتــي �شتعود 
ا�شتمر  الــذي  الدامي  النزاع  يف  ع�شكرياً  املتن�شرة  اأذربيجان  ل�شيطرة 
�شتة اأ�شابيع ال�شتعادة ال�شيطرة على منطقة كاراباخ االنف�شالية و�شبعة 

اأقاليم حماذية خارجة عن �شيادتها منذ ت�شعينيات القرن املا�شي.
ال�شبعة وجزءا �شغريا من  االأقاليم  باكو  �شت�شتعيد  ومبوجب االتفاق، 
يف  واحــد  جانب  مــن  املعلنة  اجلمهورية  و�شت�شتمر  كــارابــاخ.  نــاغــورنــو 

ناغورنو بحماية اجلنود الرو�س وانت�شارهم عند خط اجلبهة.
التموين  الرو�شي خ�شو�شا ممر الت�شني، طريق  بينما يحمي اجلي�س 

الوحيد بني كاراباخ واأرمينيا.
جنوب  يف  اخلمي�س  اأم�س  من  اعتباراً  رو�شية،  مراقبة  مراكز  و�شتقام 

االإقليم.

اإىل �صرق املت��صط
ومن كاراباخ اإىل �شرق املتو�شط، اأكد الوزير الركي اأن اأنقرة �شت�شتخدم 
يف  “�شن�شتمر  قــائــاًل  الناتو،  حلف  داخــل  اإ�س-400  الــدفــاع  منظومة 
وبحر  املتو�شط  ب�شرق  �شواحلها”  تركيا يف  “ملحاوالت حب�س  الت�شدي 

اإيجة.
وكانت م�شاألة منظومة الدفاع الرو�شية هذه �شكلت مادة خالف د�شمة 
بني اأنقرة ووا�شنطن التي هددت مراراً بفر�س عقوبات اأمريكية يف حال 

م�شت ال�شلطات الركية يف خمطط ا�شتعمالها.
كما اأن العالقة بني اليونان وتركيا توترت على مدى االأ�شهر املا�شية، 
بعد اأن اأر�شلت ال�شلطات الركية مرات عدة �شفينة للتنقيب عن الغاز 

يف منطقة متنازع عليها بني الدولتني.

م�شريات غ�شب يف ارمينيا

هدنة برعاية رو�شية

مراقبة رو�شية للحدود

بوتني ورئي�س الوزراء االرميني

دمار يف ارمينيا

رئي�شي  مــع  اإعــالًنــا  وقــعــت  “لقد   
انتهاء  حـــول  واأذربـــيـــجـــان  رو�ــشــيــا 
يقول،  كتب  كاراباخ”،  يف  احلــرب 
وا�شفا املبادرة باأنها “موؤملة للغاية 
“لقد  مــ�ــشــيــفــا:  ول�شعبنا”،  يل 

قاتلنا حتى النهاية«.

ما هي �صروط 
وقف اإطالق النار؟

   ي�شري االتفاق املرم حتت رعاية 
الكرملني اأواًل اإىل الوقف الفوري 
وحتتفظ  الــعــ�ــشــكــريــة.  للعمليات 
ـــــي  اأذربـــــيـــــجـــــان بـــجـــمـــيـــع االأرا�ـــــش
ناغورنو  يف  احتاللها  اأعــيــد  الــتــي 
ـــاخ. وهــــذا هــو احلــــال ب�شكل  كـــاراب
على  الــرمــزي  لال�شتيالء  خــا�ــس 
االإقليم  يف  الثانية  املدينة  �شو�شا، 
القوات  اأيــــــدي  يف  �ــشــقــطــت  الـــتـــي 
وهي  نوفمر.   8 يف  االأذربيجانية 
تــقــع عــلــى الــطــريــق الــــذي يربط 
االنف�شالية  بالعا�شمة  اأرمــيــنــيــا 

�شتيباناكريت.
ــــا على  اأيــــ�ــــشً بــــاكــــو  ـــتـــولـــت  ا�ـــش    
ال�شبع  املـــقـــاطـــعـــات  مـــن  الـــعـــديـــد 
اجلليدية  املــنــطــقــة  تــ�ــشــكــل  الـــتـــي 
االأمــنــيــة لــالنــفــ�ــشــالــيــني االأرمــــن 
منذ الت�شعينات، وال �شيما مناطق 
جـــرائـــيـــل وفــــوزيــــلــــي. واأخــــــــرًيا، 
عن  اأرمـــيـــنـــيـــا  تـــتـــنـــازل  اأن  يـــجـــب 
االأخــرى من هذا اجلليد،  املناطق 
قواتها  عليها  ت�شيطر  كانت  التي 

حتديد  مت  وقــد  الت�شعينات.  منذ 
�شت�شتعيد  حيث  الزمني،  اجلــدول 
اأذربيجان �شيطرتها على كالباجار 
قبل 15 نوفمر 2020، واأغدام 
قبل 20 نوفمر 2020، وال�شني 

قبل 1 دي�شمر 2020.

ملاذا ال يزال املناخ مت�ترا؟
   اعتر العديد من االأرمن الذين 
هذه  كــارابــاخ  ناغورنو  يف  يعي�شون 
عنهم.  التخلي  مبثابة  الــتــنــازالت 
وبعد اإعالن رئي�س الوزراء، جتّمع 
مقر  اأمــام  لياًل  املتظاهرين  اآالف 
احلــكــومــة االأرمــيــنــيــة، قــبــل اتهام 

نيكول بات�شينيان باخليانة.
املبنى  على  بع�شهم  ا�شتوىل  ثم     
بـــه، ومت حتطيم  اأ�ـــشـــرارا  واأحلــــق 
بينها  مــن  املكاتب  ونــهــب  الــنــوافــذ 
تعر�س  الـــوزراء، كما  قاعة ملجل�س 

مقر الرملان الأ�شرار.
ال�شائد،  الــتــوتــر  على  داللـــة  ويف    
ورغــــم وقـــف اإطـــــالق الـــنـــار، ظلت 
بعد  االأذربيجاين  الرئي�س  كلمات 
توقيع االتفاق حربية جدا، قائال: 
)االأرمـــن( من  �شنطرد  اإننا  “قلت 
فعلنا  وقــد  الــكــالب،  مثل  اأرا�شينا 
“ا�شت�شالم  اإىل  مــ�ــشــرًيا  ذلك”، 

االأرمن«.

من خرج اأق�ى؟
اأذربيجان على العديد     �شيطرت 

نــيــكــول بــاتــ�ــشــيــنــيــان، الــــذي و�شل 
عر   2018 عــــام  الــ�ــشــلــطــة  اإىل 
ال�شائعات  ينفي  اأن  �شعبية،  ثــورة 
القائلة باأنه كان ب�شدد الفرار من 
“اأنا  في�شبوك:  على  وقال  البالد. 
يف اأرمينيا وما زلت اأقوم بعملي”. 
وحتى قبل اإعالن االتفاق، دعا 17 

حزبا معار�شا اإىل ا�شتقالته.

ف�صل املفاو�صات الدولية؟
املنفذة  اال�ــشــراتــيــجــيــة  اأن  كــمــا     
املنطقة  يف  الــــ�ــــشــــالم  لـــ�ـــشـــمـــان 
معر�شة للمراجعة واإعادة النظر: 

مـــن االأرا�ــــشــــي الــتــي كــانــت خارج 
خالل  ومـــن  قــبــل.  مــن  �شيطرتها 
الــتــوقــيــع عــلــى االتــفــاقــيــة، يتخلى 
اإعادة  عــن  علييف  اإلــهــام  الرئي�س 
كاراباخ  نــاغــورنــو  عــلــى  ال�شيطرة 

باأكملها.
رو�شيا  اأظــــهــــرت  جــانــبــهــا،  مـــن     
هذه،  الــقــوقــاز  منطقة  يف  نفوذها 
اأعلن  الـــ�ـــشـــالم،  فــلــ�ــشــمــان حــفــظ 
الــكــرمــلــني عــن اإر�ـــشـــال وحـــدة من 
ـــيـــة تـــتـــكـــون من  الـــــقـــــوات الـــرو�ـــش
1960 ع�شكرًيا و90 ناقلة جنود 
ومعدات  مــركــبــة  و380  مــدرعــة 

الرو�شي  الــرئــيــ�ــس  اأكــــد  االتـــفـــاق، 
اإطالق  وقــف  اأن  بوتني  فالدميري 
م�شلحة  “يف”  �ــشــيــغ  قـــد  الـــنـــار 
ال�شعبني االأرمني واالأذربيجاين”. 
ت�شع  اأن  يـــجـــب  لـــــه،  وبــالــنــ�ــشــبــة 
لت�شوية  االأ�ــشــ�ــس  االآن  االتــفــاقــيــة 

طويلة املدى لل�شراع.
يبدو  �شيا�شية،  نظر  وجــهــة  مــن    
الـــوزراء االأرمــنــي �شعف  اأن رئي�س 

ب�شكل كبري.
املتظاهرين  اآالف  طـــالـــب  وقــــد   
العا�شمة  يف  خـــــرجـــــوا  الـــــذيـــــن 
على  وكـــان  با�شتقالته.  االأرمــنــيــة 

متخ�ش�شة. و�شتتخذ هذه القوات 
موقعا على طول “خط التما�س”، 
اأي اجلبهة االأرمنية االأذربيجانية 
باأكملها. كما �شتتكفل باأمن “ممر 
طريق  يــ�ــشــبــح  الــــذي  الت�شني”، 
كــارابــاخ من  اإىل  الوحيد  االإمــــداد 

اأرمينيا. 
 ،1991 عـــام  مــنــذ  مـــرة     والأول 
تـــتـــواجـــد رو�ـــشـــيـــا عــ�ــشــكــرًيــا على 
اأرا�ــشــي الـــدول الــثــالث يف جنوب 
واأرمينيا  -جــــورجــــيــــا  الــــقــــوقــــاز 
اأحــــد عواقب  واأذربـــيـــجـــان. وهــــذا 
املوقعة،  كــارابــاخ  ناغورنو  اتفاقية 

بالطبع، لي�شت املو�شوع الرئي�شي، 
اال انه مهم ملو�شكو.

   ومــــع ذلـــــك، تــــرى مــو�ــشــكــو اأن 
اأرمينيا، اأحد حلفائها الر�شميني يف 
االأمــن اجلماعي،  منظمة معاهدة 

ت�شعف على ال�شاحة الدولية.
 وحتى اإذا مل تتاأثر اأرا�شي اأرمينيا 
فادحة  ــائــر  اخلــ�ــش تــظــل  نــفــ�ــشــهــا، 

حلليفها التاريخي.

واالآن؟
  اإن م�شتقبل اإقليم ناغورنو كاراباخ 
هو الرهان االآن. ويف اأعقاب توقيع 

اإبطاء  دون  العمل  تنفيذ  “ينبغي 
�شيا�شية  ت�شوية  معايري  لتحديد 
ت�شمن  اأن  ميــكــن  لــلــنــزاع،  دائــمــة 
احلفاظ يف ظــروف جيدة لل�شكان 
االأرمن يف ناغورين كاراباخ، وعودة 
االأ�شخا�س  مــن  االآالف  عــ�ــشــرات 
يوؤكد  ديارهم”،  مــن  فــروا  الــذيــن 
هذه  “يف  اأنـــه  مو�شحا  االإلــيــزيــه، 
اللحظة ال�شعبة، تقف فرن�شا اإىل 

جانب اأرمينيا«.
   منذ عام 1994، ترتبط فرن�شا 
خالل  من  كاراباخ  ناغورنو  مبلف 
تراأ�شها  التي  مين�شك،  جمموعة 
ورو�شيا.  املــتــحــدة  الــــواليــــات  مـــع 
ملحاولة  انـــ�ـــشـــاوؤهـــا  مت  جمــمــوعــة 
اإنــهــاء هــذا الــ�ــشــراع مــن جــديــد يف 
التوقيع  ورغم  الثمانينات.  اأواخــر 
“ت�شوية  اإىل  يــدعــو  اإعــــالن  عــلــى 
مل   ،2008 عــام  للنزاع  �شلمية” 
اتفاق  اإىل  البلدان مطلًقا  يتو�شل 

لل�شالم.
حماوالت  يف  فرن�شا  و�شاهمت      
االأ�شابيع  يف  بـــرزت  الــتــي  التهدئة 
مــا ظهرت  �شرعان  لكن  االأخـــرية. 
توترات قوية مع تركيا واأذربيجان، 
حيث ندد اإميانويل ماكرون ب�شكل 
من  جهادية  قــوات  باإر�شال  خا�س 
اتهم  حـــني  يف  بـــاكـــو،  اإىل  �ــشــوريــا 
يف  بالتحيز.  فرن�شا  علييف  اإلــهــام 
اأن رو�ــشــيــا وحدها  يــبــدو  الــنــهــايــة، 
هي التي احتفظت بال�شيطرة على 

توقيع وقف اإطالق النار.
عن ل�باري�صان

رو�صيا تظهر نف�ذها يف منطقة الق�قاز

ناغورنو كاراباخ: الأ�سئلة اخلم�سة لفهم وقف اإطالق النار
رغم ت�قيع اإعالن يدع� اإىل »ت�ص�ية �صلمية« للنزاع عام 2008, مل يت��صل البلدان اإىل اتفاق لل�صالم
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عربي ودويل

اأكدت الرئا�سية عدم جتان�ش ت�سويت الالتينو�ش، والذي غالًبا ما يعترب اأحادًيا ومكت�سبا للدميقراطيني

عام 2020، �شمحت بع�س االأ�شوات 
من الالتينو�س بدفع ازرق يف الواليات 
اأريزونا  مــثــل  تــقــلــيــدًيــا،  اجلــمــهــوريــة 
اآخـــــرون  بــيــنــمــا �ـــشـــّوت  اأو جـــورجـــيـــا، 
املقاطعات  بع�س  يف  ترامب  لدونالد 
تــفــ�ــشــري هذه  ـــوريـــدا. وميـــكـــن  فـــل يف 
االخــتــالفــات مــن خــالل الــعــديــد من 
م�شطلحات  ت�شملها  الــتــي  احلــقــائــق 
“من  اأو  “التينو�س”  اأو  “التيني” 

اأ�شل اإ�شباين«.
اإ�شباين  اأ�ــــشــــل  مــــن  »الـــنـــاخـــبـــون     
ــــهــــم من  مـــتـــ�ـــشـــابـــهـــون مــــن حـــيـــث اأن
تكون  وقد  االإ�شبانية،  تتحدث  بلدان 
املعرفة  مـــن  �ــشــيء  ــا  اأيــ�ــشً لبع�شهم 
االإ�شبانية، ولكن االمر ينتهي  باللغة 
خاميي  يـــقـــول  احلد”،  هـــــذا  عـــنـــد 
�شيا�شة  يــــدّر�ــــس  الــــــذي  دومــيــنــغــيــز 
الالتينو�س يف جامعة نورث و�شرن. 
جامارا،  اإدواردو  يتقا�شمه  ت�شخي�س 
جامعة  يف  ال�شيا�شية  الــعــلــوم  اأ�ــشــتــاذ 
بي�س،  “بع�شهم  الــدولــيــة:  فــلــوريــدا 
والبع�س تتوفر فيهم قابلية ان يكون 
�شود.  وبع�شهم  العن�شرية،  �شحية 
فقري.  االآخــر  والبع�س  غني  البع�س 
ويف الغالب، ياأتون من بلدان خمتلفة، 
اأنهم يفكرون ب�شكل  واالأهم من ذلك 
حمافظ  -فبع�شهم  ــا  اأيــ�ــشً خمتلف 
والبع�س  لــيــرايل،  االآخـــر  والبع�س 

االآخر ال ينتمي اإىل اأي حزب ».
   مــن بــني الــعــوامــل الــتــي تــوؤثــر على 
االإ�شبانية،  االأ�ـــشـــول  ذوي  تــ�ــشــويــت 
االأمريكي  جند، وفًقا ملوقع االإح�شاء 
فــايــف ثــريتــي ايـــت، خــطــوًطــا فا�شلة 
�ــشــيــا�ــشــيــة كــال�ــشــيــكــيــة مــثــل عــمــر اأو 
اأكرث  هــم  )الــ�ــشــبــاب  الناخبني  جن�س 
ــاًرا، وكــذلــك الــنــ�ــشــاء مــن اأ�شول  يــ�ــش
اخرى  عوامل  ا  اأي�شً ولكن  اإ�شبانية(، 
احلاليات  لـــهـــذه  خــ�ــشــو�ــشــيــة  اأكـــــرث 
الـــبـــالد:  اإىل  الـــهـــجـــرة  تـــاريـــخ  مــثــل 
الالتينو�س  يـــكـــون  اأن  املـــرجـــح  مـــن 
االأمـــريـــكـــيـــون املــــولــــودون يف اخلــــارج 
للدميقراطيني  مييلون  واأطــفــالــهــم، 
اأ�شرهم  تقيم  الذين  اأولئك  اأكرث من 
يف الواليات املتحدة منذ ثالثة اأجيال 
على االأقل. عامل حا�شم اآخر: بلدهم 

االأ�شلي.

اجلالية الك�بية بايعت
 ترامب يف فل�ريدا

املــــجــــمــــوعــــة االأكـــــــــــرث متــــــيــــــًزا يف     
الناخبني  ان  يــقــول  الــــذي  اخلــطــاب 
اأ�شا�شي  ب�شكل  ي�شوتون  الالتينو�س 
املتحدة،  الواليات  يف  للدميقراطيني 
الكوبيني  االأمريكيني  جمموعة  هي 
فــفــي مــقــاطــعــة ميامي  فــلــوريــدا.  يف 
ديد، االأكرث كثافة �شكانية يف الوالية، 
بثالثني  كلينتون  هــيــالري  تــقــدمــت 
نـــقـــطـــة عـــلـــى دونـــــالـــــد تــــرامــــب عـــام 
2016 )63 فا�شل 2 باملائة مقابل 

33 فا�شل 8 باملائة للجمهوريني(.
   وهــذا العام، فــاز بايدن مــرة اأخرى 
اأقل من  يف هذه املنطقة ولكن بفارق 
باملائة   3 فــا�ــشــل   53( نــقــاط  ع�شر 
لـــرامـــب(. وفاز  بــاملــائــة   46 مــقــابــل 
الــرئــيــ�ــس احلــــايل مبـــا يـــقـــارب 200 
األـــف �ــشــوت جــديــد يف تــلــك املقاطعة 
-وهي زيــادة حا�شمة بالنظر اإىل فوز 
بــاأكــرث من  تــرامــب بفلوريدا  دونــالــد 

370 األف �شوت.
ال�شعود  هــــــذا  تــفــ�ــشــري  وميــــكــــن     
ال�شاروخي قبل كل �شيء بنجاحه بني 
الكوبيني. مبايعة و�شحتها خارطة يف 
االأحياء  دائرة  تر�شم  تاميز  نيويورك 

ذات االأغلبية الكوبية:
باملائة   4 الكوبية  املجموعة  ت�شكل     
اإ�شباين  اأ�ــشــل  مــن  ال�شكان  مــن  فقط 
يف الواليات املتحدة، ولكن 29 باملائة 
هناك  كانت  لقد  فلوريدا.  �شكان  من 
الكوبية  الــهــجــرة  مـــن  مـــوجـــات  عـــدة 
املنطقة االمريكية  الوالية، وهي  اإىل 
اأن توىل  اإىل اجلــزيــرة، منذ  االأقـــرب 
هافانا  يف  الــ�ــشــلــطــة  كــا�ــشــرو  فــيــدل 
اجلالية  بني  والعالقة   .1959 عــام 
اجلمهوري  واحلــزب  املحلية  الكوبية 
جتـــــــــاوزت االأربــــــعــــــني عـــــامـــــا. وكـــــان 
احلزب اجلمهوري قادًرا على الك�شف 
اجل�شم  هذا  مثل  اإمكانات  عن  مبكًرا 
االنــتــخــابــي يف واليـــــة رئــيــ�ــشــيــة الأي 

انتخابات رئا�شية اأمريكية.
ظاهرة  حـــدثـــت  الــثــمــانــيــنــات،  »يف    
مــهــمــة حــيــث بـــــداأ اجلـــمـــهـــوريـــون يف 
فلوريدا،  يف  بــالــكــوبــيــني  االهـــتـــمـــام 
اأن  �ــشــكــانــا ميــكــن  فــيــهــم  راأوا  الأنـــهـــم 
ح�شولهم  مبجرد  ناخبني  ي�شبحوا 
على اجلن�شية، ي�شرح اإدواردو جامارا. 
وتفكرًيا  اهــتــمــاًمــا  احلـــزب  اأوىل  لقد 
كــبــرييــن بــهــذه الــفــئــة، االأمـــــر الذي 
نــاخــب ظل  اأر�ــشــى االأ�ــشــا�ــس جلمهور 
على  عــقــديــن  طيلة  للغاية  ا  خمل�شً

االأقل: عام 2004، اأعلن 69 باملائة 
مــن الــكــوبــيــني االأمــريــكــيــني والءهم 

للجمهوريني. »
للحزب  املـــجـــمـــوعـــة  والء  �ــشــعــف     
اجلـــمـــهـــوري يف ظـــل رئـــا�ـــشـــة بــــاراك 
اأجيال  ب�شبب ظهور  �شيما  اأوبــامــا، ال 
ي�شارية  الـــنـــاخـــبـــني،  مــــن  جــــديــــدة 
ان�شغاال  واأقـــل  ال�شن،  كبار  مــن  اأكــرث 

بالعالقات مع كوبا.
   »يف عهد اأوباما، تغريت الديناميكية، 
وانـــخـــفـــ�ـــشـــت نـــ�ـــشـــبـــة االأمـــريـــكـــيـــني 
باأنهم  ـــعـــرفـــون  ُي الـــذيـــن  الــكــوبــيــني 
باملائة”،   49 اإىل حوايل  جمهوريون 
يوؤكد اإدواردو جامارا. تطور من �شاأنه 
لدونالد  املتوا�شعة  النتائج  يف�شر  اأن 
عام  ديــد  ميامي  مقاطعة  يف  تــرامــب 

.2016

ح�ص�ر طاغ
   اإذن، ما الذي حدث يف اأربع �شنوات 
ليح�شل الرئي�س املنتهية واليته على 
الكوبية  االأ�ــــشــــوات  مـــن  بــاملــائــة   71
بح�شب   ،2020 عــــام  االأمـــريـــكـــيـــة 
ثالثة  االأوىل؟  اال�ــــشــــتــــطــــالعــــات 
جامارا:  اإدواردو  ح�شب  تــفــ�ــشــريات، 
الكثري  اجلمهوريون  اأم�شى  “اأواًل، 
هناك.  دائًما  وكانوا  هنا،  الوقت  من 
بعد ذلك، قاموا بتدليل املجموعة من 
منا�شب  افــرادهــا  بع�س  منح  خــالل 
مــهــمــة مــثــل مــنــ�ــشــب �ــشــفــري منظمة 
اأو من خالل منح  الــدول االأمريكية، 
روبيو  مــاركــو  لل�شيناتور  متميز  دور 

لدى احلكومة ».
احلزب  يتحمل  “اأخرًيا،  ويــتــابــع:     
ـــا نــ�ــشــيــبــه من  الـــدميـــقـــراطـــي اأيـــ�ـــشً
االهتمام  فــ�ــشــل يف  لــقــد  املــ�ــشــوؤولــيــة: 
بــهــذه اجلــمــاعــة، وكـــان مــن ن�شيبها 
حكيمة.  غــــري  ـــا  غـــالـــًب تـــ�ـــشـــريـــحـــات 
فــــاإذا كــنــت ت�شعى لــلــفــوز بــاأ�ــشــوات يف 
يكون  ان  تـــفـــادي  عــلــيــك  فـــلـــوريـــدا، 
اأ�ــشــخــا�ــس مــثــل بريين  يف �ــشــفــوفــك 
�شاندرز واألك�شاندريا اأوكا�شيو-كورتيز 
يطالبون باحرام حق تقرير امل�شري 
فنزويال  “رئي�س  مـــادورو  لنيكوال�س 
الأنظمة  الـــرويـــج  اأو  ال�شافيزي” 

ال�شحة والتعليم الكوبية ».
الي�شار  رمـــــوز  اتـــخـــذهـــا  مـــواقـــف     

 2017 الــفــيــدرالــيــة عــــام  الـــعـــدالـــة 
ع�شكرية  �ــشــبــه  دوريـــــــات  لــتــنــظــيــمــه 
مــنــاهــ�ــشــة لــلــمــهــاجــريــن. ثـــم منحه 
دونالد ترامب عفواً رئا�شياً، معلناً يف 
اأمــن والية  “حافظ على  اأنــه  تغريدة 

اأريزونا«.

تعبئة حتركها 
ق�انني مكافحة الهجرة

اإىل  القمعية  اأدت هــذه االإجــــراءات     
تــعــبــئــة الــالتــيــنــو�ــس املــحــلــيــني على 
امليدان. تعبئة تنعك�س االآن يف �شندوق 
ي�شوتون  الذين  “ال�شباب  االقــراع. 
الـــذيـــن يعرفون  اأولـــئـــك  الـــيـــوم، هـــم 
مع  وعــا�ــشــوا   SB 1070 الــقــانــون 
اأربايو،  جو  �شيا�شات  جتربة  والديهم 
ين�شوا،  دومينغيز، ومل  يحلل خاميي 

وي�شوتون اليوم لبايدن ».
   حدثت ظاهرة مماثلة يف الت�شعينات 
يف واليـــة كــالــيــفــورنــيــا، مــع االقـــراح 
ن�س  الـــــــذي   1994 لــــعــــام   187
الرعاية  اإىل  الـــو�ـــشـــول  مـــنـــع  عـــلـــى 
غري  للمهاجرين  والتعليم  ال�شحية 
�ــشــد هذا  واأدت احلـــرب  الــ�ــشــرعــيــني. 
املحليني  ال�شكان  ح�شد  اإىل  القانون 
ـــفـــرت عن  ـــبـــاين، واأ�ـــش ـــل اإ�ـــش مـــن اأ�ـــش
املع�شكر  اإىل  كــالــيــفــورنــيــا  انـــتـــقـــال 
“�شاعد التينو�س  لقد  الدميقراطي. 
اللون  اإىل  التحول  على  كاليفورنيا 
يوؤكد خاميي  را�شخ”،  االأزرق وب�شكل 
 187 راأوا االقــراح  دومينجيز، لقد 
بتنظيم  مبثابة هجوم عليهم وقاموا 

اأنف�شهم ».

رهان تك�صا�س 
  والية اأخرى ياأمل الدميقراطيون اأن 
ت�شقط يف مع�شكرهم قريًبا، وال �شيما 
ا�شول  من  اجلاليات  ت�شويت  بف�شل 
اإ�شبانية، هي تك�شا�س. بعد كاليفورنيا، 
عدد  اأكــر  على  ح�شلت  التي  الوالية 
من كبار الناخبني )38( ومل يفز بها 
منذ  للرئا�شة  دميقراطي  مر�شح  اأي 
�شنوات   .1976 عـــام  كــارتــر  جيمي 
الــدميــقــراطــي املحلي  الــنــ�ــشــاط  مـــن 
يــوؤتــي ثــمــاره مــن خــالل ح�شد املزيد 
املناطق  يف  الي�شاريني  الناخبني  من 
احل�شرية: وفًقا لالإح�شاءات االأوىل، 

اأعطت  الــــدميــــقــــراطــــي،  احلــــــزب  يف 
م�شداقية للخطاب اجلمهوري الذي 
ا�شراكيني  الــدميــقــراطــيــني  يــعــتــر 
-الفزاعات  راديــكــالــيــني  ويــ�ــشــاريــني 
النظام  مــن  هــربــت  جلماعة  املطلقة 
ا�ــشــتــحــوذ اخلطاب  الــ�ــشــيــوعــي. وقـــد 
ـــا عـــلـــى جـــــزء من  اجلـــمـــهـــوري اأيـــ�ـــشً
فــلــوريــدا مــن فنزويال  الــنــاخــبــني يف 
اإدارة  ملــواقــف  ح�شا�شني  وكولومبيا، 

ترامب يف اأمريكا الالتينية.
على  تعديل  اىل  يحتاج  ت�شخي�س     
اال�شول  ذات  اجلـــمـــاعـــات  مــ�ــشــتــوى 
لــواليــة �شّوتت  بــاأكــمــلــهــا  االإ�ــشــبــانــيــة 
بطاقة  ل�شالح  باالأغلبية  النهاية  يف 
بف�شل  �ــشــيــمــا  وال  بـــايـــدن-هـــاريـــ�ـــس، 
بعد  وهــي،  الــبــورتــوريــكــي.  الت�شويت 
االأمـــريـــكـــيـــني الــكــوبــيــني، تــعــد اأكـــر 
فلوريدا  يف  اإ�شباين  اأ�شل  من  جالية 

و�شهدنا م�شاركة كبرية هذا العام ».
   على مدى ال�شنوات اخلم�س ع�شرة 
من  ا  بع�شً الــواليــة  �شهدت  املــا�ــشــيــة، 
ومتييزية  قمعية  الــ�ــشــيــا�ــشــات  اأكــــرث 
�شد الــهــجــرة يف الــبــالد. وعــلــى وجه 
 SB اأريــزونــا  اخل�شو�س، مــع قــانــون 
1070، الذي دخل حيز التنفيذ عام 
2010، و�شجع التنميط العن�شري، 
وحظر على املهاجرين غري ال�شرعيني 
العمل، و�شمح باعتقال اأي فرد ي�شتبه 
انه يف و�شع غري قانوين دون مذكرة 

توقيف.
ـــا واليـــــة الــ�ــشــريــف جو     اإنـــهـــا اأيـــ�ـــشً
مقاطعة  يف  خـــــدم  الـــــــذي  اأربــــــايــــــو، 
 .2017 اإىل   1993 مــن  ماريكوبا 
وزارة  قبل  مــن   ،2012 عــام  ــهــم  واُت
العرقي  بالتنميط  االأمريكية  العدل 
للجاليات من ا�شول اإ�شبانية، واأدانته 

للمر�شح  كبرية  باأغلبية  �شوتت  وقد 
الــــدميــــقــــراطــــي. ومــــــع ذلـــــــك، فـــــاإن 
من  للدميقراطيني  امل�شتفاد  الدر�س 
اإدواردو  ح�شب  وا�شح،  فلوريدا  نتائج 

جامارا:
التفريق بني     »يعرف اجلمهوريون 
والكوبي  والــفــنــزويــلــي  الــكــولــومــبــي 
الدميقراطيون  امــا  والــنــيــكــاراغــوي. 
وقالوا  فـــلـــوريـــدا  اإىل  نـــظـــروا  فــقــد 
بالكوبيني،  نــعــتــنــي  “لن  الأنــفــ�ــشــهــم 
جمهوريون،  جميًعا  اأنهم  نعلم  الأننا 
بالن�شبة لالآخرين، فنحن ندرك  اأما 
نعتني  لن  لذلك  دميقراطيون،  اأنهم 
ا”. وعندما بداأوا يف ا�شتثمار  بهم اأي�شً
كان  اجلاليات،  هــذه  يف  الوقت  بع�س 

االأوان قد فات«.

تقدم دميقراطي يف اأريزونا

اأريـــزونـــا ظــاهــرة معاك�شة  �ــشــهــدت     
لالجتاهات التي لوحظت يف فلوريدا. 
تقليديا من ن�شيب احلزب اجلمهوري 
الذي  الوحيد  الدميقراطي  )املر�شح 
بيل  كــان   1960 بــالــواليــة منذ  فــاز 
كلينتون عام 1996(، كان من الوارد 
ال�شابق  ان ينقلب معقل جون ماكني 

اإىل دميقراطي هذا العام.
  طــفــرة تــرجــع يف جــــزء كــبــري منها 
املــحــلــيــة من  تــ�ــشــويــت اجلــالــيــة  اإىل 
اأ�شول اإ�شبانية، وخا�شة من املك�شيك 
اإجمايل  مــن  بــاملــائــة   31 الــتــي متثل 
�شباب  بف�شل  “اإنه  الـــواليـــة.  �ــشــكــان 
بــلــغــوا االآن من  الــذيــن  الــالتــيــنــو�ــس 
يو�شح  للت�شويت”،  يكفي  ما  العمر 
خــــاميــــي دومــــيــــنــــجــــيــــز، فـــمـــنـــذ عــــام 
2016، مت ت�شجيل 150 األف ناخب 
اأريزونا،  واليـــة  يف  جــديــد  التــيــنــو�ــس 

فـــاز جــو بــايــدن هـــذا الــعــام بـــ 1.34 
مقارنة  تــكــ�ــشــا�ــس  يف  �ــشــوًتــا  مــلــيــون 

بهيالري كلينتون عام 2016.
مــــا يقرب  الـــالتـــيـــنـــو�ـــس  ويــ�ــشــكــل     
اإجـــمـــايل �شكان  بــاملــائــة مــن   40 مــن 
الناخبني  مــن  باملائة  و30  الــواليــة، 
الغزو  يف  رئي�شية  جماعة  املــوؤهــلــني. 
تعبئتها  ومتثل  لتك�شا�س،  ال�شيا�شي 
رئي�شيا  رهــانــا  االقــــراع  �شناديق  يف 
وبح�شب  االأمريكي.  للي�شار  بالن�شبة 
احلزب  “يتمتع  دومينجيز،  خــاميــي 
باأ�شبقية  دائــــــًمــــــا  الــــدميــــقــــراطــــي 
يف تــكــ�ــشــا�ــس عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق االأمـــــر 
من  اعتباًرا  الالتيني”.  بالت�شويت 
اأكــرث من ن�شف مليون   ،2016 عام 
هم  تك�شا�س  يف  اجلــدد  الناخبني  مــن 

من الالتينو�س«. 
   وحــ�ــشــب االأرقـــــام االأولـــيـــة، يح�شل 
باملائة   60 بايدن على ما يقارب  جو 
الالتينو�س  الــنــاخــبــني  اأ�ـــشـــوات  مــن 
ترامب  دونـــالـــد  ان  اال  الــــواليــــة.  يف 
بع�س  يف  مذهلة  طــفــرة  ــا  اأيــ�ــشً حقق 
املك�شيك،  املقاطعات على احلــدود مع 
ما  للبع�س،  بالن�شبة  متــثــل،  والــتــي 
ي�شل اإىل 90 باملائة من الالتينو�س 
االأمـــــريـــــكـــــيـــــني. ولــــئــــن ظــــلــــت هــــذه 
دميقراطية،  اأغلبية  ذات  املقاطعات 
املنتهية  الــرئــيــ�ــس  اأن  الــوا�ــشــح  فــمــن 
اأغــوى جــزًء من الناخبني. يف  واليته 
مقاطعة �شتار، على �شبيل املثال، فازت 
باملائة   79 بن�شبة  كلينتون  هيالري 
بايدن  بينما تقدم جو  االأ�شوات،  من 

بـ 52 باملائة فقط.

تاأثري �صيا�صات
 ترامب االقت�صادية

   كيف نف�شر النجاح الن�شبي لرامب 
يف هذه املنطقة؟ ال �شك اأن ال�شيا�شات 
واليته  املنتهية  للرئي�س  االقت�شادية 
الوباء  تاأثري  دفــع  كــبــرياً.  دوراً  لعبت 
واعتماد  املــحــلــيــة  الـــ�ـــشـــركـــات  عـــلـــى 
الوظائف على �شناعة النفط البع�س 
نهاية  “يف  اجلمهوري.  املع�شكر  نحو 
الناخبني  بــعــ�ــس  يـــرغـــب  املــــطــــاف، 
اإ�ــشــبــاين يف جتاهل خطاب  اأ�ــشــل  مــن 
�شعروا  اإذا  العن�شري  ترامب  دونالد 
اأنهم ي�شتطيعون اال�شتفادة مالياً من 

يقول خاميي دومينغيز. �شيا�شاته”، 
  كــمــا كـــان خــطــاب الــرئــيــ�ــس املنتهية 
ــا على جــذب جزء  واليــتــه قـــادًرا اأيــ�ــشً
مــــن الـــنـــاخـــبـــني اأكـــــــرث تــــوافــــًقــــا مع 
للجمهوريني  االأخــالقــيــة  املــحــافــظــة 
ب�شاأن ق�شايا مثل االإجها�س. وجتذب 
املفر�شة  “الذكورية”  الـــ�ـــشـــورة 
ــا قــ�ــشــًمــا من  لــدونــالــد تـــرامـــب اأيــ�ــشً
الذكور الالتينو�س. عالوة على ذلك، 
فــاإنــه يــحــقــق اأكــــر قـــدر مــن النجاح 
املوؤيد  الت�شويت  “هذا  الرجال.  بني 
لرامب، الذي نتحدث عنه، ت�شويت 
خاميي  بــحــ�ــشــب  الرجال”،  بــقــيــادة 

دومينغيز. 
   هــنــاك �ــشــيء واحـــد مــوؤكــد، اإذا كان 
الـــدميـــقـــراطـــيـــون يـــــريـــــدون اإقــــنــــاع 
الرئي�شي  االنــتــخــابــي  اجلــ�ــشــم  هــــذا 
واالحتفاظ به، �شواء يف تك�شا�س اأو يف 
فاإنهم  االأخــرى،  االأمريكية  الواليات 
بكل  االعتبار  اأخـــذه يف  اىل  مــدعــوون 
تــعــقــيــداتــه وتــنــوعــه. ولــكــن قــبــل كل 
للعمل  واملــوارد  الوقت  ت�شخري  �شيء، 
مــع الــ�ــشــكــان مــن اأ�ــشــل اإ�ــشــبــاين على 

امليدان وبا�شتمرارية.
يجب  �ــــشــــيء  هــــنــــاك  كـــــــان  »اإذا     
االنتخابات،  هـــذه  مــن  ا�ــشــتــخــال�ــشــه 
الــدميــقــراطــي يجب  اأن احلــــزب  هـــو 
جمتمع  داخـــل  بالكامل  ي�شتثمر  اأن 
الالتينو�س، يقول خاميي دومينجيز، 
يـــــوًمـــــا من   45 قـــبـــل  فـــقـــط  لـــيـــ�ـــس 

االنتخابات، ولكن على مدار العام«.

يف تك�شا�س، كان ت�شويت الناخبني الالتينو�س اأقل و�شوًحا مما كان متوقًعالبايدن ان�شار من الكوبيني اي�شا

عالقة الدميقراطيني بالالتينو�س حتتاج اىل جهد ا�شايف

ترامب يف حلقة نقا�س مع اأن�شار التينو�س يف فينيك�س ، اأريزونااأن�شار ترامب من الالتينو�س

بع�س الالتين��س م�صتعدون لتجاهل خطاب 
ترامب العن�صري اإذا ا�صتفادوا ماليًا من �صيا�صاته

اجلمهوريون يح�سنون التمييز بني 
الكولومبي والفنزويلي والكوبي والنيكاراغوي

 ال�صباب الذين ي�ص�ت�ن الي�م هم اأولئك الذين 
عا�ص�ا مع والديهم جتربة �صيا�صات ج� اأرباي�

االنتخابات اأكدت عدم جتان�س اأ�ص�اتهم

الرئا�سية: هل حًقا ميكن احلديث عن ت�سويت لتيني...؟
•• الفجر -ماري تيلنغ –ترجمة خرية ال�شيباين

ان,  ان  �صي  خريطة  يف  التحديق  م��ن  اأي���ام  بعد     
والية  و�صط  يف  املظلمة  املقاطعات  على  والرتكيز 
رئي�س  اأخ��رًيا  املتحدة  لل�اليات  اأ�صبح  بن�صلفانيا, 
وفًقا  �ص�ت,  ملي�ن   75 من  باأكر  جديد.  منتخب 

�صعبي  ت�ص�يت  باأكرب  بايدن  ج�  فاز  اإح�صاء,  الآخر 
 2020 يف تاريخ البالد. لكن, لئن مل تكن انتخابات 
متقاربة جدا, كما �صاد االعتقاد يف البداية, اإال اأنها 
ا�صتفتاًء �صد ترامب. حت�صل الرئي�س  ا  اأي�صً مل تكن 
 8 اأي ح�ايل  71 ملي�ن �ص�ت,  املنتهية واليته على 

ماليني �ص�ت اإ�صايف مقارنة بنتيجته عام 2016.

بالن�صبة  والتحليل  للمالحظة  االآن  ال�قت  اذن,     
اأن يراجع نتائجه  للحزب الدميقراطي, الذي يجب 
مع جمم�عات معينة ليتعّلم من اأخطائه. ان ت�ص�يت 
يف  ه�  اخل�ص��س,  وجه  على  الالتين��س,  الناخبني 
قلب النقا�س يف االأيام االأخرية: لئن بقي يف اغلبية 
كبرية جًدا دميقراطيا, فقد كان اأقل متا�صكا مما كان 

خالل  البالد  من  احلا�صمة  املناطق  بع�س  يف  مت�قًعا 
االنتخابات الرئا�صية, مثل فل�ريدا وتك�صا�س.

جمم�عات وحقائق متعددة
اأ�ص�ات  جتان�س  عدم  اأك��دت  االنتخابات  هذه  الأن    
اأحادًيا  ت�ص�يتا  يعترب  ما  غالًبا  الذين  الالتين��س, 

ومكت�صبا للحزب الدميقراطي.

�صاعد الالتين��س كاليف�رنيا على التح�ل اإىل الل�ن االأزرق 
احلزب الدميقراطي مطالب مبزيد اال�صتثمار يف هذا اجل�صم االنتخابي
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املال والأعمال
جمل�ش الأعمال الإماراتي الربيطاين يعقد جل�سته العامة يف اأبوظبي موؤمتر ومعر�ش تكنولوجيات القت�ساد 

الرقمي »�سيمل�ش« ينطلق الإثنني املقبل
•• اأبوظبي -وام:

حتت رعاية الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ، تنطلق 
16 و17 نوفمر  يف دبي يومي  “�شيمل�س”  الرقمي  فعاليات موؤمتر ومعر�س تكنولوجيات االقت�شاد 
“تريابني العاملية لتنظيم  اجلاري يف مركز التجارة العاملي بالتعاون مع جامعة الدول العربية و�شركة 
املوؤمترات«. وي�شارك يف جل�شات املوؤمتر عدد من امل�شوؤولني احلكوميني يف املنطقة العربية يتقدمهم اأحمد 
اأبو الغيط االأمني العام جلامعة الدول العربية ، ونخبة من املتحدثني من اخلراء الدوليني يف املحاور 
افرا�شية  ومن�شات  للفعاليات  مبا�شراً  بثاً  املوؤمتر  من  العام  هذا  ن�شخة  وت�شهد  للموؤمتر.  الرئي�شية 
الثورة  عــامل  يف  والتحديات  التقنيات  اأحــدث  على  ال�شوء  �شتلقي  والتي  بعد،  عن  وامل�شاركة  للجل�شات 
الرقمية يف ثمانية حماور رئي�شية هي التكنولوجيا املالية، واملدفوعات الرقمية، والتجارة االإلكرونية، 

وجتارة التجزئة، والهوية الرقمية واخلدمات البنكية، والبطاقات الذكية، و�شناعة التاأمني.

والقدرة على مواجهة  امل�شتدامة 
التحديات امل�شتجدة .

»ال�عي التاأميني «
جمعية  اأن  اإىل  الــــبــــادي  اأ�ــــشــــار 
اختارت  قــد  لــلــتــاأمــني  االإمــــــارات 
مـــو�ـــشـــوع  الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي يف 
التاأمني للمركبات واإدارة  ت�شعري 
االجتماعية  الأهميته  املطالبات 
واالقــتــ�ــشــاديــة وحتــقــيــقــا لهدف 
الـــتـــاأمـــني يف ظل  الــــوعــــي  نــ�ــشــر 
املت�شارعة  والتغيريات  التطورات 
التاأمني  �شناعة  ت�شهدها  الــتــي 
والقطاعات االقت�شادية االخرى 

على امل�شتوى العاملي .
وركز املوؤمتر على �شقي الت�شعري 
واأهمية  املطالبات  واإدارة  الفني 
له  ملا  الرقمي  بالتحول  ربطهما 
العمالء  اأثــــر مــبــا�ــشــر عــلــى  مـــن 
ال�شركات  م�شلحة  على  واأيــ�ــشــا 
�شيحققها  الـــتـــي  واالإيـــجـــابـــيـــات 
جلمهور  �ــشــواء  الرقمي  التحول 
التامني  ل�شركات  اأو  لهم  املوؤمن 
وتوفري  والــ�ــشــرعــة  املــرونــة  جهة 
وتخفي�س  والــــــوقــــــت  اجلـــــهـــــد 
الــنــفــقــات وبــالــتــايل دعـــم القدرة 
العاملة  لــلــ�ــشــركــات  الــتــنــافــ�ــشــيــة 
جديدة  مــنــتــجــات  تـــطـــويـــر  ويف 
وقنوات ت�شويق متنوعة ومواكبة 
نحو  للدولة  الطموحة  اخلطط 
حتويل االقتق�شاد االإماراتي اإىل 

اقت�شاد رقمي .
وتــــــنــــــاولــــــت حمـــــــــــاور املــــــوؤمتــــــر 
الت�شعري  حــــــول  مــــو�ــــشــــوعــــات  
الرقمي املرتبط بتاأمني  املركبات 
وتطوير �شيا�شة الت�شعري الرقمي 
وكذلك الت�شعري الرقمي يف اإدارة 
ال�شيارات  تـــاأمـــني  يف  املــطــالــبــات 
واملـــ�ـــشـــح املــ�ــشــبــق لــلــمــخــاطــر عن 
بعد واأ�ش�س  اال�شرداد يف تاأمني 
ال�شيارات واالإ�شتدامة يف التاأمني 

يف �شوء املتغريات وتغيري املناخ.
 

••ابوظبي-الفجر:

قال �شعادة ابراهيم عبيد الزعابي 
مدير عام هيئة التاأمني اأن الهيئة 
التحول  تــ�ــشــارع  ظـــل  يف  تــ�ــشــعــى 
املفاهيم  وتـــطـــور  الــتــكــنــولــوجــي 
واملمار�شات لتحويل �شوق التاأمني 
يف دولة االإمارات اإىل �شوق رقمية 
العملية  مـــراحـــل  يف  ومــبــتــكــرة 
الـــتـــاأمـــيـــنـــيـــة وذلـــــــك مــــن خالل 
التكنولوجيا  �شركات  ا�شتقطاب 
البيئة  اإىل  املتخ�ش�شة  والتقنية 
التاأمني  لتكنولوجيا  التطويرية 
موؤخرا  الهيئة  اأطلقتها  والــتــي 
وتــ�ــشــجــيــعــهــا عــلــى ابــتــكــار حلول 
رقمية ت�شاعد االأفراد وال�شركات 
وحملة الوثائق وامل�شتفيدين من 
خــدمــات الــتــاأمــني  مــن احل�شول 
على خدمات ذكية اأ�شرع واأ�شهل .

» تعامالت ذكية «
الكلمة  يف  الــــزعــــابــــي  ـــف  وكـــ�ـــش
االفتتاحيية للموؤمتر االفرا�شي 
االإمــــارات  جمعية  نظمته  الـــذي 
التحول  حــــول  اأمـــ�ـــس  لــلــتــاأمــني 
الـــتـــاأمـــني  تــ�ــشــعــري  الـــرقـــمـــي يف 
للمركبات واإدارة املطالبات ك�شف 
على  الــتــاأمــني  هيئة  موافقة  عــن 
املقدمة  الــتــكــنــولــوجــيــا  اخــتــبــار 
تكنولوجيا  توفران  �شركتني  من 
ورقمنة  اأمتتة  عملية  يف  ت�شاعد 
الدولة  يف  املركبات  تــاأمــني  �شوق 
وتـــ�ـــشـــريـــع عــمــلــيــة االإبــــــــالغ عن 
احلــوادث وامتــام عملية املطالبة 
من  املــركــبــة  واإ�ــشــالح  التاأمينية 
خالل تعامالت الكرونية وذكية 
يــ�ــشــاهــم يف اخــتــ�ــشــار الوقت  مبــا 
واجلهد وتقليل التكاليف جلميع 

اأطراف العملية التاأمينية .

» تعزيز التناف�صية «
قطاع  اأن  اإىل  الـــزعـــابـــي  اأ�ــــشــــار 

الدفع  عــمــلــيــة  وحـــتـــى  الـــ�ـــشـــعـــر 
واإ�ـــشـــدار الــوثــيــقــة واإجنــــاز كافة 
التامني  معامالت جتديد وثائق 
بـــ�ـــشـــكـــل الـــــكـــــروين مـــــن خـــالل 
الــعــمــالء لتامني  الــتــوا�ــشــل مــع 

اأف�شل اخلدمات .
التي  الــكــلــمــة  الــــبــــادي يف  واأكــــــد 
الدكتور   �شعادة  عنه  نيابة  األقاها 
نائب  املــحــيــا�ــس  اهلل  عــبــد  حــمــد 
رئي�س اجلمعية  ان اال�شتثمار يف 
تعزيز القدرات الرقمية ل�شركات 
االأهمية  بــــالــــغ  اأمـــــــر  الــــتــــاأمــــني 
وحتقيق  االقـــتـــ�ـــشـــاد  الإنــــعــــا�ــــس  
او�شح  لكنه  االبتكار  يف  ال�شدارة 
التغيري  اىل  فقط  النحتاج  باأننا 
التكنولوجي بل اأي�شا اإىل تطوير 
التحول  هــذا  تدير  كــوادرمــوؤهــلــة 
ا�شراتيجية  تفعيل  بــان  مــوؤكــدا 
خدمة  بغر�س  الرقمي  التحول 
�شوف  عليهم  والتي�شري  العمالء 
اأ�شهل  االكــتــتــاب  �ــشــيــا�ــشــة  جتــعــل 
ال�شعوبات  عــن  وبــعــيــدة  واأ�ـــشـــرع 
تت�شم  الـــتـــي  املـــعـــقـــدة  االإداريــــــــــة 
يف  داعــيــا  التقليدية  الــطــرق  بها 
الوقت نف�شه �شركات التاأمني اإىل 
االعتماد على تقنيات تكنولوجية 
متكنها من حتويل عملياتها اإىل 
بـــعـــد خلدمة  جـــهـــاز حتـــكـــم عــــن 
وامل�شتفيدين  الـــوثـــائـــق  حــمــلــة 

ب�شهولة وي�شر .

» تداعيات ك�رونا «
وقال البادي اأننا نتفق باأن جائحة 

الــتــاأمــني بــدولــة االإمــــارات يتميز 
امل�شتوى  عـــلـــى  ـــــــــادي  ري بــــــــدور 
االإقــلــيــمــي ومبــركــز مــتــقــدم على 
ان�شجاما  وذلــك  العاملي  امل�شتوى 
مع توجيهات القيادة الر�شيدة يف 
تطوير عملية التنويع االقت�شادي 
وتعزيز التناف�شية العاملية لل�شوق 
املحلية الفتا اإىل اأن هيئة التاأمني 
تويل اهتماما بالغ االأهمية بفرع 
حيث  من  املركبات  على  التاأمني 
التنظيمية  والقواعد  الت�شريعات 
التاأمني  اأنــــــواع  اأكــــرث  بــاعــتــبــاره 
انــتــ�ــشــارا واأحــــد الــو�ــشــائــل املهمة 
الــتــي ميــكــن مــن خــاللــهــا توفري 
ملتتلكات  االقــتــ�ــشــاديــة  احلــمــايــة 
الطرق  االأفراد وتخفيف حوادث 

وبالتايل تقليل اخل�شائر املالية.
كلمته  يف  الــــزعــــابــــي  واأو�ــــــشــــــح 
وثـــائـــق  عــــــدد  اأن  االفـــتـــتـــاحـــيـــة 
ال�شادرة  املــركــبــات  على  الــتــاأمــني 
االأول  الن�شف  خــالل  الــدولــة  يف 
2020  بلغ  مــن الــعــام اجلـــاري 
1.7 مــلــيــون وثــيــقــة  تــ�ــشــكــل ما 
اإجـــمـــايل  % مــــن   55 نــ�ــشــبــتــة 
ال�شادرة  التاأمينية  الوثائق  عدد 
 3.413.499 بحوايل  مقارنة 
مليون وثيقة عام 2019 �شكلت 
وبلغت  االإجــــمــــايل  % مـــن   45
فرع  يف  املكتتبة  االأقــ�ــشــاط  ن�شبة 
تــــاأمــــني املــــركــــبــــات خـــــالل فرة 
اجلاري  العام  من  االأول  الن�شف 
11.9 % من اإجمايل االأق�شاط 
وبقيمة  كافة  الــفــروع  يف  املكتتبة 

اإىل ارتفاع ن�شبة النمو يف اأق�شاط 
التي  املـــركـــبـــات  عـــلـــى  الـــتـــاأمـــني 
خالل  الــتــاأمــني  �شركات  حققتها 
ال�شنوات اخلم�س االأخرية بن�شبة 
اإىل  قــيــمــهــا  ـــلـــت  وو�ـــش  %  25
6.363 مليار درهم عام 2019 
التعوي�شات  قيمة  بلغت  حني  يف 
التاأمني  �ــشــركــات  حتملتها  الــتــي 
عــلــى املـــركـــبـــات مـــا قــيــمــتــه 3.7 
2019 مقارنة  مليار درهم عام 
4.8 مــلــيــار درهـــم  قــيــمــتــه  مبـــا 
الـــذي ي�شري  2018 االأمـــر  عــام 
عن  املطالبات  اإدارة  حت�شن  اإىل 

التاأمني على املركبات.
تطبيق  جنـــــاح  الـــزعـــابـــي  واأكـــــــد 
نظام توحيد وثائق التاأمني على 
الهيئة )  الــ�ــشــادر عــن  املــركــبــات 
( يف تنظيم  الدرا�شات  كما ت�شري 
املركبات  عـــلـــى  ـــاأمـــني  الـــت �ـــشـــوق 
بالدولة من خالل تطبيق ال�شعر 
املناف�شة  وحتقيق  ال�شليم  الفني 
التاأمني  �شركات  بــني  االإيجابية 
وحتــــ�ــــشــــني اخلــــــدمــــــة املـــقـــدمـــة 
بــالــ�ــشــوق وتــعــزيــز حــمــايــة حقوق 
وم�شاهمي  التاأمني  وثائق  حملة 

�شركات التاأمني على حد �شواء .
�شناعة  اأهمية  على  اأكـــد  وفيما   
االأخطار  لــنــقــل  كــــــاأداة  الــتــاأمــني 
والتي ظهرت خالل اأزمة كورونا  
على وجــه اخل�شو�س وذلــك من 
خــالل الـــدور احلــيــوي الــذي قام 
اال�شتجابة  يف  التاأمني  قطاع  به 
ابراهيم  تـــوقـــع  االأزمــــــــة  لـــهـــذه 

وتداعياتها  واآثـــــارهـــــا  كــــورونــــا 
اأن  يف  تدفع  الــتــاأمــني  قطاع  على 
اأ�شبح  يكون التحول الرقمي قد 
�شرورة ملحة  يف �شناعة التاأمني 
يجب  رئي�شية  خطوات  اإىل  الفتا 
معاجلتها  التاأمني  �شركات  على 
مقدمتها  ويف  املناف�شة  يف  للبقاء 
التقليدية  املنتجات  من  التحول 
احتياجات  تــلــبــي  مــنــتــجــات  اإىل 
املوؤمن لهم والبحث عن �شراكات 
الفائقة  التكنولوجيا  مع �شركات 
والتكنولوجيا املالية التي متكنها 
فعالة  رقمية  قـــدرات  توفري  مــن 
اأنــظــمــة العمل  وكــذلــك مــعــاجلــة 
التاأمني   �ـــشـــركـــات  يف  الـــداخـــلـــي 
التغييـــــرات  مــــع  ـــــب  ـــ ـــ ـــ لــتــتــواكـــ

املرتقبة..
الركيز  �ـــشـــرورة  اإىل  اإ�ـــشـــافـــة   
على ثقافة االبتكار عر ت�شجيع 
التنمية  لـــتـــعـــزيـــز  مـــوظـــفـــيـــهـــا 

2.941 مليار درهم فيما كانت 
ذاتها  الـــفـــرة  يف  الــنــ�ــشــبــة  هــــذه 
 %  12.8 املـــا�ـــشـــي  الـــعـــام  مـــن 
درهم  مــلــيــار   3.236 وبــقــيــمــة 
تعوي�شات  ن�شبة  بلغت  حــني  يف 
الــتــي حتملتها  املــركــبــات  تــاأمــني 
�شركات التاأمني يف الن�شف االأول 
مــن الــعــام اجلــــاري 11 % من 
الفروع  يف  التعوي�شات  اإجــمــايل 
مليار   1.539 وبــقــيــمــة  كـــافـــة 
الن�شبة يف  كانت هذه  درهم فيما 
الــفــرة ذاتــهــا مــن الــعــام املا�شي 
مليار   1.918 % وبقيمة   12

درهم .

» تط�ر ملح�ظ »
املركبات  تــاأمــني  فـــرع  �شهد  وقـــد 
قدمها  الــتــي  االأرقـــــام  بح�شب   (
منذ  ملحوظا  تطورا   ) الزعابي 
البيانات  ت�شري  اإذ   2017 عـــام 

التامني  قطاع  ا�شتمرار  الزعابي 
على  الــتــاأمــني  وفــــرع  عـــام  ب�شكل 
حتقيق  يف  خا�س  ب�شكل  املركبات 
املرحلة  االإيجابية خالل  النتائج 
م�شتوى  حت�شني  نتيجة  القادمة 
اخلدمات وتزايد التحول الرقمي 
التاأمني وتنويع قنوات  اأعمال  يف 
اال�ــشــتــثــمــارات مبـــا يــنــ�ــشــجــم مع 
عن  الــ�ــشــادرة  املــالــيــة  التعليمات 
حجم  مــع  يتنا�شب  ومبــا  الهيئة 
فيه  ملا  الــدولــة  التاأمني يف  قطاع 

�شالح االقت�شاد الوطني .

»نظام رقمي متكامل «
�شدد  املوؤمتر  له خــالل  كلمة  ويف 
�شعادة خالد حممد البادي رئي�س 
على  للتاأمني  االإمـــــارات  جمعية 
التاأمني  عمليات  حتويل  �شرورة 
الرقمي  النظام  اإىل  كامل  ب�شكل 
ابتداء من عر�س  عر االإنرنت 

م�ؤمتر افرتا�صي ح�ل التح�ل الرقمي يف ت�صعري التاأمني للمركبات واإدارة املطالبات

ابراهيم الزعابي: ن�سعى لتحويل �سوق التاأمني الإماراتي اإىل �سوق رقمية مبتكرة
خالد البادي: نتطلع لتح�يل عمليات التاأمني ب�صكل كامل اإىل النظام الرقمي وتط�ير ك�ادر تدير هذا التح�ل

دوراً حا�شماً يف تعزيز ال�شراكات التجارية بني البلدين«.
عالقات  تقيم  املتحدة  اململكة  “اإن  لي�شر:  ال�شري  قال  جهته،  من 
العامل،  اأنــحــاء  جميع  يف  الرئي�شيني  ال�شركاء  مع  جديدة  جتارية 
يف  واال�شتثمار  اقت�شادها  تنويع  يف  االإمــــارات  دولــة  ا�شتمرار  ومــع 
التكنولوجيا، �شتكون فر�س التعاون بني البلدين اأقوى من اأي وقت 
الذكرى  االأعــمــال من  اقــراب جمل�س  اأنــه مع  اإىل  م�شى، م�شريا 
االأعمال  ريــادة  ديناميكية  ت�شخري  يتم  �شوف  لتاأ�شي�شه،  العا�شرة 
القطاعات،  من  اأو�ــشــع  جمموعة  عر  واال�شتثمار  التجارة  لــزيــادة 
ول�شالح جميع ال�شركات �شواء الكبرية اأو ال�شغرية«. اإىل ذلك قال 
اململكة  لدى  الدولة  �شفري  بالهول  خلفان  عبداهلل  من�شور  �شعادة 
املتحدة : “ يف الوقت الذي نتطلع فيه اإىل فرة من االنتعا�س، �شوف 
والريطانية  االإماراتية  ال�شركات  مل�شاعدة  و�شعنا  يف  ما  كل  نبذل 

على النمو، اإن عمل جمل�س االأعمال االإماراتي الريطاين الذي مت 
اإعادة اإطالقه موؤخرا لن ي�شاعدنا على النهو�س من اأزمة /كوفيد-

19/ فح�شب، بل �شريفع عالقتنا االقت�شادية اإىل م�شتويات اأرفع 
». من جهته قال �شعادة باتريك مودي �شفري اململكة املتحدة لدى 
املتحدة  العربية  االإمـــــارات  ودولـــة  املــتــحــدة  اململكة  “اإن   : الــدولــة 
اإعــادة بناء االقت�شاد ويف تطوير عالقة  تر�شمان م�شاراً مماثاًل يف 
جتارية تركز على امل�شتقبل من خالل اال�شتثمار يف النمو النظيف 
رواد  ومتكني  احلديثة،  التكنولوجيا  اإمكانات  وت�شخري  وامل�شتدام، 
متنوعة  جمموعة  عر  واملتو�شطة  ال�شغرية  وال�شركات  االأعــمــال 
و�شوف  وتناف�شية.  مفتوحة  اأ�شواق  على  واحلفاظ  القطاعات،  من 
يلعب جمل�س االأعمال االإماراتي الريطاين دوراً هاماً يف م�شاعدة 

ال�شركات الريطانية واالإماراتية على اغتنام هذه الفر�س«.

•• اأبوظبي-وام:

عقد جمل�س االأعمال االإماراتي الريطاين اأم�س جل�شته العامة يف 
حممد  علي  بن  اأحمد  معايل  الدولة  جانب  من  وتراأ�شه  اأبوظبي، 
العاملي،  اأبــوظــبــي  �ــشــوق  اإدارة  رئــيــ�ــس جمل�س  دولـــة  وزيـــر  الــ�ــشــايــغ 
امل�شت�شارين  كبري  لي�شر،  اإدوارد  ال�شري  الريطاين  اجلانب  ومن 
جون�شون.  بوري�س  الــريــطــاين  الــــوزراء  لرئي�س  اال�شراتيجيني 
وقــال معايل ال�شايغ - بهذه املنا�شبة - :” اإن دولــة االإمــارات على 
و�شك دخول اليوبيل الذهبي، حيث مير اقت�شادها مبرحلة انتقالية 
جديدة، مع تركيز اأكر على التكنولوجيا واالبتكار واالإبداع، م�شريا 
اإىل وجود اإمكانيات كبرية لزيادة حجم التجارة واال�شتثمار يف كال 
يلعب  الريطاين  االإمــاراتــي  االأعمال  جمل�س  اأن  موؤكدا  البلدين، 

Finnovex بنك دبي التجاري يح�سد جائزة التميز يف املدفوعات �سمن جوائز »تربيد« ُتعلن عن نتائج الربع الثالث للعام 2020 
% يف �سايف الأرباح حمققًة زيادة �سنوية بواقع 13 

وال�شرائب  الــفــوائــد  قــبــل خــ�ــشــم  االأربــــــاح  ارتـــفـــاع   •
 677 حمققًة   20% بواقع  واال�شتهالك  واالإهـــالك 
الربع  563 مليون درهم يف  مليون درهم مقارنة مع 

الثالث من العام 2019 
 13% اأرباح ال�شركة الرئي�شية بواقع  ارتفاع �شايف   •
329 مليون  370 مليون درهم، مقارنًة مع  حمققًة 

درهم خالل الربع الثالث من العام 2019
زميلة  �ــشــركــات  نتائج  يف  ال�شركة  ح�شة  انخفا�س   •
وم�شاريع م�شركة بواقع %17 اإىل 58 مليون درهم، 
مقارنة مع 70 مليون درهم يف الربع الثالث من العام 

2019
اأبرز االإجنــازات الت�شغيلية لالأ�شهر الت�شعة املنتهية يف 

30 �شبتمر 2020:
• ارتفاع اإجمايل تو�شيالت املجموعة يف خمتلف اأنحاء 
دول جمل�س التعاون اخلليجي اإىل 1352.4 األف طن 
اأ�شيفت  تريد  طــن  األــف   169.7 اإ�شافة  مــع  تريد 
العام  من  االأوىل  الت�شعة  االأ�شهر  خــالل  جــدد  لعمالء 

على النحو التايل:
األف طن تريد يف دولة االإمارات العربية   158.4 •

املتحدة
األف طن تريد خارج الدولة  11.3 •

وتعليًقا على هذه النتائج، قال خالد عبد اهلل القبي�شي، 
اأثبتت  “لقد  “تريد”:  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
تريد موقعها القوي ومرونتها وقدرتها العالية على 
التكيف مع بيئة الت�شغيل غري امل�شبوقة هذا العام لي�س 

فقط من خالل نتائجنا احلالية ..
على  امل�شتمر  الفريق  تركيز  خــالل  مــن  اأيــ�ــشــاً  ولــكــن   
تطوير حلول رائدة ر�ّشخت مكانتنا باعتبارنا ال�شريك 
املنطقة  اأنــحــاء  جميــــــع  يف  املــنــاطــق  لــتــريــد  املف�شل 
رغم  النمو  موا�شلة  مــن  ال�شـــــركة  متّكنت  وبــالــتــايل 

التحديات.«

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعــلــنــت الــ�ــشــركــة الــوطــنــيــة للتريد املــركــزي �ــــس.م.ع. 
التي  عاملًيا  الــرائــدة  املناطق  تريد  �شركة  “تريد”، 
لها،  مــقــًرا  املتحدة  العربية  االإمــــارات  دولــة  مــن  تتخذ 
اأمــ�ــس عــن نــتــائــجــهــا املــالــيــة لــلــربــع الــثــالــث مــن العام 
الــقــوي يف  اأدائـــهـــا  عــلــى  “تريد”  حــافــظــت   .2020
بيئة مليئة بالتحديات وحققت نتائج مميزة يف العديد 
من املوؤ�شرات الرئي�شية على اأ�شا�س �شنوي. وبلغ �شايف 
االأرباح خالل الربع الثالث 370 مليون درهم اإماراتي 
مع  مقارنة   13% قدرها  �شنوية  زيــادة  يعادل  ما  اأي 
الفرة ذاتها من العام 2019 يف حني ارتفع اإجمايل 
االإيرادات اأي�شاً بن�شبة %12 مقارنة مع الفرة ذاتها 
العام املا�شي لي�شل اإىل 1،258 مليون درهم اإماراتي. 
وا�شراتيجيتها  ال�شركة  مرونة  النتائج  هذه  وتعك�س 
الــفــعــالــة والـــتـــي جنــحــت مـــن خــاللــهــا يف الــتــكــيــف مع 
ــتــمــراريــة االأعـــمـــال.  الـــظـــروف الـــراهـــنـــة لــ�ــشــمــان ا�ــش
واالإجـــراءات  التدابري  جميع  اتخاذ  ال�شركة  ووا�شلت 
وتفادي  اخلــــدمــــات  ا�ـــشـــتـــمـــراريـــة  لــ�ــشــمــان  الــــالزمــــة 
ممار�شات  اأفــ�ــشــل  تطبيق  مــع  تعطيلها  اأو  انقطاعها 
ال�شحة وال�شالمة على م�شتوى القطاع وتنفيذ برامج 

التعقيم ل�شمان �شالمة املوظفني.
وجاءت اأبرز النتائج املالية لالأ�شهر الت�شعة املنتهية يف 

30 �شبتمر 2020 على النحو االآتي:
اإىل  لت�شل   12% بواقع  املجموعة  اإيـــرادات  ارتفاع   •
 1،128 مــع  مقارنًة  اإمــاراتــي  درهــم  مليون   1،258

مليون درهم اإماراتي يف الربع الثالث من 2019
بواقع  االأ�شا�شية  املــردة  املياه  وحــدة  اإيـــرادات  زادت   •
%14 حمققًة 1،219 مليون درهم اإماراتي مقارنة 
مع 1،073 مليون درهم خالل الربع الثالث من العام 

2019

•• دبي - د.حممود علياء                                        

اأعـــلـــن بــنــك دبــــي الـــتـــجـــاري، اأحد 
دولة  يف  الرائدة  الوطنية  البنوك 
فوزه  املــتــحــدة،  العربية  االإمــــارات 
املدفوعات”،  يف  “التميز  بجائزة 
تــوزيــع جوائز  وذلـــك خــالل حفل 
الذي   ،2020 لعام   Finnovex
عقد يف فندق كونراد دبي موؤخراً. 
عن  بالنيابة  اجلــائــزة  ت�شلم  وقــد 
ليندر،  فان  بريند  الدكتور  البنك 
وهذه  للبنك.  التنفيذي  الرئي�س 
هي املرة الثانية على التوايل التي 
اجلائزة  هــذه  البنك  فيها  يح�شد 

حيث فاز بها يف العام 2019.
 Finnovex جــوائــز  وحتــتــفــي 
القطاع  يف  الــــبــــارزة  بــــاالإجنــــازات 
امل�شريف واملايل، وتهدف اإىل تكرمي 
املوؤ�ش�شات واالأفراد الذين يظهرون 
اأنها  كما  بــه.  يحتذى  مثالياً  اأداء 
للموؤ�ش�شات  فــعــالــة  مــنــ�ــشــة  تــعــد 
ــــالــــيــــة لــــعــــر�ــــس ممـــار�ـــشـــاتـــهـــم  امل
الــنــاجــحــة وتــكــرمي الــقــادة يف هذا 
الفائزين  اختيار  وقد مت  القطاع. 
بـــاجلـــوائـــز مـــن بـــني الـــعـــديـــد من 
املوؤ�ش�شات يف جميع اأنحاء املنطقة، 
جلنة  قبل  مــن  تقييمهم  مت  حيث 
حتكيم بــنــاًء عــلــى اإمــكــانــيــاتــهــم يف 
واال�شتثمار  املــحــلــيــة،  املــدفــوعــات 
يف  والتميز  املدفوعات،  يف  امل�شتمر 

عرو�س املنتجات.
على  البنك  ح�شول  على  وتعليقاً 

ومتكينهم  لــعــمــالئــنــا  املـــتـــطـــورة 
كفاءة  اأكــــرث  ب�شكل  الــتــعــامــل  مــن 
اأن  بـــالـــذكـــر  اجلــــديــــر   « وراحــــــــة. 
الـــتـــجـــاري قــــد ح�شد  بـــنـــك دبـــــي 
املجال  يف  اجلـــوائـــز  مـــن  الــعــديــد 
الــرقــمــي واالبــتــكــار والــتــي ت�شمل 
م�شريف  تطبيق  “اأف�شل  جائزتي 
يف  و”االأف�شل  املحمول”  للهاتف 
“جوبال  جمــلــة  مــن  االإقرا�س” 
اأف�شل  جــوائــز  �شمن  فاينان�س” 
امل�شرفية  للخدمات  العامل  بنوك 
لفئة   2020 لعام  االنرنت  عر 
ا  اأي�شً البنك  ح�شل  كما  االأفــــراد. 
الإدارة  بنك  “اأف�شل  جــائــزة  على 
العربية  االإمــــارات  دولـــة  يف  النقد 
مــن قبل   ”2019 لــعــام  املــتــحــدة 
 Global Banking جمـــلـــة 
 ،  and Finance Review
املدفوعات”  يف  “التميز  وجــائــزة 
لعام   Finnovex جــوائــز  �شمن 
حلول  “اأف�شل  وجــائــزة   ،2019
من  االإمارات”  يف  الــنــقــد  الإدارة 
اإي�شت لالأعوام  جملة بانكر ميدل 
و2019،  و2018   2017
مدفوعات  بنك  “اأف�شل  وجائزتي 
املتحدة”  الــعــربــيــة  االإمــــــــارات  يف 
اأو  تطبيق  اأو  مـــبـــادرة  “اأف�شل  و 
موارد  لتخطيط  متكامل  برنامج 
 The Asian مـــن  املوؤ�ش�شات” 
اإدارة  “اأف�شل  وجــائــزة   Banker
 Global نقد عر االإنرنت” من

.Finance

راأ�س  زيـــادة  على  الــعــمــالء  ت�شاعد 
كفاءتهم  وحتــ�ــشــني  الــعــامــل  املــــال 
الت�شغيلية«. وقال اأميت مالهوترا، 
ملــجــمــوعــة اخلدمات  الــعــام  املــديــر 
املــ�ــشــرفــيــة لـــالأفـــراد يف بــنــك دبي 
دبي  بنك  التزم  “لطاملا  التجاري: 
الرقمي  التحول  بقيادة  التجاري 
وخـــا�ـــشـــة يف قـــطـــاع املـــدفـــوعـــات. 
مــــع ا�ـــشـــتـــمـــرار الــتــكــنــولــوجــيــا يف 
توا�شل   ، املدفوعات  م�شهد  تغيري 
حلول  وا�شتك�شاف  االبتكار   CBD
رقمية جديدة لتلبية االحتياجات 

بالكامل«.  رقــمــيــاً  بنكاً  نــكــون  بـــاأن 
املدير  الــر�ــشــا،  قــال ح�شن  بـــدوره 
العام للخدمات امل�شرفية الدولية 
اأن يتم تقدير  “ي�شرنا  والرقمية: 
جمال  يف  و�شعناها  التي  جهودنا 
قبل  مــن  النقد  واإدارة  املــدفــوعــات 
خراء ال�شناعة. ويلعب بنك دبي 
التجاري دوراً فعااًل يف دفع التحول 
بحلول  العمالء  وتــزويــد  الرقمي 
لتلبية  خ�شي�شاً  م�شممة  مبتكرة 
اال�شتثمار  احتياجاتهم من خالل 
والــــتــــي  الــــتــــقــــنــــيــــات،  اأحــــــــــدث  يف 

الدكتور بريند  هذه اجلائزة، قال 
التنفيذي  الــرئــيــ�ــس  لــيــنــدر،  فـــان 
“ي�شعدنا  الــتــجــاري:  دبـــي  لــبــنــك 
“التميز  جـــائـــزة  عــلــى  احلــ�ــشــول 
جـــوائـــز �ــشــمــن  املدفوعات”  يف 
الثاين  للعام  وذلــك   Finnovex
على التوايل، والتي توؤكد التزامنا 
بتوفري حلول دفع اآمنة ومريحة. 
ونحن اإذ نح�شد هذه اجلائزة نوؤكد 
الــتــزامــنــا مبــوا�ــشــلــة املــ�ــشــري نحو 
التميز من خالل توفري حلول دفع 
اإ�شراتيجيتنا  من  كجزء  مبتكرة 

وزير بريطاين خالل اأديبك: قطاع النفط والغاز اأمام فر�سة تاريخية لإر�ساء اأ�س�ش م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة
•• اأبوظبي-وام:

اأكد غراهام �شتيوارت وزير التجارة واال�شتثمار الريطاين اأن قطاع النفط والغاز 
اأمام فر�شة تاريخية الإر�شاء اأ�ش�س م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة.

وقال - يف كلمته خالل فعاليات معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرول “اأديبك 
2020” التي تنعقد افرا�شيا - اإنه يتعني اتخاذ خطوات فورية العتماد الطاقة 
يواكب  اأ�شعاف مبا  باأربعة  احلالية  ال�شرعة  تفوق  بوترية  العامل  النظيفة حول 

حجم التحدي وتطبيق اأهداف اتفاقية باري�س للمناخ.
واأ�شاف اأن اعتماد الطاقة النظيفة ي�شكل عامال اأ�شا�شيا للنهو�س بواجبنا جتاه 
اأنــه من  اإىل  .. م�شريا  املناخ  تغري  وتــاأثــريات  اأ�شباب  القادمة ومواجهة  االأجــيــال 
املتوقع اأن يتم ا�شتثمار اأكرث من 15 تريليون دوالر يف توليد طاقة جديدة على 
م�شتوى العامل بحلول عام 2050 وتخ�شي�س 11 تريليون دوالر منها مل�شادر 
اأ�شا�شي  ك�شريك  املتحدة  اململكة  لو�شع  بدورنا  ون�شعى  وحدها  املتجددة  الطاقة 

ل�شركات الكربون املنخف�س والطاقة املتجددة حول العامل.
�شركائها  ت�شجيع  على  حتــر�ــس  املــتــحــدة  اململكة  اأن  �ــشــتــيــوارت  غــراهــام  واأو�ــشــح 
ت�شكل  حيوية  جمــاالت  خم�شة  يف  جــديــدة  تقنيات  واعتماد  تبني  على  العامليني 
عوامل حمورية يف ال�شعي لتحقيق النمو النظيف وهي “الطاقة النظيفة والنقل 
امل�شتدام واحللول التكنولوجية القائمة على الطبيعة والتكيف مع املناخ واملرونة 

والتمويل االأخ�شر«.
وقال:” بينما ي�شعى العامل اإىل التعايف من تبعات كوفيد-19، نقف اليوم اأمام 
فر�شة تاريخية الإحداث فارق عاملي ملمو�س على طريق اال�شتدامة .. م�شيفا اأن 
النمو النظيف ميثل اأكر فر�شة اقت�شادية يف القرن احلادي والع�شرين للدول 

يف جميع اأنحاء العامل«.
ولــفــت وزيـــر الــتــجــارة واال�ــشــتــثــمــار الــريــطــاين اإىل اأن �ــشــركــة اأبــوظــبــي لطاقة 
اإ�شرليني يف م�شاريع  3 مليارات جنيه  اأكرث من  ا�شتثمرت  “م�شدر”  امل�شتقبل 
التكنولوجيا اخل�شراء  �شركات  ا�شتعداد  عن  .. معرباً  بريطانيا  الرياح يف  طاقة 

الريطانية املبتكرة للعمل مع �شركة برول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” و�شركاء 
اآخرين لتحقيق طموحاتهم يف جمال الطاقة النظيفة.

التكنولوجيا  �شركات  لتعاون  مثالية  فر�شة  ت�شكل  الراهنة  الظروف  اأن  واأو�شح 
التعاون لدول  اآخرين يف دول جمل�س  اأدنــوك و�شركاء  اخل�شراء الريطانية مع 
جمال  يف  طموحاتهم  لتحقيق  االأو�شط  ال�شرق  اأنحاء  وخمتلف  العربية  اخلليج 
الطاقة النظيفة، حيث ميكن ا�شتثمار خرتها يف جمال الطاقة املتجددة وقدراتها 
الرائدة عاملياً يف جماالت اأنظمة الطاقة الذكية والبناء امل�شتدام والزراعة الدقيقة 

والتمويل االأخ�شر وت�شنيع املركبات الكهربائية«.
غري  مبالغ  تنفق  املتحدة  اململكة  اإن  الريطاين  واال�شتثمار  التجارة  وزير  وقال 
م�شبوقة يف عملية التحول نحو اقت�شاد اأخ�شر حيث ا�شتثمرت 2.5 مليار جنيه 
ا�شتثمارات  و�شجلت   2021 عام  بحلول  النظيف  النمو  ابتكارات  يف  اإ�شرليني 
هائلة يف م�شاريع البحث والتطوير العامة مع االلتزام بالو�شول اإىل 22 مليار 

جنيه اإ�شرليني �شنوياً بحلول عام 2025.
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املال والأعمال

الحتادية للجمارك تطبق منظومة متكاملة ل�سمان جودة اخلدمات وتر�سيخ البتكار
احلكومية  وال�شيا�شات  باال�شراتيجيات  والــتــزامــاً  احلكيمة 
وممكنات  اخلــدمــات  وتطوير  االأداء  اإدارة  جمــال  يف  املعتمدة 
احلكومة الذكية، اإ�شافة اإىل معايري وموؤ�شرات جائرة ال�شيخ 
االإمـــارات  وروؤيـــة  املتميز  لـــالأداء احلكومي  را�ــشــد  بــن  حممد 
الهيئة ودوائــر اجلمارك املحلية  اأن  واأو�شح معاليه   .2021
تطبق منظومة متكاملة ل�شمان جودة اخلدمات واالإنتاجية 
اإىل تر�شيخ ثقافة االبتكار  اإ�شافة  املالية والب�شرية،  والكفاءة 

واالإبداع لدى املوظفني.
اأن منظومة اجلــودة يف  اإىل  النيادي  ولفت معايل علي �شعيد 
اأبرزها  عــدة،  حمــاور  ت�شمل  املحلية  اجلمارك  ودوائــر  الهيئة 
والو�شول  الدولة  م�شتوى  على  اجلمركية  اخلدمات  تطوير 
باملعارف  وتزويدهم  العاملني  كفاءة  ورفــع  العاملية،  اإىل  بها 

املنافذ اجلمركية ومنع املمار�شات التجارية ال�شارة، كما زادت 
م�شاهمة قطاع اجلمارك يف دعم وتي�شري التجارة عر حوكمة 
و�شل  حــتــى  وتــوحــيــدهــا  وتب�شيطها  اجلــمــركــيــة  االإجــــــراءات 
نهاية  يف  للدولة  النفطية  غــري  اخلارجية  التجارة  اإجــمــايل 

2019 اأكرث من 1.7 تريليون درهم«.
وقطاع  الهيئة  حققتها  الــعــوائــد  اأهـــم  “من  معاليه:  وتــابــع 
التميز  منظومة  مــعــايــري  تطبيق  مــن  الــدولــة  يف  اجلــمــارك 
احلكومي هو حتقيق روؤية الهيئة ودوائر اجلمارك املحلية يف 
الريادة املوؤثرة واالإيجابية يف �شناعة امل�شتقبل عن طريق رفع 
معايري االأداء وحت�شني العمليات وحتقيق اال�شتباقية يف املجال 
اجلمركي بني دول العامل واالرتقاء مبكانة دولة االإمارات يف 

موؤ�شرات التناف�شية العاملية«.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل علي �شعيد مطر النيادي مفو�س اجلمارك رئي�س 
اجلمارك  وقطاع  الهيئة  الــتــزام  للجمارك  االحتــاديــة  الهيئة 
اأف�شل  املوؤ�ش�شي وتطبيق  والتميز  الدولة مبعايري اجلودة  يف 
املمار�شات العاملية يف هذا املجال لالرتقاء مب�شتوى اخلدمات 
واإجناز امل�شاريع واملبادرات وحتقيق الريادة اجلمركية العاملية 

ودعم مكانة دولة االإمارات يف موؤ�شرات التناف�شية الدولية.
للجودة  العاملي  الــيــوم  مبنا�شبة  ت�شريحات  يف  معاليه  وقــال 
ومبادئ  اجلــــودة  مــعــايــري  اإن   ،2020 نــوفــمــر   12 املــوافــق 
احلوكمة املوؤ�ش�شية اأ�شبحت منهجاً ومنظومة عمل يف الهيئة 
القيادة  توجيهات  مــن  انــطــالقــاً  بــالــدولــة  اجلــمــارك  وقــطــاع 

والتفتي�س  الــرقــابــة  املــتــجــددة، خــا�ــشــة يف جمـــال  واملـــهـــارات 
اجلمركي، اإ�شافة اإىل تطوير الت�شريعات والقوانني واللوائح 
ومواجهة  امل�شتجدات  ملــواكــبــة  م�شتمرة  ب�شفة  بها  املــعــمــول 
التحديات، وتطبيق اأحدث املعايري العاملية للتدقيق الداخلي 
االآيزو  مبعايري  وااللتزام  املالية،  الكفاءة  ل�شمان  واخلارجي 
العمليات  واإدارة  املــعــلــومــات  وتقنية  اأمـــن  جمـــال  يف  الــعــاملــيــة 

وا�شتمرارية االأعمال وامل�شاريع اجلمركية.
اجلودة  ومعايري  مبادئ  بتطبيق  “التزامنا  معاليه:  واأ�شاف 
م�شتوى  على  كبري  اإيجابي  عائد  له  كــان  احلكومي  والتميز 
زادت  بــالــدولــة، حيث  قــطــاع اجلــمــارك  االأداء واالإنــتــاجــيــة يف 
التي  واال�شتقرار  االأمـــن  منظومة  دعــم  يف  القطاع  م�شاهمة 
على  الرقابة  ت�شديد  خــالل  من  االإمــاراتــي  املجتمع  ي�شهدها 

خالل ملتقى اأب�ظبي للروؤ�صاء التنفيذيني

م�سوؤولو قطاع الطاقة العاملي يناق�سون ا�سرتاتيجيات التعايف ملرحلة ما بعد كوفيد-19

اإندوني�صيا تفتح االأب�اب اأمام ا�صتثمارات الطاقة خالل معر�س وم�ؤمتر )اأديبك( االفرتا�صي 

وزير الطاقة ي�سلط ال�سوء على الإمكانات الهائلة يف القطاع بدءًا 
بعمليات ال�ستك�ساف التمهيدية وانتهاًء باأعمال الإنتاج والنقل والتكرير واملبيعات

امل�سرف املركزي يدعو و�سطاء احلوالة 
املالية اإىل الت�سجيل قبل 2 دي�سمرب

•• اأبوظبي-وام:

دعـــا مــ�ــشــرف االإمـــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة املــركــزي و�ــشــطــاء احلــوالــة غري 
امل�شجلني والعاملني يف دولة االإمارات اإىل الت�شجيل للح�شول على �شهادة 
و�شيط حوالة وذلك قبل نهاية املهلة املحّددة للت�شجيل بتاريخ 2 دي�شمر 

2020 وذلك بناًء على متطلبات نظام و�شطاء احلوالة امل�شجلني.
اأن�شطة  مبزاولة  فقط  امل�شجلني  للو�شطاء  احلوالة  و�شطاء  نظام  وي�شمح 
عن  الــ�ــشــادرة  لل�شهادة  ووفــقــاً  للقانون  طبقاً  الــدولــة  يف  احلــوالــة  و�شطاء 
امل�شتمرة  املــركــزي  امل�شرف  جهود  النظام  هــذا  ويعك�س  املــركــزي.  امل�شرف 
غ�شل  مواجهة  باإجراءات  وااللتزام  املالية  املعامالت  يف  ال�شفافية  ل�شمان 
امل�شرف  واأكــد  الدولة.  املعمول بها يف  االإرهــاب  االأمــوال ومكافحة متويل 
القانونية  االإجـــراءات  اتخاذ  �شيتم  املحددة،  املهلة  انتهاء  بعد  اأنــه  املركزي 
ال�شارية  العقابية  القانونية  الن�شو�س  تقرره  ما  �شوء  على  ال�شلة،  ذات 
مبــا فيها مــا ورد يف قــانــون املــ�ــشــرف املــركــزي مــن اعــتــبــار مــزاولــة ن�شاط 
اأو الرويج له، دون الت�شجيل والقيد يف “�شجل  “و�شطاء احلوالة املالية”، 
و�شطاء احلوالة” لدى امل�شرف املركزي، جرمية ُيعاقب مرتكبها باحلب�س 

والغرامة املالية ف�شاًل عن الغلق االإداري ملقرات مزاولة الن�شاط.

الغرفة التجارية العربية - الربازيلية ت�سارك 
يف معر�ش وملتقى الأعمال واخلدمات اللوج�ستية

•• دبي -وام:

من  االفرا�شية  الن�شخة  يف  الرازيلية”  العربية  التجارية  “الغرفة  �شاركت 
الذي  االأمناط”  متعددة  اللوج�شتية  واخلــدمــات  االأعــمــال  وملتقى  “معر�س 
الــنــقــل واللوج�شتيات  الــهــامــة يف قــطــاع  املــحــاور  الــ�ــشــوء عــلــى عـــدٍد مــن  �شلط 

مب�شاركة وا�شعة من اجلهات احلكومية 
ت�شمن  واخلـــــــــراء.  االأعـــــمـــــال  ورواد 
احلدث جل�شة حوارية افرا�شية توىل 
اإدارتها رئي�س الغرفة التجارية العربية 
معاجلة  اإىل  تـــطـــرقـــت  الــــرازيــــلــــيــــة 
اجلوانب الرئي�شية للوج�شتيات والنقل 
متعدد الو�شائط والتجارة الثنائية بني 

الرازيل واالإمارات العربية املتحدة.
اأحمد  �شالح  �شعادة  احلــدث  يف  و�شارك 
ال�شويدي �شفري الدولة لدى جمهورية 
اأغويار  دي  �ــشــيــزار  ومـــاريـــو  الـــرازيـــل 
�شانتا  �ــشــنــاعــات واليـــــة  رئــيــ�ــس احتـــــاد 
حول  اجلل�شة  متــحــورت  حيث  كاتارينا 
للتجارة  املــتــاحــة  واالآفــــــاق  “الفر�س 

املتبادلة بني االإمارات والرازيل«. وخالل 
النقا�شات اأكد �شعادة ال�شفري اأنَّ الرازيل ت�شكل �شريكاً هاماً يف اأمريكا الالتينية 
م�شتوى  على  للرازيل  بـــارزاً  �شريكاً  الــدولــة  متثل  بينما  لــالإمــارات  بالن�شبة 
ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا م�شرياً اإىل رغبته مبعرفة معلوماٍت اأو�شع عن 

•• اأبوظبي-وام:

م�شوؤواًل   30 مــــن  اأكــــــرث  �ــــشــــارك 
والـــــــغـــــــاز  الــــــنــــــفــــــط  قـــــــطـــــــاع  يف 
خمتلف  مـــن  والـــبـــروكـــيـــمـــاويـــات 
الن�شخة  يف  الـــــــعـــــــامل  اأنــــــــحــــــــاء 
للروؤ�شاء  اأبوظبي  مللتقى  ال�شاد�شة 
ا�شت�شافته  الـــــذي  الــتــنــفــيــذيــني، 
الوطنية  اأبــوظــبــي  بــــرول  �ــشــركــة 
التحديات  ملــنــاقــ�ــشــة  “اأدنوك” 
وتعزيز  احلالية،  امللحة  واملوا�شيع 
مرونة القطاع يف مواجهة تداعيات 
ودور  “كوفيد-19”  جـــائـــحـــة 
الــنــفــط والــغــاز يف حتـــوالت م�شهد 

الطاقة امل�شتقبلي وحماية البيئة.
النظر  وجـــهـــات  احلـــ�ـــشـــور  تـــبـــادل 
االأ�شواق  ديناميكيات  حول  واالآراء 
وم�شتقبل الطلب على الطاقة ودور 
انتقال  والـــغـــاز يف مــرحــلــة  الــنــفــط 
اأهمية  احلــوار  تناول  كما  الطاقة. 
العمليات  ا�شتدامة  على  الركيز 
واال�شتفادة  الــتــكــالــيــف  وخــفــ�ــس 
لتعزيز  احلديثة  التكنولوجيا  من 

االأداء.
لدعوة  ــبــيــة  تــل املـــلـــتـــقـــى  وانـــعـــقـــد 
مـــن مــعــايل الــدكــتــور �ــشــلــطــان بن 
ال�شناعة  وزيــــــر  اجلــــابــــر  اأحــــمــــد 
الرئي�س  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اأبوظبي  بــرول  ل�شركة  التنفيذي 
“ وجمموعة  “ اأدنـــــوك  الــوطــنــيــة 
م�شتوى  ويـــعـــكـــ�ـــس  �ـــشـــركـــاتـــهـــا.. 
احل�شور وامل�شاركة يف هذا امللتقى - 
الذي يعد من�شة ح�شرية وفريدة 
على  ح�شورها  يقت�شر  نوعها  من 
مركزاً  اأبوظبي  مكانة   - املدعوين 
لت�شكيل  الــعــاملــي  لــلــحــوار  حمــوريــاً 
النفط  قـــطـــاع  مــ�ــشــتــقــبــل  مـــالمـــح 

والغاز.
وقـــال مــعــايل الــدكــتــور �شلطان بن 
 :  - املنا�شبة  بهذه   - اجلابر  اأحمد 
“متا�شياً مع روؤية القيادة الر�شيدة 
احلوار  بتعزيز  االإمـــــارات  دولـــة  يف 
املجتمع  مع  التوا�شل  ج�شور  ومــّد 
اأبوظبي  مــلــتــقــى  انــعــقــد  الــــــدويل، 
للروؤ�شاء التنفيذيني لتوفري من�شة 
اال�شتعداد  ملناق�شة  ا�شراتيجية 
ملرحلة ما بعد التعايف من كوفيد-

19 وتطورات وديناميكيات اأ�شواق 
الـــنـــفـــط، والـــتـــحـــوالت الــعــاملــيــة يف 
قطاع الطاقة وكيفية تعزيز املرونة 
املجاالت  على  الركيز  خــالل  مــن 

الــدكــتــور دانــيــيــل يـــرغـــن، اخلبري 
االقــتــ�ــشــادي الــعــاملــي احلــائــز على 
الرئي�س  ونـــائـــب  بــولــيــتــزر  جـــائـــزة 
اإ�س  اإتــ�ــس  “اآي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 

ماركيت«.
و�ــشــمــت قــائــمــة املــ�ــشــاركــني يف هذا 
احلدث، اإىل جانب معايل الدكتور 
�شلطان بن اأحمد اجلابر ، كاًل من: 
املهند�س اأمني ح�شن النا�شر، رئي�س 
�ــشــركــة اأرامـــكـــو الــ�ــشــعــوديــة وكبري 
وباتريك  الــتــنــفــيــذيــني،  اإداريـــيـــهـــا 
بوياين، الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
الرئي�س  وودز،  ودارن  تــــوتــــال، 
والرئي�س التنفيذي ل�شركة اإك�شون 
الرئي�س  لــــوين،  وبـــرنـــارد  مــوبــيــل، 
بي”،  “بي  لـــ�ـــشـــركـــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
جمل�س  رئي�س  اإمــبــاين،  وموكي�س 
ل�شركة  املـــنـــتـــدب  والــعــ�ــشــو  اإدارة 
املحدودة،  لــلــ�ــشــنــاعــات  ريــاليــنــ�ــس 
واملدير  الرئي�س  اأويــدا،  وتاكايوكي 
وداي  اإنــبــكــ�ــس،  ل�شركة  التنفيذي 
اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  هـــولـــيـــانـــغ، 
الوطنية  الــــــبــــــرول  ـــة  ـــ�ـــش مـــوؤ�ـــش
ال�شينية “�شي اإن بي �شي”، ونا�شر 
التنفيذي  الــرئــيــ�ــس  �ـــشـــاويـــر�ـــس، 
ل�شركة “اأو �شي اآي اإن يف”، وفيليب 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  بوي�شو، 
رئي�شة  هـــولـــوب،  وفــيــكــي  �شيب�شا، 
جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي 

الكربون  الـــتـــقـــاط  تــقــنــيــة  تــلــعــبــه 
وا�ــشــتــخــدامــه وتــخــزيــنــه يف خف�س 
هولوب،  فيكي  قــالــت  االنــبــعــاثــات، 
ل�شركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�س 
وكالة  ن�شرت  “لقد  اأوك�شيدنتال: 
الــطــاقــة الــدولــيــة منـــوذجـــاً ي�شري 
اإىل �شرورة تكثيف عمليات التقاط 
ال�شنوات  يف  وتــخــزيــنــه  الـــكـــربـــون 
الـــــوقـــــت احلــــــايل،  الـــــقـــــادمـــــة. يف 
40 مليون  العامل حــوايل  يحتجز 
طــــن مـــــــري، لـــكـــن بـــالـــنـــظـــر اإىل 
ال�شيناريوهات التي و�شعتها وكالة 
االحتبا�س  ب�شاأن  الدولية  الطاقة 
تقييد  عـــلـــى  والـــعـــمـــل  احلـــــــــراري 
ارتفاع متو�شط درجة حرارة كوكب 
االأر�ــس عند درجتني، يتعني علينا 

القيام باأكرث من ذلك بكثري.
اإىل حوايل   علينا رفــع هــذا الرقم 
5.6 مليار طن كحد اأدنى اأو 10.4 
النمـــــوذج  على  اعتماداً  طن  مليار 

الــــــذي ناأخذه يف االعتبار.
ب�شاأن  مــتــحــمــ�ــشــون  نــحــن  لـــذلـــك،   
اأنـــــــه ميكن  املـــ�ـــشـــتـــقـــبـــل، ونـــعـــتـــقـــد 
قطـــــاع  يف  ــة  ـــ الــعــامــل ــ�ــشــركــات  لــل
الطاقة اإحــــــداث تاأثيــــر يف م�شــــاألة 

املناخ«.
ملتقى  خـــالل  احلــــوار  اإدارة  تـــوىل 
التنفيذيني،  ــاء  لــلــروؤ�ــش اأبــوظــبــي 
العام،  هــذا  افرا�شياً  انعقد  الــذي 

بوياين،  باتريك  قــال  االقت�شادي، 
والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس 
“نواجه  توتال:  ل�شركة  التنفيذي 
يف هـــذه املــرحــلــة الــكــثــري مــن عدم 
اليقني، لكننا ناأمل جميعاً انتعا�س 
ممكن.  وقـــــت  اأ�ـــــشـــــرع  يف  الـــطـــلـــب 
يعلم  اأحــــد  ال   ، نف�شه  الــوقــت  ويف 
جائحة  �شتنتهي  مــتــى  بــالــ�ــشــبــط 
لقاح  على  �شنح�شل  ومتى  كورونا، 
�شي�شتغرقه  الـــذي  والــوقــت  فــعــال، 
العاملي.  االقــتــ�ــشــاد  نــ�ــشــاط  اإعـــــادة 
االآن  الــركــيــز  علينا  اأنـــه  واأعــتــقــد 
االإنفاق  خــا�ــشــًة  االأ�ــشــا�ــشــيــات،  على 
تكاليف  وخــفــ�ــس  مــ�ــشــوؤول  ب�شكل 

العمليات«.
مــــن جـــهـــتـــه قــــــال بـــــرنـــــارد لــــوين، 
الــرئــيــ�ــس الــتــنــفــيــذي لــ�ــشــركــة “بي 
“علينا التحلي بالتفاوؤل ويف  بي”: 
معطيات  مع  التعامل  ذاتــه  الوقت 
الــواقــع احلـــايل والــركــيــز على ما 
ميكننا التحكم به. نحن ال نتحكم 
يف اأ�شعار املنتجات ولكننا نتحكم يف 
هيكل التكلفة وم�شتويات اال�شتثمار 
اأن  اأعتقد  لــذا،  العمليات.  وكــفــاءة 
هذه املرحلة هي مبثابة تذكري باأن 
هذا  عــن  نعلمها  الــتــي  االأ�شا�شيات 
�شيكون  وهــذا  ثابتة،  تبقى  القطاع 

مفيداً لنا على املدى الطويل«.
الذي  املــهــم  الـــدور  على  تعليق  ويف 

رفع  مثل  بها  التحكم  ميكننا  التي 
وكان  التكاليف.  وخف�س  الــكــفــاءة 
هــنــاك اتــفــاق بــني املــ�ــشــاركــني على 
والغاز  النفط  قطاع  اأ�شا�شيات  اأن 
قــويــة ورا�ـــشـــخـــة وثـــابـــتـــة، حــيــث ال 
يــــزال الـــعـــامل بــحــاجــة اإىل املــــوارد 
الهدروكربونية االآن ويف امل�شتقبل، 
اأبــــدى مــرونــة كبرية  الــقــطــاع  واأن 
املا�شية،  الـــقـــلـــيـــلـــة  الـــ�ـــشـــهـــور  يف 
احلِذر  بالتفاوؤل  م�شتمرون  واأنــنــا 
والركيز ب�شكل خا�س على تعزيز 

املرونة وبناء �شراكات نوعية«.
واأ�شاف: “هناك اأي�شاً فر�س كبرية 
للم�شاركة  والــغــاز  الــنــفــط  لــقــطــاع 
املناخ.  تغري  تداعيات  احلــد من  يف 
وبالن�شبة لنا يف اأدنوك، فاإننا نركز 
املــتــنــامــي على  الــطــلــب  تلبية  عــلــى 
من  الــكــربــون  منخف�شة  الــطــاقــة 
خالل اال�شتثمار يف تقنيات حديثة 
وا�شتخدامه  الكربون  التقاط  مثل 
وتخزينه، وا�شتك�شاف اأنواع جديدة 

من الوقود مثل الهيدروجني«.
للروؤ�شاء  اأبوظبي  “ملتقى  وتابع: 
الــتــنــفــيــذيــني يــقــوم بــــدور حموري 
املوا�شيع  حـــول  الــنــقــا�ــس  اإثــــراء  يف 
املهمة للقطاع والتخطيط للحلول 
فر�س  لتعزيز  واال�ــشــراتــيــجــيــات 

النمو«.
واالنتعا�س  ال�شوق  توقعات  وحــول 

الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي، التي 
متنع اإقامة اأية فعاليات ح�شورية 
يف ظل القيود التي تفر�شها اأزمة 
االإ�ــــشــــارة  وجتــــــدر  كوفيد-19. 
ال�شنوي  اأديــبــك  مــعــر�ــس  اأن  اإىل 
وموؤمتراته �شتعاود فعالياتها على 
8-11 نوفمر  الواقع بني  اأر�س 
2021 يف مركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�س.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأمام  اأبــوابــهــا  اإنــدونــيــ�ــشــيــا  فتحت 
النفط  قطاع  يف  اال�شتثمار  تعزيز 
حو�شاً   68 و�ــشــتــعــر�ــس  والــــغــــاز 
اإطـــار  يف  م�شتك�شف  غــري  بــحــريــاً 
املقبل،  الــعــام  تنظمه  علني  مـــزاد 
ــبــمــا اأفــــــــاد مــــعــــايل عـــارفـــني  حــ�ــش
والرثوة  الــطــاقــة  وزيـــر  ت�شريف، 

املعدنية االإندوني�شي.
األـــقـــاهـــا خالل  الـــتـــي  كــلــمــتــه  ويف 
مـــــوؤمتـــــر اأديــــــبــــــك االفــــرا�ــــشــــي 
اأكــــر   ،2020 اال�ـــشـــراتـــيـــجـــي 

واأ�شار معايل الوزير ت�شريف اإىل 
على  كذلك  �شتعمل  اإندوني�شيا  اأن 
تو�شيع بنيتها التحتية من اأنابيب 
الطلب  احــتــيــاجــات  لتلبية  الــغــاز 
واإمداد  الطاقة  وحمطات  املحلي 
اجلـــزر الــنــائــيــة الــواقــعــة يف �شرق 

البالد بالطاقة.
اأديبك  مـــوؤمتـــر  اأن  اإىل  وُيـــ�ـــشـــار 
االفرا�شي اال�شراتيجي 2020 
�شيختتم فعالياته يف يومه الرابع 
)املوافق 12 نوفمر( بعد اأن قدم 
وروؤ�شاء  وزراء  ا�شت�شاف  مــنــراً 
تنفيذيني وقادة عامليني يف القطاع 

�شاركوا لتقييم االإجــراءات العامة 
املتبعة بهدف حتقيق عملية تعاٍف 
الأزمة  التالية  املرحلة  يف  �شريعة 

كوفيد.
ال�شنوية  الـــفـــعـــالـــيـــة  وحتـــتـــفـــي 
والغاز  النفط  جمــال  يف  االأ�شخم 
ــــوؤمتــــرات املــ�ــشــاحــبــة لــهــا هذا  وامل
الـــعـــام بــنــ�ــشــخــتــهــا الـــعـــا�ـــشـــرة. كما 
ت�شت�شيفها  التي  الفعالية  دخلت 
الوطنية  اأبــوظــبــي  بـــرول  �شركة 
جي  اإم  دي  وتــنــظــمــهــا  )اأدنــــــــوك( 
هذا  االفــرا�ــشــي  الــعــامل  اإيفنت�س 
الــعــام امــتــثــااًل لــتــوجــيــهــات دائـــرة 

ملتقى عر االإنرنت لقادة قطاع 
ويقام  العامل،  والغاز حول  النفط 
حتــت رعــايــة كــرميــة مــن �شاحب 
اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
معايل  عّر  الدولة  رئي�س  نهيان، 
اإزاء  متفائلة  تطلعات  عن  الوزير 
يف  “الهائلة”  اال�شتثمار  اإمكانات 
االإندوني�شي.  والغاز  النفط  قطاع 
على  مـــفـــتـــوح  “القطاع  وقـــــــال: 
بعمليات  بــــــــــدءاً  مــــ�ــــشــــراعــــيــــه، 
وانتهاًء  التمهيدية  اال�شتك�شاف 
خالل  والتدريب  التكرير  باأعمال 

املراحل االأخرية«.

ت�شهيالت  الرنامج  هذا  و�شيقدم 
عديدة اأمام �شركات النفط والغاز 
فيما يتعلق بعقود ت�شارك االإنتاج، 
وغريها،  �شريبية  حوافز  وتاأمني 
الرخي�س  اإجـــــــراءات  وتــبــ�ــشــيــط 
وتعزيز البيانات والدرا�شات بدعٍم 

من موؤ�ش�شات ومعاهد دولية.
�شاأن  “من  قــائــاًل:  معاليه  واأكـــد 
اأن�شطة  تعزز  اأن  الت�شهيالت  هذه 

التنقيب عن النفط والغاز«.
االإندوني�شي  الـــوزيـــر  �ــشــّرح  كــمــا 
الطاقة  ومــــ�ــــشــــادر  الــــغــــاز  بـــــــاأن 
الطاقة  “م�شتقبل  املتجددة متثل 

ت�شريف  الـــوزيـــر  مــعــايل  وكــ�ــشــف 
بـــاأن احــتــيــاطــات اإنــدونــيــ�ــشــيــا التي 
بــرمــيــل من  مــلــيــار   3.77 تــبــلــغ 
قدم  تريليون  و77  اخلــام  النفط 
مكعب من الغاز الطبيعي قد “ال 
تكون كبريًة مقارنًة باالحتياطات 
�شتعر�س  دولته  اأن  اإال  العاملية”، 
حو�شاً   68 املــ�ــشــتــثــمــريــن  اأمــــــام 
مزاد  اإطــار  يف  املقبل  العام  بحرياً 
علني. واأكـــد بــاأن هــذا املـــزاد ميثل 
برنامج  اإطـــــار  يف  املــــبــــادرات  اآخــــر 
لتحقيق  خ�شي�شاً  مــعــدة  حــوافــز 
“ثقة قانونية وتعزيز اال�شتثمار”. 

على  ال�شوء  م�شلطاً  اخل�شراء”، 
اأهداف دولته يف رفع م�شاهمة الغاز 
م�شادر  اإجــمــايل  مــن   24% اإىل 
اإندوني�شيا  تعتمدها  التي  الطاقة 
بحلول عام 2050. ونّوه معاليه 
يتلخ�س  اإندوني�شيا  هدف  اأن  اإىل 
بالبنية  االرتقاء  جهود  ت�شريع  يف 
باإمتام  �شيتحقق  الـــذي  التحتية 
�ــشــت م�شاٍف  تــطــويــر  خمــطــطــات 
هذا  “�شريفع  وقـــــال:  لــلــتــكــريــر. 
قــــدرات تــكــريــر الــنــفــط اخلـــام من 
 1.9 اإىل  اليوم  يف  برميل  مليون 

مليون برميل يف اليوم«.

واألفريد  اأوكــ�ــشــيــدنــتــال،  لــ�ــشــركــة 
�شترين، الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
اليكروف،  وفــاجــيــت  بــوريــالــيــ�ــس، 
والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس 
اأويــل، وليو  التنفيذي ل�شركة لوك 
�شركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  يجينغ، 
�ــشــيــلــي، رئي�س  �ــشــيــنــهــوا، ورايـــنـــري 
جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي 
ل�شركة “اأو اأم يف”، وماريو ميهرن، 
والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس 
وينر�شال  لــ�ــشــركــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
رئي�س  �شيمونيلي،  ولــوريــنــزو  ديــا، 
جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي 
بيكر هيوز، ووانــغ دونغني،  ل�شركة 
ال�شينية،  �ــشــيــنــوك  �ــشــركــة  رئــيــ�ــس 
، رئي�س  و�شريكانت مادهاف فيديا 
جمل�س اإدارة �شركة النفط الهندية، 
واملدير  الرئي�س   ، �شيريا  ولوي�س 
التنفيذي ل�شركة نوفا للكيماويات، 
رئي�س  �ــشــوجــيــمــوري،  وتــ�ــشــوتــومــو 
جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي 
القاب�شة،  اإيــــنــــو�ــــس  ملـــجـــمـــوعـــة 
الرئي�س  نـــابـــاجنـــا،  وبــرو�ــشــكــوفــيــا 
الوطنية  النفط  ل�شركة  التنفيذي 
الكعبي،  ومــ�ــشــبــح  االأوغـــــنـــــديـــــة، 
الرئي�س التنفيذي لقطاع البرول 
مبادلة  ب�شركة  والبروكيماويات 
نا�شيف،  وداوود  لـــال�ـــشـــتـــثـــمـــار، 
والرئي�س  االإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس 
البحرين،  نفط  ل�شركة  التنفيذي 
جمل�س  رئي�س  كوملان،  وكري�شتيان 
االإدارة والرئي�س التنفيذي ل�شركة 
ومارتن  لــلــ�ــشــنــاعــات،  اإيـــفـــونـــيـــك 
التنفيذي  الرئي�س  اأولـــر،  بـــرودرم 
جون  والـــلـــورد   ،BASF لــ�ــشــركــة 
اإل1 للطاقة،  بــراون، رئي�س �شركة 
الرئي�س   ، هــــونــــغ  �ــــشــــاي  وهــــــــور 
اإ�س  جــي  �شركة  التنفيذي  واملــديــر 
الرئي�س  كـــيـــم،  وجـــــون  كــالــتــكــ�ــس، 
واملــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــ�ــشــركــة اإ�ـــس 
اإل هانت،  اإنــوفــيــ�ــشــن، وهــانــر  كــي 
هانت  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

للطاقة املوحدة.
االفرا�شية  الـــدورة  هــذه  وتنعقد 
مللتقى اأبوظبي للروؤ�شاء التنفيذيني 
يف قطاع النفط والغاز بالتزامن مع 
للبرول  الــدويل  اأبوظبي  موؤمتر 
“اأديبك 2020” الذي ُيعقد هذا 
العام افرا�شياً والذي ُيعد احلدث 
تـــاأثـــرياً يف قطاع  االأبـــــرز واالأكـــــرث 
النفط والغاز على م�شتوى العامل.

العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 2020-11-12/52
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/حممد �شميم ارابينتكم اجلن�شية الهند يحمل بطاقة هوية رقم:784197740207317 يف 
البيع والتنازل عن ح�شته 51% من كامل ح�شته البالغه 100% وذلك اىل ال�شيد:ا�شماعيل حممد جا�شم علي احلو�شني 
كامل  من   %25 ح�شته  بيع  يف  ويرغب   CRFP39058:رقم �شفر  جواز  ويحمل  املتحدة  العربية  االمارات  اجلن�شية 
 J8833144 ح�شته البالغه 100% اىل ال�شيد:زين العابدين علي كوتي كامبات اجلن�شية الهند ويحمل جواز �شفر رقم
ويرغب يف بيع ح�شته 24% من كامل ح�شته البالغة 100% اىل ال�شيد اف�شال ايتيالباتيل حمزه اجلن�شية الهند ويحمل 
جواز �شفر رقم J1105249 يف الرخ�شة )حممد �شميم لتجارة االكيا�س والعبوات البال�شتيكية( والتي تاأ�ش�شت بامارة 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:763395 ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية ومت تغيري اال�شم التجاري من حممد �شميم 
ن�شاط  تغيري   ، ذ.م.م  البال�شتيكية  والعبوات  االكيا�س  لتجارة  ال�شرق  )جنمة  اىل  البال�شكتية  والعبوات  االكيا�س  لتجارة 
ذ.م.م  القانوين من وكيل خدمات اىل  ال�شكل  تغيري   ، �شريك/�شركاء  ا�شافة   ، لل�شركة/املوؤ�ش�شة  التجاري  اال�شم  تغيري   ،

تنازل �شاحب الرخ�شة الخر.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى 
ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه 

اي  اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية. 
   الكاتب العدل   

مركز ال�شقر خلدمات رجال االأعمال

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 4315/2020/60 امر اداء    

مو�شوع الدعوى :ا�شدار امر اداء بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)493500( درهم والفائدة القانونية 12% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع 

الزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  
طالب االإعالن : مركز دكتور نيوتر�شن �س.ذ.م.م - فرع دبي - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- �شوبر ماركت �شناء املدينة �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهويل حمل االإقامة 

مو�شوع االإعالن : 
مبوجب امر اداء ال�شادر من مركز دكتور نيوتر�شن �ــس.ذ.م.م - فرع دبي يف الدعوى املذكورة 
اعاله فانت مكلف للوفاء بقيمة )493500( درهم وذلك خالل خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن واال فان املحكمة �شتتخذ االجراءات القانونية بحقكم.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

  حماكم دبي االبتدائية التجارية
العدد 13087 بتاريخ 2020/11/13   

اإخطار عديل
رقم الت�شديق 13798 /2020 

احمد  عن/جمال  وكيال  ب�شفتي  اجلن�شية  م�شري   - ال�شرقاوي  ابراهيم  احمد  املخطر/ا�شامه 
SH20190115D03725:ابراهيم ال�شرقاوي مبوجب وكالة م�شدقة رقم

العنوان:ال�شارقة - �شناعيه 11 - دوار نا�شونال بند - �شارع مليحه - هاتف رقم:0566155944
املخطر اليه:�شركة راأ�س اخليمة النظمة االمن وال�شالم

العنوان:را�س اخليمة - منطقة النخيل - ال�شارع العام - بناية دبي اال�شالمي - مكتب 303 هاتف 
رقم:0545580993

املو�شوع:حيث انكم قمتم بت�شليمي �شيك عدد 1 حم�شوب على بنك دبي اال�شالمي برقم:100519 
وال�شادر بتاريخ:2020/7/7 بقيمة )38.241( درهم وعند احلاجة اىل البنك ل�شرف ال�شيك تبني 
يل بان التوقيع غري مطابق وعند مطالبتكم بقيمة ال�شيك امتنعتم عن �شداد املبلغ املر�شد يف 

ذمتكم حتى تاريخه وحاولنا التوا�شل معكم ب�شكل ودي اال انكم مل ت�شتجيبو
لذلك:فاننا نخطركم ب�شرورة �شداد ما تر�شد يف ذمتكم بواقع 38.241 درهم خالل 3 ايام من 
تاريخ ا�شتالمكم لالخطار ويف حال عدم قيامكم بذلك فاننا �شوف ن�شطر ا�شفني التخاذ كافة 

االجراءات القانونية �شدكم وذلك برفع دعوى ق�شائية
                                                                                                                                                    املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

فقد املدعو  / زايد حممد 
ـــيـــمـــن    ال  ، عـــــمـــــر  احــــــمــــــد 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
يجده  مــن   )06165768(
بتليفون  االتـــ�ـــشـــال  عــلــيــه 

رقم  0502225269

فقدان جواز �سفر
�شيماء   / املـــدعـــوة   فــقــدت 
العزيفى ، املغرب   اجلن�شية 
رقـــــم  ـــــفـــــره  �ـــــش جــــــــــــواز   -
)vf5631024( من يجده 
بتليفون  االتـــ�ـــشـــال  عــلــيــه 

رقم  0545486046

فقدان جواز �سفر

فقدت املدعو ة /هي�شه اكمل 
اثيوبيا   اجلن�شية   ، ديتامو 
رقـــــم  ــــفــــرهــــا  �ــــش جـــــــــــواز   -
من   )EP3699427(
�شفارة  اىل  ت�شليمه  يــجــده 
مركز  اقـــــــرب  او  اثـــيـــوبـــيـــا 

�شرطة

فقدان جواز �سفر
/فريلني  ة  املـــدعـــو  فـــقـــدت 
الفلبني     ، باركيز  ولن�شويى 
�شفرها  جــــواز   - اجلــنــ�ــشــيــة 
 )EC7591106( رقـــم 
ــلــيــمــه اىل  مــــن يــــجــــده تــ�ــش
اقـــرب  او  الــفــلــبــني  �ـــشـــفـــارة 

مركز �شرطة

فقدان جواز �سفر
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املال والأعمال

وتعزيز  التقليدية  وغري  التقليدية 
مكانتنا وقدراتنا التناف�شية«.

عام  مــنــذ  للحفر  اأدنـــــوك  اأكــمــلــت  و 
بئر   100 مـــــن  اأكـــــــــرث   2018
با�شتخدام اأ�شلوب اخلدمات املتكاملة 
زيادة  حمققة  االآبـــار،  وتهيئة  حلفر 
يف كفاءة عملياتها الت�شغيلية باأكرث 
من %35 ما اأدى اإىل توفري اأكرث 
 170/ درهـــــم  مــلــيــون   624 مـــن 

مليون دوالر/.
ياأتي هذا االإجناز يف اأعقاب ا�شتحواذ 
 5% ن�شبة  على  هيوز  بيكر  �شركة 
عام  يف  للحفر”  “اأدنوك  �شركة  يف 
تطوير  يف  �ــشــاهــم  والــــذي   ،2018

يف  مكانتها  وتعزيز  ال�شركة  قــدرات 
جمــــال اخلـــدمـــات املــتــكــامــلــة حلفر 
وتــهــيــئــة اآبــــار الــنــفــط والـــغـــاز.. كما 
اأدنـــــوك يف  تــو�ــشــعــة خــدمــات  �شملت 
اال�شتخال�س  طـــرق  احلــفــر  جمـــال 
غري التقليدية. و جاء اإعالن اأدنوك 
التكاليف  يف  وفـــــورات  حتــقــيــق  عـــن 
بقيمة 7.36 مليار درهم /2 مليار 
دوالر اأمريكي/ خالل الدورة الـ16 
للحفارات  املــالــكــة  ال�شركات  مللتقى 
للحفر”  “اأدنوك  نــظــمــتــهــا  الـــتـــي 
بالتعاون  افــرا�ــشــيــة  جــلــ�ــشــة  عـــر 
اإل”  جـــي  يف-  اإن  “دي  �ــشــركــة  مـــع 
عـــلـــى هـــامـــ�ـــس مـــعـــر�ـــس ومــــوؤمتــــر 

مـــرونـــتـــهـــا والـــتـــكـــيـــف املــ�ــشــتــمــر مع 
مــتــغــريات االأ�ـــشـــواق. ويــعــد “ مركز 
احلفر  لعمليات  املــبــا�ــشــرة  املــراقــبــة 
اأحـــد مـــبـــادرات الــتــحــول الرقمي   “
الـــعـــديـــدة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا اأدنـــــوك 
املتطورة  التقنيات  اأحـــدث  لتطبيق 
عــــر خمــتــلــف جمــــــاالت ومـــراحـــل 
والغاز  الــنــفــط  قــطــاع  يف  اأعــمــالــهــا 
وفورات  حتقيق  يف  اأ�شا�شيا  وممكنا 
 7.36 تراكمية يف التكاليف بقيمة 

مليار درهم.
ويتيح املركز مراقبة مبا�شرة وفورية 
ومتزامنة لالأعمال اجلارية يف اأكرث 
من 120 موقعا حلفر االآبار ويقوم 
بر�شد االأداء وجمع معلومات نوعية 
البئر،  وتهيئة  حفر  عمليات  حــول 
ال�شخمة  البيانات  من  واال�شتفادة 
العمليات  مـــن  جــمــعــهــا  يــتــم  الـــتـــي 
و�شيلة  يوفر  ما  وال�شابقة  احلالية 
اتخاذ  اأدنــــوك  تتيح خلـــراء  فــعــالــة 
عمليات  لتح�شني  مدرو�شة  قــرارات 
تــقــلــيــل الوقت  احلـــفـــر مـــن خــــالل 
املـــهـــدور وتــعــزيــز االإنــتــاجــيــة ورفع 
مركز  �شاهم  و  الت�شغيلية.  الكفاءة 
احلفر  لعمليات  املــبــا�ــشــرة  املــراقــبــة 
زمن  تقليل  يف   2019 عــام  بنهاية 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  بـــــــرول  �ـــشـــركـــة  ـــنـــت  اأعـــل
الوطنية “اأدنوك” اأم�س عن حتقيق 
 7.36 بقيمة  التكاليف  يف  خف�س 
مليار درهــم يف جمــال حفر وتهيئة 
اخلم�س  الـــ�ـــشـــنـــوات  خـــــالل  االآبــــــــار 
اأحدث  تطبيق  خـــالل  مــن  املــا�ــشــيــة 
الرقمية  واالبــــتــــكــــارات  الــتــقــنــيــات 
و  الت�شغيلية.  كفاءة عملياتها  لرفع 
من  العديد  اإىل  النتائج  هــذه  تعود 
الــ�ــشــركــة و  الــتــي تطبقها  املـــبـــادرات 
تعتمد على اال�شتفادة من التقنيات 
متكاملة  خدمات  وتقدمي  احلديثة 
يف جمـــــال حـــفـــر وتـــهـــيـــئـــة االآبــــــــار، 
وتــوظــيــف اأفــ�ــشــل االبـــتـــكـــارات، مبا 
وحت�شني  الــكــفــاءة  تــعــزيــز  يف  ي�شهم 

اقت�شاديات عمليات احلفر.
اأهـــمـــيـــة  يـــــوؤكـــــد هـــــــذا االإجنـــــــــــاز  و 
التي  اال�شراتيجية  اال�ــشــتــثــمــارات 
التحول  اأدنـــوك يف جمــال  بها  تقوم 
الرقمي وتطبيقها اأحدث االبتكارات 
القيمة  الــكــفــاءة ومــ�ــشــاعــفــة  لــرفــع 
الـــذكـــي يف  الــنــمــو  لتحقيق  و�ـــشـــوال 
تركيز  اأيــ�ــشــا  يعك�س  و  عملياتها.. 
اأدنــوك على االرتقاء بــاالأداء لتعزيز 

 30% بن�شبة  البئر  حفر  عمليات 
بقيمة  التكاليف  يف  خف�شا  حمققا 
دوالر  مــلــيــار  درهــــم  مــلــيــار   3.68
اأدنــــــوك يف حتقيق  مـــا يـــوؤكـــد جنـــاح 
وتعزيز  القيمة  زيــــادة  يف  اأهــدافــهــا 
اأعـــمـــالـــهـــا يف جمال  الــربــحــيــة مـــن 
واالإنتاج،  والــتــطــويــر  اال�ــشــتــكــ�ــشــاف 
امل�شتمرة  جـــهـــودهـــا  �ــشــمــن  وذلـــــك 
املتكاملة  ا�ــشــراتــيــجــيــتــهــا  لتنفيذ 
وتعزيز  الــــذكــــي  ــنــمــو  لــل  2030
الرائدة  الــ�ــشــركــات  �شمن  مكانتها 
مـــن حــيــث انــخــفــا�ــس تــكــلــفــة انتاج 
الــنــفــط اخلــــام. و قـــال يــا�ــشــر �شعيد 
التنفيذي لدائرة  الرئي�س  املزروعي 
يف  واالإنــتــاج  والتطوير  اال�شتك�شاف 
“يوؤكد هــذا االإجنـــاز جناح  اأدنـــوك: 
امل�شتمرة  اأدنــــوك  ومـــبـــادرات  جــهــود 
التقنيات  تــوظــيــف  وتـــرية  لت�شريع 
الرقمية  واحلــــــلــــــول  احلـــــديـــــثـــــة، 
املبتكرة  احلــفــر  طـــرق  وا�ــشــتــخــدام 
ال�شركات  �ــشــمــن  مــوقــعــهــا  لــتــعــزيــز 
الرائدة يف تقدمي خدمات متكاملة 
يف جمال حفر وتهيئة االآبار، وذلك 
لتحقيق  امل�شتمرة  جــهــودهــا  لــدعــم 
يف  املتمثلة  اال�شراتيجية  اأهدافها 
زيادة الربحية من اأعمالها يف جمال 

و  واالإنــتــاج،  والتطوير  اال�شتك�شاف 
االقت�شادي  والعائد  القيمة  تعزيز 
هذا  يعك�س  كما   .. االإمـــارات  لدولة 
بتطوير  اأدنـــــــوك  الــــتــــزام  االإجنـــــــاز 
اأرقى االبتكارات  عملياتها و تطبيق 
الكفاءة  م�شتويات  رفــع  و  احلديثة 
اأعـــمـــالـــهـــا يف خمــتــلــف جمــــاالت  يف 
بهدف  الغاز  النفط  قطاع  ومراحل 
تعزيز مكانتها واحدة من ال�شركات 
االأقل تكلفة يف اإنتاج النفط اخلام يف 

العامل«.
املـــــبـــــادرات  و  الـــتـــقـــنـــيـــات  تــ�ــشــمــل  و 
كفاءة  لــزيــادة  اأدنـــوك  تطبقها  التي 
عــمــلــيــات احلــفــر والــتــي اأ�ــشــهــمــت يف 
ال�شركة من حتقيق وفورات  متكني 
بقيمة  الـــتـــكـــالـــيـــف  يف  تـــراكـــمـــيـــة 
ا�شتخدام  درهـــــــم،  مـــلـــيـــار   7.36
ت�شميم مبتكر لتغليف البئر مبواد 
بطانة  تتطلب  ال  مبـــواد  اأو  خفيفة 
احلفر  �شوائل  وا�ــشــتــخــدام  ا�شافية 
اأ�شلوب  ا�شتخدام  تكثيف  و  الذكية 
التي  املتتابعة  ـــار  االآب حفر  عمليات 
تــنــفــذهــا احلــــفــــارة يف املـــوقـــع ذاتـــه 
احل�شول  طــرق  وتــطــويــر  وحت�شني 
وتطبيق  وحتليلها،  الــبــيــانــات  عــلــى 
تن�شيط  عــمــلــيــات  اأ�ــشــلــوب حمـــاكـــاة 

والوقت.  التكاليف  لــتــوفــري  الــبــئــر 
الرحمن  عـــبـــد  قــــــال  جـــانـــبـــه  مــــن 
الرئي�س  الـــ�ـــشـــيـــعـــري،  اهلل  عـــبـــد 
للحفر:  اأدنــــوك  ل�شركة  التنفيذي 
وفورات  حتقيق  يف  جناحنا  “يوؤكد 
م�شاعينا  على  التكاليف  يف  كــبــرية 
املــ�ــشــتــمــرة وتــركــيــزنــا الـــدائـــم على 
التناف�شية  وامليزات  القدرات  تعزيز 
اأدنوك للحفر.. ومن خالل  ل�شركة 
دورنا كحلقة و�شل مهمة يف �شل�شلة 
اأدنـــــوك يف جمال  الــقــيــمــة الأعـــمـــال 
اال�ــشــتــكــ�ــشــاف والــتــطــويــر واالإنـــتـــاج 
وتــقــدميــنــا خلـــدمـــات مــتــكــامــلــة يف 
جمـــال حــفــر وتــهــيــئــة االآبــــــار، فاإننا 
نعمل ب�شكل م�شتمر لالرتقاء باالأداء 
اأدنوك لتحقيق اأهداف  ودعم جهود 
 2030 املــتــكــامــلــة  ا�شراتيجيتها 
للنمو الذكي.. ويف هذا االإطار، قمنا 
ال�شركة  حــفــارات  اأ�ــشــطــول  بتو�شعة 
التي  اخلـــــدمـــــات  نــــطــــاق  وتــــنــــويــــع 
تــقــدمــهــا، وتــ�ــشــريــع وتـــرية توظيف 
من  متكننا  التي  احلديثة  التقنيات 
حفر عدد اأكر من االآبار و اإجنازها 
يف مدد زمنية ق�شرية لدعم جهود 
اأدنوك الرامية لتعزيز وزيادة القيمة 
من موارد اأبوظبي الهيدروكربونية 

“اأديبك  للبرول  الــدويل  اأبوظبي 
ال�شركات  منتدى  وميثل   .»2020
تنظمه  ـــــذي  ال لـــلـــحـــفـــارات  املـــالـــكـــة 
اأدنوك �شنويا من�شة لتبادل املعارف 
واخلــــرات واأفــ�ــشــل املــمــار�ــشــات بني 
للحفارات ووكاالت  املالكة  ال�شركات 
وال�شركات  الـــبـــحـــري  الــتــ�ــشــنــيــف 
النفط  اآبــار  العاملة يف جمــال حفر 
والــغــاز و�ــشــركــات تــقــدمي اخلدمات 
يف املــــجــــاالت الـــبـــحـــريـــة والــــريــــة، 
احلفر  عمليات  كــفــاءة  رفـــع  بــهــدف 
�شالمتها  و�شمان  فاعليتها  وتعزيز 
ال�شحة  بــاالأداء يف جمال  واالرتقاء 

وال�شالمة والبيئة.

اأدن�ك حتقق خف�صا يف التكاليف مبجال حفر و تهيئة االآبار بقيمة 7.36 مليار درهم  

الإجناز يوؤكد اأهمية ا�ستثمارات اأدنوك ال�سرتاتيجية يف التقنيات 

اأبوظبي للزراعة وهيئة البيئة تعرفان باأهمية املحافظة على املياه اجلوفية

بنك اأبوظبي الأول يتعاون مع جامعة اأبوظبي لتزويد طالبها باأحدث حلول الدفع بالبطاقات
 ،Payment as a Platform حمفظة اخلدمات التي توفرها مبادرة 
تنفيذها  ميــكــن  الــتــي  الــ�ــشــداد  متطلبات  مــن  وا�ــشــعــة  جمــمــوعــة  لت�شمل 
اأبوظبي  بنك  “ي�شاهم  واأ�شاف:  ومتكاملة«.   واحــدة  رقمية  من�شة  عر 
من  ونحر�س  املدفوعات،  قطاع  وتنمية  تطوير  يف  جوهري  بــدور  االأول 
هذا املنطلق على درا�شة كل الفر�س املتاحة لتعزيز هذا النجاح وتقدمي 
ابتكارات اأكرث تنوعاً ومتيزاً جلميع فئات العمالء. وكنا قد اأعلنا موؤخراً 
مملوكة  تابعة  �شركة  لي�شبح  لدينا  املدفوعات  ق�شم  لف�شل  خططنا  عن 
امل�شتوى  على  للتو�شع  اإىل خطط طموحة  ا�شتناداً  تعمل  للبنك  بالكامل 
وتعزيز  البنك  يف  الرقمي  التحول  خطط  ت�شريع  يف  وت�شاهم  االإقليمي، 

مزاياه التناف�شية يف قطاع املدفوعات«.
لل�شوؤون  اأبــوظــبــي  جامعة  رئي�س  نــائــب  مــاثــيــوز،  اإيـــان  قــال  جانبه  ومــن 
ي�شعدنا التعاون مع بنك اأبوظبي االأول يف هذه املبادرة  االإدارية واملالية”: 

•• اأبوظبي-الفجر: 

عقد بنك اأبوظبي االأول، اأكر بنك يف دولة االإمارات العربية املتحدة واأحد 
اأكر واأاأمن املوؤ�ش�شات املالية يف العامل، �شراكة مع جامعة اأبوظبي لتزويد 
ال�شراكة  هذه  وت�شاهم  اجلامعة.  بالبطاقات لطالب  الدفع  قبول  حلول 
يف تر�شيخ املوقع الرائد لبنك اأبوظبي االأول يف قطاع املدفوعات، اإ�شافًة 
الدفع  خدمات  اأف�شل  تقدمي  من  اأبوظبي  جامعة  متكني  يف  دورهــا  اإىل 

بالبطاقات لطالبها. 
ويــتــم االعــتــمــاد يف مــدفــوعــات قــطــاع التعليم يف دولـــة االإمــــارات العربية 
والتحويالت  ال�شيكات  مثل  التقليدية،  االأ�ــشــالــيــب  على  عـــادًة  املــتــحــدة 
اخلدمة  توفرها  التي  املــزايــا  اأهمية  على  ال�شوء  يلقي  ممــا  امل�شرفية، 
اجلديدة للعمالء. ويعمل بنك اأبوظبي االأول على دعم هذه املبادرة من 

دورها  على  عــالوًة  النقدية،  التدفقات  الإدارة  متكاماًل  حــاًل  توفر  التي 
املرحلة  تــدعــم طالبنا وال �شيما خــالل هــذه  اأخـــرى  تــقــدمي خــدمــات  يف 
اأوا�شر التعاون مع البنك  املليئة بالتحديات. ونتطلع قدماً نحو توطيد 
اإيجابية  اآثاراً  م�شتقباًل الإطالق منتجات وعرو�س مالية مبتكرة، ترك 

ملمو�شة بالن�شبة جلميع املعنيني«. 
املدفوعات  ق�شم  لف�شل  خططه  عن  اأعلن  قد  االأول  اأبوظبي  بنك  وكــان 
لديه وحتويله اإىل �شركة تابعة مملوكة له بالكامل، تقدم ال�شركة دعمها 
اأعمالهم،  منو  لتعزيز  املوؤ�ش�شيني  والعمالء  والتجار  احلكومية  للهيئات 
التي  امل�شافة  القيمة  وخــدمــات  املدفوعات  بحلول  تزويدهم  خــالل  من 
حت�شينها،  وموا�شلة  التقنية  ال�شتثماراتهم  االأمثل  التوظيف  لهم  تتيح 
الكفاءات  وتعزيز  العمالء  اإثـــراء جتربة  بــدوره عن  �شيثمر  الــذي  االأمــر 

الت�شغيلية.

خالل تزويد حلول معاجلة املدفوعات عر نقاط البيع ومن�شات التجارة 
حالياً  اأبوظبي  جامعة  ولدى  الفورية.  الرقمية  والفواتري  االإلكرونية، 
اأكرث من 7500 طالب وطالبة م�شجلني يف خمتلف فروعها وبراجمها 
لتح�شيل  الدفع  حلول  اأحــدث  تقدمي  على  البنك  و�شيعمل  االأكادميية، 
اأقــ�ــشــاط طـــالب اجلــامــعــة.  بــهــذه املــنــا�ــشــبــة قـــال رامــانــا كــومــار، النائب 
التنفيذي للرئي�س ورئي�س ق�شم املدفوعات واخلدمات امل�شرفية الرقمية، 
قطاع اخلدمات امل�شرفية لالأفراد يف بنك اأبوظبي االأول: “ي�شرنا توفري 
التي  ال�شراكة  هذه  عر  اأبوظبي  جامعة  اإىل  بالبطاقات  الدفع  خدمات 
حلول  اأف�شل  بتقدمي  وامل�شتمر  اجلــاد  االأول  اأبوظبي  بنك  التزام  جت�شد 
ي�شمن  وباأ�شلوب  احليوية،  القطاعات  خمتلف  اإىل  الرقمية  املدفوعات 
مزايا كبرية لطالب اجلامعة الذين �شتتاح لهم اإمكانية �شداد اأق�شاطهم 
اإثراء  على  العمل  ونوا�شل  االإنــرنــت.  عــر  بب�شاطة  اأخـــرى  ر�ــشــوم  واأي 

•• دبي-وام:

الطاقة  مل�شتقبل  دبـــي  جمل�س  عــقــد 
اجــتــمــاعــه اخلــامــ�ــس بــرئــا�ــشــة معايل 
املجل�س  رئي�س  الطاير  حممد  �شعيد 
وذلك يف املقر الرئي�شي لهيئة كهرباء 

ومياه دبي.
الطاقة  مل�شتقبل  دبــي  جمل�س  ويــعــد 
للم�شتقبل”  دبــــي  “جمال�س  اأحـــــد 
ال�شمو  �شاحب  بت�شكيلها  وّجــه  التي 
مكتوم  اآل  را�ــشــد  بــن  حمــمــد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نــائــب 
اهلل”  “رعاه  دبـــــي  حـــاكـــم  الـــــــــوزراء 
واأطــلــقــهــا �ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حـــمـــدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
رئي�س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي 
جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل 
ة ا�شت�شراف و�شناعة م�شتقبل  كمن�شّ
الــقــطــاعــات احلــيــويــة يف دبـــي خالل 

اخلم�شني عاماً املقبلة.
معايل  ا�شتعر�س  االجــتــمــاع  وخـــالل 
التحديات  الـــطـــايـــر  حمــمــد  �ــشــعــيــد 
الـــتـــي تــــواجــــه قـــطـــاع الـــطـــاقـــة على 

القدرات الوطنية«.
للم�شتقبل  دبــــي  جمــالــ�ــس  وتـــهـــدف 
دبي  موؤ�ش�شة  عليها  ت�شرف  الــتــي   -
للم�شتقبل - اإىل ا�شت�شراف م�شتقبل 
الــقــطــاعــات احلــيــويــة الــرئــيــ�ــشــيــة يف 
م�شت�شريف  مـــن  نــخــبــة  وتــ�ــشــم  دبــــي 
احليوية  القطاعات  وقــادة  امل�شتقبل 

املناخ  تغري  واأبــرزهــا  العاملي  ال�شعيد 
مع تزايد ُندرة املياه يف العامل واأمن 
اإمــدادات الطاقة مع زيــادة ا�شتخدام 
التقنيات االإحاللية وخطر الهجمات 
جائحة  الآثــار  متطرقا  ال�شيرانية.. 
فريو�س كوفيد -19 العاملية.. الفتاً 
اإىل اأهمية زيادة توفر املواد و�شال�شل 
للتقلبات  نــــظــــراً  حمـــلـــيـــاً  الـــتـــوريـــد 
االأ�شواق  يف  واال�ــشــتــثــمــار  االإنـــتـــاج  يف 
للرقمنة  املتزايدة  واالأهمية  العاملية 
الطاقة  قطاع  يف  النا�شئة  والتقنيات 

والقطاعات االأخرى.
اأن التوجه الرئي�شي للطاقة  واأو�شح 
يف دبي ين�شجم مع توجيهات القيادة 
الـــر�ـــشـــيـــدة ويــتــمــثــل يف الــتــو�ــشــع يف 
مــ�ــشــاريــع الــطــاقــة الــنــظــيــفــة وزيــــادة 
االعــــتــــمــــاد عـــلـــى تـــقـــنـــيـــات الــــثــــورة 
والرقمنة  الــــرابــــعــــة  الـــ�ـــشـــنـــاعـــيـــة 
وتــعــزيــز مــ�ــشــتــويــات رائـــــدة عــاملــًيــا يف 
م�شتويات  اأعلى  مع  التحتية  البنية 
والتوافرية  والـــكـــفـــاءة  االعــتــمــاديــة 
وحتقيق نتائج رائدة يف ا�شراتيجية 
دبي للحد من االنبعاثات الكربونية.

“ نــعــمــل على   : مــعــالــيــه  واأ�ـــــشـــــاف 
التقنيات  يف  اال�ــشــتــثــمــارات  تــ�ــشــريــع 
والتطوير  والـــبـــحـــث  االإحــــاللــــيــــة 
وتخزين  الذكية  وال�شبكات  املتقدم 
االأ�ــشــيــاء والذكاء  واإنــرنــت  الــطــاقــة 
واالأمن  الطاقة  وكفاءة  اال�شطناعي 
ـــــوتـــــات وبـــنـــاء  الـــ�ـــشـــيـــراين والـــــروب

مــــن الـــقـــطـــاعـــني الــــعــــام واخلــــا�ــــس 
دبي  جمال�س  وتركز  وعاملياً.  حملياً 
املعارف  تبادل  للم�شتقبل على تعزيز 
فّعالة  حـــلـــول  الإيــــجــــاد  واخلــــــــرات 
مبادرات  واإطــالق  التحديات  ملختلف 
لت�شكيل  وطــنــيــة  وا�ـــشـــراتـــيـــجـــيـــات 

الفر�س احلالية وامل�شتقبلية.

على  حتر�س  الهيئة  اأن  مو�شحا   .. التقليدية  باالأ�شاليب 
اإطالع املزارعني على اأف�شل اأنظمة الري احلديثة املالئمة 
للزراعة يف احلقول املك�شوفة اأو البيوت املحمية. واأو�شح اأن 
يوؤدي  الري مما  ت�شاعد يف جدولة  الذكية للري  االأنظمة 
اإىل زيادة كفاءته ويتيح ا�شتخدام نظام الري الذكي معرفة 
ن�شبة املياه التي يحتاجها النبات ا�شتنادا 
واحتياجات  الــربــة  رطــوبــة  ن�شبة  اإىل 
املـــزروعـــة بح�شب  لــلــمــحــا�ــشــيــل  الــــري 
املوا�شم الزراعية ونوع املحا�شيل وذلك 
با�شتخدام جم�شات ال�شلكية تعمل عن 

طريق االأقمار ال�شناعية.
واأطلقت الهيئة �شهادة “ اأبوظبي جاب 
ال�شهادة  مــتــطــلــبــات  مـــع  املــتــوافــقــة   “
كموا�شفة  جاب”  “جلوبال  الــعــاملــيــة 
اجليدة  الــزراعــيــة  املمار�شات  يف  رائـــدة 
تعمل على حت�شني املمار�شات الزراعية 
مراحل  كـــافـــة  يف  املــــزرعــــة  يف  املــتــبــعــة 
اأ�شادت  جانبها  مــن  الــزراعــي.  االإنــتــاج 
احلو�شني  �ــشــيــخــة  املــهــنــد�ــشــة  �ـــشـــعـــادة 
املــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــقـــطـــاع اجلــــــودة 
اأبوظبي   - الــبــيــئــة  هــيــئــة  يف  الــبــيــئــيــة 
اأبوظبي  هيئة  تبذلها  الــتــي  بــاجلــهــود 
لر�شيد  الغذائية  وال�شالمة  للزراعة 
ــتــهــالك املـــيـــاه وتـــوعـــيـــة املـــزارعـــني  ا�ــش
املائية.  املـــوارد  على  املحافظة  باأهمية 
املياه  ا�ــشــتــهــالك  اإن احلـــد مــن  وقــالــت 
ــــزراعــــي يعد  ال الـــقـــطـــاع  اجلـــوفـــيـــة يف 
يف  تواجهها  التي  التحديات  اأهــم  اأحــد 
احلفاظ على املوارد املائية وا�شتدامتها 
اأن  اإىل  .. مــ�ــشــرية  الــقــادمــة  لــالأجــيــال 
وبرنامج  املــحــا�ــشــيــل  حــا�ــشــبــة  مــ�ــشــروع 
ــــزارع النخيل  مل املــائــيــة  حــ�ــشــاب املــقــنــنــات 
املياه  ا�شتهالك  تر�شيد  يف  كبري  ب�شكل  ي�شاهم  التجارية 

اجلوفية يف اإمارة اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية بالتعاون 
بعد”  “عن  افرا�شيا  لــقــاء  اأبــوظــبــي   - البيئة  هيئة  مــع 
للتعريف باأهمية املحافظة على املوارد املائية من خمزون 

املـــيـــاه اجلــوفــيــة وذلــــك مبــ�ــشــاركــة عدد 
املــزارع. وقــال �شعادة  اأ�شحاب  كبري من 
املدير  املن�شوري  الق�شيلي  علي  مبارك 
الزراعية  الــ�ــشــوؤون  لــقــطــاع  الــتــنــفــيــذي 
ال�شالمة  و  لــلــزراعــة  اأبــوظــبــي  هيئة  يف 
يف  املياه  ا�شتخدام  تر�شيد  اإن  الغذائية 
الزراعة ميثل اأحد التحديات االأ�شا�شية 
و�شمان  الـــــزراعـــــة  قـــطـــاع  ال�ـــشـــتـــدامـــة 
املائية  املــــــوارد  مـــن  املــثــلــى  اال�ـــشـــتـــفـــادة 
من  باعتبارها  اجلوفية  املــيــاه  وخا�شة 
.. مــوؤكــدا حر�س  املتجددة  املـــوارد غــري 
الهيئة على مواجهة هذا التحدي وبذل 
اأق�شى اجلهود لتح�شني كفاءة ا�شتخدام 
املوارد املائية بالتعاون مع �شركائها من 
املزارعني والهيئات احلكومية ذات ال�شلة 
اأبوظبي.   - البيئة  هيئة  مقدمتها  ويف 
من  العديد  اأطلقت  الهيئة  اأن  واأ�ــشــاف 
ا�شتدامة  مــفــهــوم  لــتــكــريــ�ــس  املــــبــــادرات 
املوارد املائية من خالل ال�شعي لتطوير 
املائية  لــلــمــوارد  املتكاملة  االإدارة  نظم 
مــيــاه م�شتدامة  والــبــحــث عــن مــ�ــشــادر 
باالإ�شافة  الــــزراعــــة  يف  ال�ــشــتــخــدامــهــا 
للحد  والتوعية  االر�ــشــاد  مــبــادرات  اإىل 
املياه  ا�شتهالك  وتر�شيد  املياه  هدر  من 
التكنولوجيا  على  واالعــتــمــاد  اجلوفية 
احلديثة واالبتكارات اخلالقة لر�شيد 

واأ�شار  كفاءتها.  وتعزيز  املــيــاه  ا�شتخدام 
الري  ونظام  احلديثة  االأ�شاليب  اتباع  اأهمية  اإىل  �شعادته 
الذكي الذي يقلل من ا�شتهالك املياه بن�شبة كبرية مقارنة 

جمل�ش دبي مل�ستقبل الطاقة يعقد اجتماعه اخلام�ش

اإندوني�سيا تعر�ش 68 حو�سا بحريا غري م�ستك�سف اأمام امل�ستثمرين العام املقبل

اأدنوك وتوتال تتعاونان يف تكنولوجيا التقاط وا�ستخدام وتخزين الكربون وامل�ساريع الهادفة خلف�ش النبعاثات
•• اأبوظبي-وام:

وقعت �شركة برول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” اأم�س، اتفاقية مع �شركة 
والتطوير  البحث  يف  الــتــعــاون  فــر�ــس  ال�شتك�شاف  الفرن�شية  “توتال” 
وال�شراكة يف جماالت احلد من انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون وتكنولوجيا 
التقاط الكربون وا�شتخدامه وتخزينه وتعزيز ريادة اأدنوك يف هذا املجال. 
ال�شناعة  وزيــر  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  معايل  االتفاقية  وقــع 
والتكنولوجيا املتقدمة الرئي�س التنفيذي ل�شركة برول اأبوظبي الوطنية 
“ اأدنوك “ وجمموعة �شركاتها ، وباتريك بويانيه رئي�س جمل�س االإدارة 
والرئي�س التنفيذي ل�شركة “توتال” الفرن�شية. وجتمع االتفاقية اثنني 
واأحـــدث  الــعــامل لال�شتفادة مــن اخلـــرات  الــطــاقــة يف  اأكـــر منتجي  مــن 
اأك�شيد  ثـــاين  انــبــعــاثــات  مــن  احلـــد  جمـــال  يف  لديهما  املــتــوفــرة  التقنيات 
الكربون، كما ت�شهم يف تعزيز وتو�شيع ال�شراكة التاريخية والتعاون القائم 

بني الطرفني يف خمتلف جماالت ومراحل االأعمال يف قطاع النفط والغاز. 
وقال معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر : “متا�شياً مع نهج القيادة 
الر�شيدة مبد ج�شور التعاون وبناء �شراكات ا�شراتيجية ت�شهم يف حتقيق 
اأق�شى قيمة ممكنة، ي�شرنا توقيع هذه االتفاقية لتعزيز �شراكتنا وحتالفنا 
االتفاقية  هــذه  وت�شكل  الكربون.  انبعاثات  خف�س  جمــال  يف  ’توتال‘  مع 
خطوة اإ�شافية نحو اأهداف اأدنوك يف جمال اال�شتدامة والتي تهدف اإىل 
خف�س االنبعاثات امل�شببة لالحتبا�س احلراري بن�شبة %25 بحلول عام 
�شمن  والــغــاز  للنفط  امل�شوؤول  باالإنتاج  التزامنا  تعزز  اأنها  كما   ،2030
ا�شراتيجية اأدنوك املتكاملة 2030 للنمو الذكي. ونتطلع اإىل اال�شتفادة 
من التعاون مع ’توتال‘ الإجراء مزيد من م�شاريع البحث والتطوير حول 
تقنيات احلد من انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون وفر�س النمو امل�شتدام«. 
ووفقاً لالتفاقية، تعمل اأدنوك و”توتال” على ا�شتك�شاف فر�س التعاون يف 
جمال احلد من انبعاثات غاز ثاين اأك�شيد الكربون، وحت�شني كفاءة الطاقة 

وا�شتخدام الطاقة املتجددة يف عمليات النفط والغاز. كما �شتقوم ال�شركتان 
بتطوير اأبحاث م�شركة يف تقنيات جديدة تغطي التقاط الكربون وحلول 
ا�شتخدامه وتخزينه يف م�شاريع تعزيز ا�شتخال�س النفط. من جانبه، قال 
التعاون  وتعزيز  االتفاقية  هذه  على  التوقيع  “ي�شعدنا  بويانيه:  باتريك 
القائم وال�شراكة طويلة االأمد مع اأدنوك. و�شتتيح هذه املبادرة لل�شركتني 
توحيد اجلهود يف عدة جماالت مثل احلد من انبعاثات الكربون يف املواقع 
ال�شناعية، وحت�شني كفاءة ا�شتخدام الطاقة يف العمليات، وتطوير حلول 
وتخزينه.  وا�شتخدامه  الــكــربــون  التقاط  تكنولوجيا  جمــال  يف  مبتكرة 
وخرتها  ح�شورها  مــن  باال�شتفادة  تــوتــال  الــتــزام  التعاون  هــذا  ويعك�س 
النفط  �شركات  من  رئي�شيني  �شركاء  مع  جنب  اإىل  جنباً  والعمل  العاملية 
طموح  مــع  متما�شية  اال�شراتيجية  ال�شراكة  هــذه  تــاأتــي  كما  الوطنية، 
اإىل  والو�شول  انبعاثات  م�شتوى  باأقل  الطاقة  من  املزيد  الإنتاج  ’توتال‘ 

.« الن�شبة ال�شفرية يف انبعاثات الكربون يف 2050 

•• اأبوظبي -وام:

قـــال مــعــايل عــارفــني تــ�ــشــريــف، وزيـــر الــطــاقــة والـــــرثوة املعدنية 
االإندوني�شي اإن بالده فتحت اأبوابها اأمام تعزيز اال�شتثمار يف قطاع 
النفط والغاز و�شتعر�س 68 حو�شاً بحرياً غري م�شتك�شف يف اإطار 

مزاد علني تنظمه العام املقبل.
اأديبك االفرا�شي  األقاها خالل موؤمتر  التي  واأ�شاف - يف كلمته 

بعمليات  بــــــدءاً  مــفــتــوح  الــقــطــاع  اإن   -  2020 اال�ــشــراتــيــجــي 
خالل  والتدريب  التكرير  باأعمال  وانتهاًء  التمهيدية  اال�شتك�شاف 
اإمكانات  اإزاء  متفائلة  تطلعات  عــن  مــعــرا   .. االأخــــرية  املــراحــل 
اال�شتثمار “الهائلة” يف قطاع النفط والغاز االإندوني�شي. وك�شف 
احتياطات  اأن  عــن  االإنــدونــيــ�ــشــي  املعدنية  والــــرثوة  الــطــاقــة  وزيـــر 
3.77 مليار برميل من النفط اخلام و77  اإندوني�شيا التي تبلغ 
تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي قد “ال تكون كبريًة مقارنًة 

اإال اأن دولته �شتعر�س اأمام امل�شتثمرين 68  باالحتياطات العاملية”، 
حو�شاً بحرياً العام املقبل يف اإطار مزاد علني .. موؤكدا اأن هذا املزاد 
ميثل اآخر املبادرات يف اإطار برنامج حوافز معدة خ�شي�شاً لتحقيق 
“ثقة قانونية وتعزيز اال�شتثمار” و�شيقدم هذا الرنامج ت�شهيالت 
عديدة اأمام �شركات النفط والغاز فيما يتعلق بعقود ت�شارك االإنتاج، 
الرخي�س  اإجـــراءات  وتب�شيط  وغريها،  �شريبية  حوافز  وتاأمني 

وتعزيز البيانات والدرا�شات بدعٍم من موؤ�ش�شات ومعاهد دولية.

هار�شيندرا   / املــدعــو   فقد 
�شا�شيندران  ماروكانيكال 
الهند   اجلن�شية - جواز   ،
 )P2810957( رقم  �شفره 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــشـــال 

0581657642

فقدان جواز �سفر
ـــــدعـــــو  / مـــبـــارك  فـــقـــد امل
جيبوتي     ، حــ�ــشــني  عــيــ�ــشــى 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)76938RE16( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0509170622

فقدان جواز �سفر
حممد   / املــــــدعــــــو   فــــقــــد 
احمد رجب ابرهيم ، م�شر   
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)12926847A( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0506680072

فقدان جواز �سفر
عبداهلل   / املـــــدعـــــو   فـــقـــد 
 ، الــ�ــشــبــعــان  �ــشــبــعــان  طلعت 
جواز   - اجلن�شية  االردن   
 )P183545( رقــم  �شفره 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــشـــال 

0505624796

فقدان جواز �سفر
فـــقـــدت املــــدعــــو ة /فـــوزيـــه 
اثيوبيا     ، جـــار�ـــشـــو  نــــــوري 
�شفرها  جــــواز   - اجلــنــ�ــشــيــة 
 )EP4848048( رقـــم 
ــلــيــمــه اىل  مــــن يــــجــــده تــ�ــش
اقــــرب  او  اثـــيـــوبـــيـــا  �ـــشـــفـــارة 

مركز �شرطة

فقدان جواز �سفر
املـــــدعـــــو ة /رغــــــده  فــــقــــدت 
اليمن     ، الــعــرامــي  زيــد علي 
�شفرها  جــــواز   - اجلــنــ�ــشــيــة 
من   )08392604( رقم 
�شفارة  اىل  ت�شليمه  يــجــده 
مركز  اقـــــــــرب  او  الــــيــــمــــن 

�شرطة

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /�شيف عبداهلل 
اليمن     ، املــ�ــشــيــعــي  مــــروك 
�شفره  جــــــواز   - اجلــنــ�ــشــيــة 
من   )07461106( رقم 
�شفارة  اىل  ت�شليمه  يــجــده 
مركز  اقـــــــــرب  او  الــــيــــمــــن 

�شرطة

فقدان جواز �سفر
واتى  /�شينتا  املــدعــو   فــقــد 
اجلن�شية  انـــدونـــيـــ�ـــشـــيـــا     ،
رقــــــم  �ــــــشــــــفــــــره  جـــــــــــــواز   -
من   )C1280505(
�شفارة  اىل  ت�شليمه  يــجــده 
مركز  اقـــرب  او  اندوني�شيا 

�شرطة

فقدان جواز �سفر
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الفجر الريا�ضي

•• دبي – الفجر

الــيــوم مــنــافــ�ــشــات بطولة  =تــنــطــلــق 
للبولو  احلـــبـــتـــور  ومــنــتــجــع  نـــــادي 
نوفمر  لـــ�ـــشـــهـــر  والــــفــــرو�ــــشــــيــــة 
مبــ�ــشــاركــة 8 فــــرق بــهــانــديــكــاب 6 
خالل  مباريات  اأربـــع  وت�شهد  جــول 
وامل�شائية بني  ال�شباحية  الفرتني 
توزيعها  مت  والــتــي  امل�شاركة  الــفــرق 
بقيادة  االإمـــارات  وهــي  ملجموعتني، 
حممد  بــنــت  مــيــثــاء  ال�شيخة  �ــشــمــو 
بــن را�ــشــد اآل مكتوم وفــريــق ايــه ام 
مكتوم  اآل  عــلــيــاء  ال�شيخة  بــقــيــادة 
د. عبد  بـــقـــيـــادة  الـــدكـــتـــور  وفـــريـــق 
بقيادة  هي�شكث  وفــريــق  الــرحــمــن 
لورا ديك�شون وفريق اكنور بنجا�س 
العمران وفريق مهرة  بقيادة خالد 
بقيادة را�شد احلبتور وفريق جرين 
جيت�س بقيادة نور اأبوخ�شرا وفريق 

الذئاب بقيادة حبتور احلبتور.
الظه�ر االأول مليثاء

اليوم يف  البطولة  �شريط  و�شيق�س 

فريقا  �ــشــبــاحــاً  والــنــ�ــشــف  التا�شعة 
  AM( الدكتور وفــريــق  االإمــــارات 
حيث  مــكــتــوم  اآل  عــلــيــاء  ال�شيخة   )

اأول ظهور ل�شمو  متثل هذه املباراة 
ال�شيخة ميثاء بنت حممد بن را�شد 
املو�شم وي�شم فريق  اآل مكتوم هذا 

االإمارات اإىل جانب �شموها كل من 
ارياتي  و�شانتو�س  ارو  بيز  مــارتــن 
فريق  ي�شم  بينما  اوكــويــزا  وبابلو 
من  كل  جانبها  اإىل  علياء  ال�شيخة 
و�ــشــانــتــو�ــس ليرتي  فــيــنــوت  بـــريل 

وبابلو. 
هي�صكث ي�اجه بنجا�س

اأما املباراة الثانية ف�شوف جتمع بني 
فريقي هي�شكث بقيادة لورا ديك�شون 
دينيكو  دميـــــري  مـــن  كـــل  ومــعــهــا 
وتوما�س  امــــــــادوري  و�ــشــيــجــونــدو 
بال�شيو�س اأمام فريق انكور بنجا�س 
حيدر  ومعه  العمران  خالد  بقيادة 
وريكاردو  كيلي  وفــاكــونــدو  بنجا�س 

جرو�س.

مباراتي بعد الظهر 
الظهر  بـــعـــد  فـــــرة  خــــــالل  ــــقــــام  وت
ال�شاعة  االأوىل  تنطلق  مــبــاراتــني 
الثالثة اإال ربعا وجتمع بني فريقي 

�شمن  ومـــــهـــــرة  جـــيـــتـــ�ـــس  جــــريــــن 
املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة وتــعــقــبــهــا يف 
بني  وجتمع  الثانية  املباراة  الرابعة 
مع  الرحمن  عبد  الدكتور  فريقي 

الذئاب حل�شاب املجموعة االأوىل.

�ص�ق وترقب
االنطالق  اأن  املـــراقـــبـــون  ويــتــوقــع 
�شوف يت�شم بالقوة والندية ل�شببني 
االأول اأنهما ميثالن اأول ظهور لعدد 
كبري من الالعبني واالأمر الثاين اأن 
البطولة االأوىل االفتتاحية اأظهرت 

اأفرز  اجلــائــحــة  ب�شبب  الــتــوقــف  اأن 
مقدمتها  يف  اإيجابية  جــوانــب  عــدة 
�شغف الالعبني ورغبتهم يف العودة 
اإىل املالعب بعد غياب واإبراز كل ما 

يف جعبتهم من جهد وقدرات.

احلبت�ر : انت�صار وتط�ر 
وقـــد اأعــــرب رجـــل االأعـــمـــال حممد 
املنظمة  الــلــجــنــة  رئــيــ�ــس  احلــبــتــور 
لــ�ــشــلــ�ــشــلــة بـــــطـــــوالت كـــــاأ�ـــــس دبــــي 
بعودة  �شعادته  عن  للبولو  الذهبية 
و�شط  الكبري  الزخم  بهذا  الن�شاط 

التي  االحـــــــرازيـــــــة  االإجــــــــــــــراءات 
ب�شبب  االأن�شطة  خمتلف  ت�شهدها 
ال�شالمة  متمنيا  كـــورونـــا  جــائــحــة 
على  ومــوؤكــدا  واجلــمــهــور  لالعبني 
يف  نــوعــيــة  نقلة  �شهد  املــ�ــشــتــوى  اأن 
العامني املا�شيني وتوقع اأن ي�شتمر 
وخا�شة  العام  هذا  املتميز  امل�شتوى 
بعد اأن �شهدت اللعبة انت�شاراً وا�شعا 
بني العديد من �شباب االإمارات، اإىل 
الفرق  من  العديد  م�شاركة  جانب 
بالعبيها من العديد من اجلن�شيات 

للذكور واالإناث.

•• راأ�س اخليمة-الفجر

ال�شيخ �شامل  املهند�س   بتوجيهات 
بن �شلطان القا�شمي رئي�س دائرة 
الطريان املدين الرئي�س الفخري 
راأ�ـــــس اخليمة  كــ�ــشــافــة  ملــفــو�ــشــيــة 
راأ�س  ك�شافة  مفو�شية  اأقــامــت   ،
اخليمة مهرجان ريا�شي بالتعاون 
مع نادي بو�شت الريا�شي و�شمن 
الذي   2020 للياقة  دبي  حتدي 
اأطـــلـــقـــه �ـــشـــمـــو الـــ�ـــشـــيـــخ حـــمـــدان 
اآل مكتوم  را�ـــشـــد  بـــن  بـــن حمــمــد 
 30 ويل عــهــد دبــــي ومبـــ�ـــشـــاركـــة 
بــحــ�ــشــور حمـــمـــد ح�شن  كــ�ــشــافــا 
نـــائـــب رئــيــ�ــس جمل�س  الــ�ــشــمــ�ــشــي 
القوع  وحمــمــد  املــفــو�ــشــيــة  اإدارة 
وابــتــ�ــشــام �ــشــامل اأعــ�ــشــاء جمل�س 
اإدارة املفو�شية يف جو من الن�شاط 
اأخــذ االإجـــراءات االحرازية  ومع 

الوقائية.
املهرجان مبحا�شرة ق�شرية  بداأ   
مـــــن املـــنـــ�ـــشـــط الـــكـــ�ـــشـــفـــي وائـــــل 

ممار�شة  اأهمية  عن  عبدالرحمن 
الريا�شة فى ظل كورونا ثم اإحماء 

الريا�شية  التمرينات  وممــار�ــشــة 
اأ�شرع  �ــشــد احلــبــل ولــعــبــة  ولــعــبــة 

الك�شفية  الــعــ�ــشــا  ولــعــبــة  كــ�ــشــاف 
اأ�شا�شيات  وممــــار�ــــشــــة  وتـــعـــلـــيـــم 

املالكمة.
ح�شن  حمــــمــــد  اأو�ـــــــشـــــــح  حــــيــــث 

ا�شتهدفت  املـــبـــادرة  اأن  ال�شم�شي 
اإطار  الــريــا�ــشــيــني الــكــ�ــشــافــة  ، يف 

م�شتوى  عــلــى  املـــبـــذولـــة  اجلـــهـــود 
الدولة و�شمن املبادرات الريا�شية 

لتحدي دبي للياقة ، ومبا ين�شجم 
مع اأهداف الك�شافة.

•• لوزان-الفجر

للجنة  الـــتـــنـــفـــيـــذي  املـــكـــتـــب  وافــــــق 
االأوملبية الدولية على زيادة ميزانية 
للفرة  االأوملـــبـــي  الت�شامن  بــرامــج 
بحدود   2024-2021 االأوملــبــيــة 
مليون   590 لت�شبح  بــاملــئــة،   16
للجنة  الــقــرار  هــذا  و�شيتيح  دوالر.  
دعمها  زيـــــــادة  الـــدولـــيـــة  االوملـــبـــيـــة 
االوملبية  واللجان  للريا�شيني  اأكرث 

الوطنية والهيئات القارية. 
وقال رئي�س اللجنة االوملبية الدولية 
اأحد  هو  الت�شامن  اإن  بــاخ:  توما�س 
التي  الــرئــيــ�ــشــيــة  الــقــيــم االوملـــبـــيـــة 
بفاعلية.  االوملبية  االأ�شرة  لها  تروج 
برنامج  مــيــزانــيــة  زيــــــادة  قـــــرار  اإن 
اجلديدة  للدورة  االوملبي  الت�شامن 
بن�شبة  املقبلة  االأربــــع  الــ�ــشــنــوات  يف 
590 مليون  اإىل  لت�شل  باملئة   16
اأمريكي هو دليل قوي للغاية  دوالر 

يف اأوقات االأزمات العاملية. 

4 مباريات تد�صن بط�لة نادي احلبت�ر للب�ل� الي�م

ميثاء بنت حممد تقود فريق الإمارات 
يف مواجهة فريق »علياء«

مفو�سية ك�سافة راأ�ش اخليمة ت�سارك يف حتدي دبي للياقة 2020

اللجنة الأوملبية الدولية تزيد ميزانية الت�سامن الأوملبي

•• دبي-الفجر

االأوىل  الدرجة  اليوم اجلمعة مناف�شات م�شابقة دوري   تنطلق م�شاء 
للمو�شم الريا�شي 2020-2021 مب�شاركة 11 نادياً هي : االإمارات 
، دبا  ، دبا  ، العروبة  ، العربي  ، الذيد  ، احلمرية  التعاون   ، ، البطائح 

احل�شن ، م�شايف ، م�شفوت.
وتقام يف اليوم االأول ثالثة مباريات ، حيث يلتقي نادي م�شايف مع نادي 
، ويف ذات  16:40 م�شاًء  ال�شاعة    ، نــادي م�شايف  التعاون على ملعب 

التوقيت ي�شت�شيف نادي  البطائح مبلعبه نادي احلمرية ، فيما يواجه 
نادي م�شفوت نادي دبا احل�شن على �شتاد نادي �شباب االأهلي بالعوير 

ال�شاعة 16:45 م�شاًء .
مباراتني  باإقامة  ال�شبت  غــٍد  يــوم  االأول  االأ�شبوع  مباريات  وت�شتكمل 
جتمع املباراة االأوىل نادي الذيد مع نادي االإمارات على ملعب البطائح 
، ويف املباراة الثانية يلتقي نادي دبا مبلعبه مع نادي العروبة ، وُتلعب 

املباراتني ال�شاعة 16:40 م�شاًء.
 ، دوريــــن  الــــدوري مــن  بــنــظــام  االأوىل  الــدرجــة  ــقــام م�شابقة دوري  وُت

ويتاأهل بطل امل�شابقة والو�شيف اإىل دوري اخلليج العربي للمحرفني 
للمو�شم الريا�شي القادم .

كافة  املا�شية على  االأيــام  الكرة خالل  باحتاد  امل�شابقات  ووقفت جلنة 
الدوري  م�شابقة  الإجنــاح  الالزمة  االحتياجات  وتوفري  اال�شتعدادات 
واإخراجها بال�شورة املطلوبة من خالل عقد ور�شة عمل ملمثلي اأندية 
دوري الدرجة االأوىل حول م�شابقات اأندية الدرجة االأوىل ، وناق�شت 
الور�شة جمموعة من املحاور تتعلق مبتطلبات تنظيم املباريات وواجبات 
االأندية امل�شت�شيفة ، وبروتوكول عمليات املباريات ، وبطاقات االعتماد 

لالعبني واأع�شاء االأجهزة االإدارية والفنية ، اإ�شافة اإىل معايري االأمن 
وال�شالمة يف املباريات ، ومراجعة التعديالت التي طراأت موؤخرا على 

لوائح امل�شابقات ، واالأمور االإعالمية امل�شاحبة للمباريات .
انطلق يف  قــد  االأوىل  الــدرجــة  الأنــديــة  بالن�شبة  الــكــروي  املو�شم  وكــان 
اأكتوبر املا�شي باإقامة الت�شفيات التمهيدية املوؤهلة لدور  التا�شع من 
ال�شتة ع�شر لبطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة »حفظه اهلل« ، 
والتي �شهدت �شعود االإمارات بطل املجموعة االأوىل بر�شيد 11 نقطة 

، والعروبة بطل املجموعة الثانية بر�شيد 8 نقاط .

قطار دوري الدرجة الأوىل ينطلق اليوم مب�ساركة 11 ناديًا

•• املنامة-الفجر

اأ�شاد االأمني العام للجنة االأوملبية البحرينية حممد 
البحريني  االحتــــاد  يبذلها  الــتــي  بــاجلــهــود  الن�شف 
اإقليميا  بــاالإجنــازات  الــزاخــر  و�شجله  القوى  الألــعــاب 
واأوملــبــيــا، واطــلــع على خططه لدورة  وقــاريــا وعــاملــيــا 
اإىل �شيف  تــاأجــلــت  الــتــي   2020 االأوملــبــيــة  االألــعــاب 
االألعاب  ودورة  كــــورونــــا،  فـــريو�ـــس  بــ�ــشــبــب   2021

االآ�شيوية عام 2022 يف هانغزهو بال�شني. 
القوى  الألعاب  البحريني  االحتــاد  مقر  الن�شف  وزار 
االحتاد  رئي�س  والتقى  االأربــعــاء  االأول  اأمــ�ــس  م�شاء  
حممد عبداللطيف بن جالل واأع�شاء جمل�س االإدارة 

والطاقم الفني واالإداري للمنتخبات الوطنية. 
األعاب  يلعبه احتاد  الذي  البارز  بالدور  الن�شف  ونوه 
الــقــوى لــكــونــه اأحـــد اأهـــم االحتـــــادات املــنــجــزة والتي 
ح�شدت العديد من النجاحات للريا�شة البحرينية، 

الوحيد  االحتاد  باعتباره  التاريخية  مبكانته  م�شيدا 
الذي �شارك يف كافة الدورات االأوملبية واالآ�شيوية التي 
ت�شرف عليها اللجنة االأوملبية، ولتخريجه العديد من 

االأبطال والبطالت. 
األــعــاب القوى  عقب ذلــك، قــدم املــديــر الفني الحتــاد 
منتخب  ا�شتعدادات  عن  مف�شال  عر�شا  ريغي  طاهر 
واآ�شياد   2020 طــوكــيــو  الأوملـــبـــيـــاد  الـــقـــوى  األـــعـــاب 
املتاأهلني وخطة  2022 وقائمة الالعبني  هانغزهو 
االإعـــــداد لــلــعــدائــني والـــعـــداءات واملــيــدالــيــات املتوقع 

حتقيقها يف اال�شتحقاقني. 
 كما قدم ملحة تاريخية عن اجنازات األعاب القوى على 
مدار م�شاركاتها يف دورتي االألعاب االأوملبية واالآ�شيوية 
ومراحل التطور الذي �شهدته والطفرة التي حققتها 
خالل الفرة القليلة املا�شية لت�شبح رقما �شعبا على 
�شاحة األعاب القوى االآ�شيوية والعاملية، كما ا�شتعر�س 

اأبرز امل�شاركات القادمة ملنتخبات األعاب القوى. 

اللجنة الأوملبية البحرينية تطلع على خطط األعاب القوى 
لأوملبياد طوكيو2020 والألعاب الآ�سيوية بهانغزهو 2022
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االوملبية  االكــادميــيــة  مــع  بالتعاون  الفل�شطينية  االأوملــبــيــة  اللجنة  نظمت 
الفل�شطينية ور�شة عمل يف العا�شر من ال�شهر اجلاري حول اأهمية م�شاركة 
املراأة يف املراكز القيادية يف االحتادات الريا�شية الوطنية واللجنة االوملبية.  
اأ�شعد  الفل�شطينية  االوملــبــيــة  اللجنة  رئي�س  نــائــب  العمل  ور�ــشــة  وتــراأ�ــس 
الن�شاء  من  والعديد  حجية  عبداملجيد  العام  االأمــني  بح�شور  جمــدالوي، 

العامالت يف االحتادات والهيئات الريا�شية املحلية. 
واعتر جمدالوي يف كلمته اأن املراأة الفل�شطينية هي �شريك اأ�شا�شي للرجل 
يف القطاع الريا�شي، م�شددا على اأهمية الدور الذي لعبته اللجنة االوملبية 

ع�شرة  مــن  الأكـــرث  الريا�شة  يف  الن�شائية  امل�شاركة  لتطوير  الفل�شطينية 
الريا�شية  املنظمات  القيادية يف  املراكز  تويل  املــراأة من  تتمكن  لكي  اأعــوام 

الوطنية. 
الــقــيــاديــة يف املنظمات  املــراكــز  تـــويل  املــــراأة عــلــى  مــن جــهــتــه، �شجع حجية 
اإ�شراك  العمل على  اإىل  الريا�شية  الفل�شطينية  الريا�شية، ودعا االحتادات 

املراأة يف هذه املراكز. 
وناق�شت ور�شة العمل كيفية انخراط املراأة اأكرث يف االإدارة الريا�شية و�شبل 

مواجهة التحديات التي تعر�شهن. 

اللجنة الأوملبية الفل�سطينية تدعو اإىل 
م�ساركة املراأة يف املراكز القيادية

••  الريا�س-الفجر

 اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة االحتاد ال�شعودي للجولف، وجولف ال�شعودية، 
يا�شر الرميان عن اإطالق اململكة اإ�شراتيجية وطنية �شاملة تهدف اإىل 
بحماية  تهتم  مبتكرة وطموحة  ثقافة  تطوير  ا�شتدامة اجلولف، عر 
موؤكًدا  االجتماعي،  الدور  تفعيل  اإىل جانب  االقت�شاد،  وتطوير  البيئة 
تاريخ  يف  جــديــداً  حــدثــاً  ت�شكل  الــتــي  اجلــديــدة  اال�شراتيجية  اأهــمــيــة 
الريا�شة يف اململكة العربية ال�شعودية. جاء ذلك خالل اإطالق فعاليات 
�شندوق  مــن  املــقــّدمــة  للجولف  الن�شائية  الــ�ــشــعــوديــة  اأرامـــكـــو  بــطــولــة 
بتعريف  يتمثل  الهدف  اأن  اإىل  الرميان  واأ�ــشــار  العامة.   اال�شتثمارات 
اأكرث البيئات  اأحد  باململكة العربية ال�شعودية كرائدة يف جمال �شناعة 
الريا�شية ا�شتدامة وفاعلية اقت�شادية واجتماعية، ومبا ميكن اجلميع 
من التعرف على �شيء من ذلك خالل فعاليات البطولتني املقامتني هذا 
للريا�شة. من  االإيجابية  القيم  الكثري من  ودورهما يف عك�س  االأ�شبوع 
النعيم،  نبيل  ال�شعودية  لل�شوؤون  اأرامكو  �شركة  رئي�س  نائب  اأكد  جانبه 
 « للجولف  الن�شائية  ال�شعودية  اأرامكو   « بطولة  رعاية  اأرامكو  قرار  اأن 
املقدمة من �شندوق اال�شتثمارات العامة يعك�س التزامها بدعم متكني 

املراأة ال�شعودية والرويج للقيم االإيجابية للمجتمع. 

•• دبي -وام:

ا�ــشــتــعــر�ــشــت الــلــجــنــة االأوملـــبـــيـــة الــوطــنــيــة مـــع خمتلف 
وامل�شاركات  املختلفة  امل�شتجدات  الريا�شية  االحتـــادات 
النواحي  كافة  الوقوف على  2021، ومت  لعام  القادمة 
الوفود  تــ�ــشــجــيــل  وتــفــا�ــشــيــل  والــلــوجــ�ــشــتــيــة  االإداريــــــــة 
والريا�شيني يف ظل التغيريات التي طراأت على الريا�شة 
جائحة  بعد  كافة  االأ�شعدة  على  واملنا�شبات  واالأحـــداث 

كورونا.
عقدتها  التي  التن�شيقية  االجتماعات  خــالل  ذلــك  جــاء 
فئات   3 اإىل  تق�شيمها  والــتــي مت  االحتـــادات  مــع  اللجنة 
ح�شب نوع اللعبة �شواًء كانت فردية اأو جماعية اأو قتالية 

عر تقنية االت�شال املرئي عن بعد.
وتقدم احل�شور بال�شكر والتقدير اإىل �شمو ال�شيخ اأحمد 
االأوملبية  اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن 
الوطنية، على دعمه امل�شتمر للحركة االأوملبية وللقطاع 
الريا�شي ب�شورة عامة، ما انعك�س على اأداء الالعبني يف 

خمتلف املحافل واال�شتحقاقات.
وتقارير  عــمــل  خــطــط  مناق�شة  االجــتــمــاعــات  وتــنــاولــت 
االحتـــــــادات املـــعـــَدة خلــو�ــس غــمــار املــنــافــ�ــشــات عــلــى كل 
امل�شتويات، مبا ي�شمن حتقيق االأهداف املن�شودة، املتمثلة 
يف اأف�شل النتائج واالأرقام ورفع علم الدولة على من�شات 

التتويج.
واأكد اأحمد الطيب مدير اإدارة ال�شوؤون الفنية والريا�شية 
باللجنة االأوملبية الوطنية اأن الهدف من تلك االجتماعات 
هو اال�شتعداد مبكراً للمحافل الريا�شية القادمة، ال�شيما 
وعلى  باال�شتحقاقات  حــافــاًل  �شيكون  املــقــبــل  الــعــام  اأن 
راأ�شها دورة االألعاب االأوملبية الثانية والثالثني بطوكيو 
 – �شانيا  ال�شاطئية  االآ�شيوية  االألعاب  ودورة  2021م، 
ال�شني، ودورة االألعاب الريا�شية الثالثة ملجل�س التعاون 
الدورة  اإىل  باالإ�شافة  الــكــويــت،  العربية  اخلليج  لــدول 
ودورة  قونية،  مبدينة  االإ�ــشــالمــي  للت�شامن  اخلام�شة 
االألعاب االآ�شيوية لل�شاالت املغلقة بتايالند واأخرًيا دورة 

االألعاب االآ�شيوية لل�شباب بال�شني.

مني منتخب فرن�شا املنقو�س ب�شبب االإ�شابات باخل�شارة 
�شقط  حــني   ،2018 الــعــامل  بكاأ�س  فــوزه  منذ  الثالثة 
ملعب  على  وديــة  مباراة  خالل  فنلندا  اأمــام  -2�شفر 

فران�س". دو  "�شتاد 
بورو�شيا  مــهــاجــم  فــرحــة  بــالــتــايل  فــنــلــنــدا  واأفـــ�ـــشـــدت 
الفرن�شي  النجم  ابــن  تـــورام  ماركو�س  مون�شنغالدباخ 

ليليان، املزهو بظهور االأول مع الديوك.
وكانت هذه اخل�شارة االوىل لفرن�شا يف خمتلف امل�شابقات 

والوديات منذ حزيران/يونيو 2019.
وافتتح ماركو�س فرو�س الت�شجيل يف الدقيقة 28، بعد 
�شباك  واأ�شكنها  �شي�شوكو،  مو�شى  من  خاطئة  متريرة 

احلار�س �شتيف مانداندا.
وبــــدا الــفــرنــ�ــشــيــون عــاجــزيــن عـــن الـــــرد، فــعــمــق اأوين 
فاالكاري جراحهم بهدف ثان )31( من هجمة مرتدة 
اخرق فيها الدفاع من اجلهة الي�شرى و�شددها قوية 

اإىل ميني احلار�س.
اأنـــطـــوان غريزمان  املـــــدرب ديــديــيــه ديــ�ــشــان  واأ�ـــشـــرك 
واأنتوين مار�شيال ونغولو كانتي يف ال�شوط الثاين، من 
دون التمكن من اخراق الدفاعات الفنلندية. كما كان 

م�شتوى بول بوغبا متوا�شعاً.

ويف ظل روزنامة مزدحمة واأمام كرثة االإ�شابات، اأوىل 
اأهــمــيــة الدخـــار الــقــوة والــطــاقــات �شد فنلندا،  ديــ�ــشــان 
بانتظار القمة املرتقبة ال�شبت �شد الرتغال يف اجلولة 
االأمم  مــ�ــشــابــقــة دوري  مـــن  االأخــــــرية  قــبــل  اخلــامــ�ــشــة 
االأوروبـــيـــة قــبــل مــالقــاة الــ�ــشــويــد الــثــالثــاء يف اجلولة 

االخرية.
"املباراة  املواجهة  قبل  �شحايف  موؤمتر  يف  دي�شان  وقــال 
احلا�شمة التي تنتظرنا هي مباراة ال�شبت �شد الرتغال 
املجموعة  بطاقة  انــتــزاع  اىل  ن�شعى  حيث  ل�شبونة  يف 
االأمم  دوري  مــ�ــشــابــقــة  يف  االأربـــعـــة  دور  اإىل  )املـــوؤهـــلـــة 
بع�س  يجد  اأن  ن�شمن  اأن  "يجب  االأوروبية("، م�شيفا 
وطاقتنا  قوتنا  كل  على  نحافظ  واأن  االإيقاع  الالعبني 

ملباراة ال�شبت".
الثالثة  املجموعة  �شدارة  وفرن�شا  الرتغال  وتتقا�شم 
لكل منهما من  نقاط   10 بر�شيد  االأول  امل�شتوى  من 
قمتهما  يف  �شلبيا  كــان  واحــد  وتــعــادل  انت�شارات  ثالثة 

االوىل يف اجلولة الثالثة.
يبتعدان  كونهما  بينهما  املجموعة  بطاقة  وانح�شرت 
الــثــالــثــة، فيما حتتل  نــقــاط عــن كــرواتــيــا  بــفــارق �شبع 

ال�شويد املركز االأخري دون ر�شيد.

ال�سعودية تطلق بطولة ن�سائية 
وا�سرتاتيجية �ساملة للجولف 

اللجنة الأوملبية ت�ستعر�ش مع الحتادات 
الريا�سية خطط امل�ساركات يف 2021

فرن�سا بطلة العامل 
ت�سقط اأمام فنلندا 

••  اأبوظبي-الفجر:

  )9( رقــم  واالإنــقــاذ  ال�شباحة  بطولة  يف  االأول  املركز  اأبوظبي  �شرطة  ح�شدت 
�شمن درع التفوق العام لوزارة الداخلية التي اأقيمت يف م�شبح حمدان بن حممد 

يف مدينة دبي مب�شاركة اإحدى ع�شرة قيادة �شرطية على م�شتوى الدولة .
املــوارد الب�شرية فريق �شرطة   وهناأ اللواء �شامل �شاهني النعيمي مدير قطاع 
اأبوظبي لل�شباحةعلى حتقيق هذا املركز املتميز بح�شوله على 125 نقطة يف 

املجموع العام للبطولة عن جدارة من اأ�شل ع�شرة �شباقات متنوعة يف ال�شباحة 
و6  ذهبية  ميداليات   6 على  اأبوظبي  �شرطة  من  العبني  وح�شول  واالإنــقــاذ 

ميداليات ف�شية و5 برونزية .
ودعمها  الــُفــرق  لتاأهيل  االإمكانات  توفري  على  اأبوظبي  �شرطة  حر�س  واأكــد   
باخلطط والرامج التدريبية �شمن  منظومة ريا�شية متكاملة وتهيئة البيئة 
البدين  اإعدادهم  وت�شهم يف  تعزز من قدراتهم  التي  و  لهم  وامل�شجعة  املحفزة 

والذهني.

�سرطة اأبوظبي حت�سد املركز 
الأول ببطولة الداخلية لل�سباحة

•• الظفرة – مدينة زايد-الفجر:

بداأ �شباح اأم�س اخلمي�س، مالك اإبل املجاهيم من االإمارات ودول اخلليج، 
بدورته  الظفرة  االإبــل يف مهرجان  املبيت  مبزاينة  �شبوك  اإىل  بالتوافد 
اآل  زايــد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  يقام  الــذي   ،14
بتنظيم  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان، ويل 
من جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية والراثية باأبوظبي، وذلك 
جماهيم   – املفاريد  لفئة  املخ�ش�شة  االأ�ــشــواط  يف  للم�شاركة  ا�شتعداداً 
والتي خ�ش�س لها 40 جائزة، حيث �شيتم اليوم اجلمعة اإعالن نتائجها 
بعد عر�شها على جلان الفرز والتحكيم، فيما ت�شتمر م�شابقات املهرجان  

لغاية 30 يناير 2021 يف مدينة زايد مبنطقة الظفرة. 
وتفقد معايل اللواء فار�س خلف املزروعي، القائد العام ل�شرطة اأبوظبي 
ع�شو املجل�س التنفيذي رئي�س جلنة اإدارة املهرجانات والرامج الثقافية 
االإبــل، حيث  للمهرجان، موقع مزاينة  زيــارة ميدانية  والراثية، خالل 
اطلع خاللها على اجلهود التي تقوم بها جلان التحكيم والفح�س الطبي 
ملواجهة  اال�شتثنائية  الظروف  ظل  يف  املهرجان  اإجنــاح  اأجــل  من  والفرز 

حتدي  فريو�س كورونا امل�شتجد "كوفيد - 19".
واأعرب معاليه عن �شعادته بالتزام كافة العاملني وامل�شاركني باالإجراءات 
املــهــرجــان والــتــي و�شعتها  بــه يف مــوقــع  املــعــمــول  الوقائية واالحـــرازيـــة 
مدى  عــن  تعر  والــتــي  املعنية،  اجلــهــات  مــع  بالتن�شيق  املنظمة  اللجنة 
�شالمتهم  اأجـــل  مــن  وذلـــك  لننت�شر"  "نلتزم  ب�شعار  ومت�شكهم  وعيهم 

و�شالمة اجلميع.
قد  املخت�شة  اجلهات  مع  وبالتن�شيق  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  وكانت 
تت�شمن  والــتــي  املــهــرجــان،  خــالل  عليها  للعمل  متكاملة   اآلــيــة  و�شعت 
جمموعة من االإجراءات االحرازية والوقائية، منها و�شع م�شار لتقدمي 
واالإر�شادات  اال�شتعالمات  ال�شيارات،  خــالل  من  اخلــدمــات  من  العديد 
وفك  املطايا،  ملكية  نقل  عمليات  واإجـــراءات  م�شارك  بطاقة  وا�شتخراج 
احلظر، واأداء الق�شم، وحتديث البيانات وغريها( حيث يتم التوا�شل بني 
امل�شارك والعاملني عر مكرات ال�شوت وبوجود عازل زجاجي، ويتم قبل 
19 عر تطبيق  اإبراز اثبات النتيجة ال�شلبية لفريو�س كوفيد  الدخول 
احل�شن، واإبراز الهوية االإماراتية، والتاأكد من ارتداء الكمامات وفح�س 
اإجــراءات الت�شجيل يف مزاينة  درجة احلــرارة، كما ميكن اال�شتف�شار عن 

االإبل وامل�شابقات الراثية من خالل اأرقام التوا�شل املعلنة عنها يف دليل 
الراثية،  امل�شابقات  االإبل )حمليات وجماهيم( ودليل  ملزاينة  امل�شاركني 

واخلا�شة بكل م�شابقة. 
وهي  والتالد  لل�شرايا  اأ�شواط   4 نتائج   اإعــالن  اجلمعة  اليوم  و�شي�شهد 
)�شوط �شرايا الأبناء القبائل، �شوط �شرايا الأبناء القبائل مفتوح - ي�شمح 
بال�شركاء، �شوط تالد الأبناء القبائل - �شوط 1، �شوط تالد الأبناء القبائل 

- �شوط 2(، حيث خ�ش�س لها 40 جائزة قيمة. 
كما تبداأ، اليوم اجلمعة، دخول االإبل امل�شاركة يف اأ�شواط احلقايق جماهيم 
 3 ت�شمل  حيث  ال�شبت،  يــوم  نتائجها  اإعــالن  و�شيتم  املبيت،  �شبوك  اإىل 
القبائل  الأبناء  �شرايا  �شوط  القبائل،  الأبناء  �شرايا  )�شوط  هي  اأ�ــشــواط 
مفتوح - ي�شمح بال�شركاء، �شوط تالد الأبناء القبائل(، وقد خ�ش�س لها 

جائزة قيمة.   30
وتعد مزاينة االإبل، امل�شابقة الرئي�شية يف مهرجان الظفرة، امللتقى االأول 
اإقليمياً وعاملياً ملالك االإبل وحمبي املزاينات الراثية، ملا ت�شهده من اأعداد 
الباحثني  من  وا�شع  واهتمام  الدولة  م�شتوى  على  امل�شاركات  من  كبرية 
واملهتمني بهذا املجال، باالإ�شافة اإىل ما تقدمه املزاينة من لوحات تراثية 

تعك�س العادات والتقاليد واملنتجات املرتبطة باالإبل. 
وت�شهد مزاينة االإبل يف هذه الدورة، نحو 56 �شوطا خ�ش�س لها 476 
عمرية  فئات   6 �شمن   ، واملجاهيم  املحليات  فئتي  على  مــوزعــة  جــائــزة 
 30 )املفاريد، احلقايق، اللقايا، االإيذاع، الثنايا، احلول(، حيث خ�ش�س 
�شوطا لفئة املحليات مبجموع جوائز بلغ 248 جائزة، و26 �شوطا لفئة 

املجاهيم مبجموع جوائز بلغ 228 جائزة. 
اجلدير بالذكر اأن الــدورة الـ 14 من مهرجان الظفرة، هذا العام تاأتي 
فريو�س  حتــدي   ملواجهة  اال�شتثنائية  الظروف  ظل  يف  ا�شتثنائي  ب�شكل 
على  املــهــرجــان  م�شابقات  وتقت�شر   ،"19  - "كوفيد  امل�شتجد  كــورونــا 
وم�شابقة  ال�شقور  ومــزايــنــة  واملجاهيم،  املحليات  لفئتي  االإبـــل  مزاينة 
ال�شيد بال�شقور و�شباق اخليول العربية االأ�شيلة وبطولة �شباق ال�شلوقي 
العربي الراثي 2500 مر ومزاينة ال�شلوقي العربي الراثي وم�شابقة 
الرماية ومزاينة غنم النعيم، وذلك �شمن جدول ومواعيد كل فئة بواقع 
ثالثة اأيام يف نهاية كل اأ�شبوع ولنحو 13 اأ�شبوعاً، ولن ت�شمل هذه الدورة 
و�شالمة  العامة  ال�شالمة  على  حر�شاً  وذلك  وفعالياته  ال�شعبي  ال�شوق 

امل�شاركني والعاملني.  

و�صط م�صاركة اإماراتية وخليجية وا�صعة

انطالق مناف�سات الأ�سبوع الثاين من م�سابقات مهرجان الظفرة 14
فار�س املزروعي يتفقد م�قع مزاينة االإبل باملهرجان
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يبدو �شائق مر�شيد�س الريطاين لوي�س هاميلتون على م�شارف اإجناز 
جديد يف ريا�شة فورموال واحد اإذ تبدو الفر�شة �شانحة اأمامه لتحقيق 
وذلك  �شوماخر،  االأملــاين ميكايل  االأ�شطورة  رقم  ومعادلة  ال�شابع  لقبه 
املرحلة  يف  االأحـــد  الــكــرى  تركيا  جــائــزة  �شباق  غــمــار  يخو�س  عندما 

الرابعة ع�شرة من بطولة العامل.
2008، ثــم مع  وبــات هاميلتون الــذي تــوج بطال مــع مــاكــالريــن عــام 
2014 و2015 و2017 و2018 و2019، قاب  اأعــوام  مر�شيد�س 
اإكمال �شيطرته على هذه الريا�شة امليكانيكية عام  اأدنى من  اأو  قو�شني 

اأي�شاً.  2020
ويتقدم هاميلتون على زميله الفنلندي فالتريي بوتا�س بفارق 

العامل،  بطولة  انتهاء  من  جــوالت  اأربــع  قبل  نقطة   85
�شباق  نهاية  يف  متقدماً  يكون  اأن  عليه  يتعني  وبالتايل 
الــوحــيــد على  عــن مناف�شه  نــقــطــة   78 بــفــارق  تــركــيــا 

اللقب.
ال�شباق  انــهــى  اذا  بــالــلــقــب  هــامــيــلــتــون  و�ــشــيــتــوج 
متقدما على بوتا�س يف اأي مركز، يف املقابل يتعني 
التفوق  تتويج زميله،  تاأجيل  اراد  اذا  االأخــري  على 

عليه بفارق 8 نقاط يف �شباق االأحد.
مل  انـــه  �شيما  ال  �شعبة  تــبــدو  الفنلندي  مهمة  لــكــن 

3 مـــــرات هذا  يــتــفــوق عــلــى هــامــيــلــتــون يف 
حــتــى االآن،  �ــشــبــاقــاً   13 املــو�ــشــم يف 

ورو�شيا  النم�شا  يف  وحتديدا 
واإيــــطــــالــــيــــا حـــيـــث متت 
مـــعـــاقـــبـــة الــــريــــطــــاين 
الـــ�ـــشـــبـــاقـــات  هــــــــذه  يف 

املراقبني  قـــبـــل  مــــن 
خمالفات  الرتــكــابــه 

يف القيادة.
وتـــــــبـــــــدو الــــطــــريــــق 
مـــــــعـــــــبـــــــدة اأمــــــــــــــام 
هـــامـــيـــلـــتـــون اأمــــــام 
حتـــقـــيـــقـــه رقــــمــــاً 
جديداً.  قيا�شياً 
تفوق  فــبــعــدمــا 
�شوماخر  عــلــى 
مـــن حــيــث عدد 
االنـــــتـــــ�ـــــشـــــارات 
 9 3 (
لـــــلـــــريـــــطـــــاين 
 91 مـــــــقـــــــابـــــــل 

ويف  لــــــالأملــــــاين(، 

املركز  انتزاع  ويف   )152 مقابل   162( التتويج  من�شات  على  ال�شعود 
الريطاين  يــاأمــل   ،)68 مقابل   97( ال�شباقات  انــطــالق  لــدى  االأول 
معادلة رقم �شوماخر من حيث عدد االلقاب يف بطولة العامل )7 مرات(. 
مر�شيد�س  تكون  وبوتا�س  هاميلتون  بــني  حم�شورة  املناف�شة  ان  ومبــا 
التي توجت بلقب ال�شانعني لهذا املو�شم للمرة ال�شابعة توالياً �شامنة 

احراز لقب ال�شائقني لل�شنة ال�شابعة تواليا اي�شا.
واعتر ال�شائق الرازيلي ال�شابق فيليبي ما�شا انه يف حال توج هاميلتون 
مر  على  �شائق  "اف�شل  لقب  عليه  يطلق  ان  في�شتحق  ال�شابع  باللقب 
االطالق  على  االف�شل  يكون  ان  لوي�س  "ي�شتطيع  وا�ــشــاف  االزمنة". 
ورمبا  و�شنوات  �شنوات  مــدى  على  اجنــازه  عن  �شيتحدث  واجلميع 
عقود وعقود". وتطرق ما�شا اإىل اإمكانية جتديد هاميلتون 
لعقده مع مر�شيد�س الذي ينتهي يف املو�شم احلايل بقوله 
لتمديد عقده ل�شنتني  اال�شتعداد  �شدد  يف  بانه  "اعتقد 
تاأكيد". ومل تكن حلبة  بكل  ي�شتحق ذلك  او ثالث وهو 
لفورموال  االولوية  الروزنامة  على  بارك"  "ا�شطنبول 
اخرى  �شاأن حلبات  ذلــك  �شاأنها يف   2020 لعام  واحــد 
او  الرتغالية  بورتيماو  االملانية،  نوربورغرينغ  امثال 
امل�شتجد  كورونا  فريو�س  تف�شي  لكن  االيطالية،  اميــوال 
اربك املو�شم احلايل الذي �شهد تغيريات عدة واالعتماد على 
حلبات مل تكن يف الرنامج ا�شال. لكن تركيا لي�شت 
غريبة عن �شباقات فورموال النها نظمت 
7 �شباقات يف هذه الفئة يف الفرة 
من 2005 اىل 2011. وقال 
مر�شيد�س  مدير  وولــف  توتو 
اىل  واحــــد  فـــورمـــوال  "تعود 
منذ  االوىل  لــلــمــرة  تــركــيــا 
باأننا  يــعــنــي  مـــا  �ــشــنــوات   9
�ـــشـــنـــواجـــه بــعــ�ــس االمـــــور 
مطلع  يف  جنــهــلــهــا  الـــتـــي 

نهاية اال�شبوع".
وكـــــــــــــــان هــــامــــيــــلــــتــــون 
تركيا  يف  تــــوج  بـــالـــذات 
واالمـــر   ،2010 عـــام 
يــنــطــبــق عــلــى االملــــاين 
فيتل  �ـــشـــيـــبـــا�ـــشـــتـــيـــان 
)فـــــــــــــــــــــــرياري( عــــــام 
والفنلندي   2011
كيمي  ــــرم  املــــخــــ�ــــش
رايــــــكــــــونــــــن )الـــــفـــــا 
رومــــــــــــــيــــــــــــــو( عــــــــام 

.2005

ا�شتعدت كل من الرتغال بطلة اأوروبا واإيطاليا بطلة العامل اأربع مرات 
ب�شكل مثايل الآخر جولتني من دوري االأمم االأوروبية لكرة القدم، بفوز 
االأوىل ودياً على اأندورا ب�شباعية نطيفة والثانية بنتيجة -4�شفر على 

�شيفتها ا�شتونيا.
"ال لوز" يف ل�شبونة بت�شكيلة رديفة  وبداأت الرتغال املباراة على ملعب 
ن�شبًيا حيث اأبقى املدرب فرناندو �شانتو�س العديد من العبيه اال�شا�شيني 
اأبـــرزهـــم جنــم يــوفــنــتــو�ــس االيـــطـــايل كري�شتيانو  عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدالء 
رونالدو، والنجم الواعد جواو فيليك�س وبرناردو �شيلفا جناح مان�ش�شر 
�شيتي االنكليزي الذين دخلوا بدالء يف ال�شوط الثاين، اإ�شافة اىل برونو 

فرناندي�س العب مان�ش�شر يونايتد االنكليزي.
االوروبية  االمم  دوري  يف  جمموعتها  اللقب  حاملة  الرتغال  وتت�شدر 
مباراة م�شريية يف  ال�شبت يف  تلتقيها  التي  فرن�شا  االهــداف عن  بفارق 
اجلولة اخلام�شة قبل ان حتل على كرواتيا الثالثاء يف اجلولة االخرية.

على  و�شلت  مميزة  جماعية  لعبة  اإثــر  االول  الهدف  الرتغال  و�شجلت 
باب  على  االنكليزي  ولفرهامبتون  العــب  نيتو  بيدرو  اىل  الكرة  اإثــرهــا 
 ،)8( ب�شهولة  تابعها  اوليفريا  �شريجيو  مــن  حا�شمة  بتمريرة  املــرمــى 

م�شجال باكورة اهدافه يف مباراته االوىل مع املنتخب.
اىل  عر�شية  و�شلت  عندما  تقدمه  اوروبا"  "برازيل  منتخب  و�شاعف 
بي�شراه من م�شافة قريبة )29(  تابعها  �شيميدو  نيل�شون  باولينيو من 

ا اول اهدافه يف مباراته االوىل. الذي �شجل اي�شً
و�شجل ريناتو �شان�شيز الهدف الثالث بتمريرة حا�شمة من رونالدو الذي 

دخل بديال يف ال�شوط الثاين نحو منت�شف املنطقة )56(.
اإثر عر�شية من ماريو  واأحرز باولينيو هدفه ال�شخ�شي الثاين براأ�شية 

روي عن اجلهة الي�شرى )61(.
توغل  عندما  فريقه  مــرمــى  يف  عك�شياً  هــدفــاً  غار�شيا  امييلي  و�شجل 
البديل فيليك�س جنم اتلتيكو مدريد اال�شباين اىل داخل املنطقة ومرر 

اىل رونالدو اال ان غار�شيا تابعها يف �شباكه )76(.
وحــ�ــشــل رونـــالـــدو عــلــى هــدفــه عــنــدمــا رفـــع روي كـــرة متقنة مــن خارج 
املنطقة عن اجلهة الي�شرى نحو القائم الثاين تابعها الهداف التاريخي 
االهداف  مهرجان  فيليك�س  يختتم  ان  فبل   ،)85( راأ�شية  لل�شيلي�شاو 
بت�شديدة رائعة بي�شراه من امام املرمى اثرة متريرة من البديل االآخر 

ويليام كارفاليو )88(.
وهذا الهدف الثاين بعد املئة لرونالدو مع الرتغال وبات على بعد �شبعة 
اهداف من معادلة الرقم القيا�شي لعدد االهداف الدولية امل�شجل با�شم 

االيراين علي دائي.
يف  اليطاليا  الت�شجيل  غريفو  فيت�شن�شو  افتتح  االخــــرى،  املــبــاراة  ويف 

فلورن�شا بت�شديدة رائعة بيمناه من خارج املنطقة )14(.
و�شاعف فيديريكو برناندر�شكي العب يوفنتو�س تقدم ا�شحاب االر�س 
الــرواق االميــن نحو املنطقة م�شددا  بعد ان اخــرق بطريقة رائعة من 

بي�شراه كرة زاحفة يف الزاوية الي�شرى ملاركو مرييت�س )27(.
بنجاح  غريفو  ترجمها  جــزاء  ركلة  على  غاليارديني  روبــرتــو  وحت�شل 
)75(، قبل ان يتح�شل ريكاردو اور�شوليني بدوره على ركلة انرى لها 

�شخ�شًيا بنجاح )86(.
وحتتل اإيطاليا املركز الثاين يف املجموعة االأوىل من دوري االأمم بر�شيد 
االحد قبل ان حتل على  تلتقيها  التي  نقاط(  بولندا )7  نقاط خلف   6

البو�شنة والهر�شك االربعاء يف اجلولة االخرية.

منح جمل�س دبي الريا�شي ميدالية 
النجم  اإىل  االأول  الــــدفــــاع  خـــط 
بـــويـــويـــل قائد  كــارلــيــ�ــس  الـــعـــاملـــي 
بر�شلونة  وجنم  االإ�شباين  املنتخب 
ال�شابق، والالعب الفرن�شي نيكوال 
وريال  فرن�شا  منتخب  جنم  اأنيلكا 
مدريد واآر�شنال ومان�ش�شر �شيتي 
�شابقاً،  جـــريمـــان  �ـــشـــان  وبـــاريـــ�ـــس 
تقديًرا جلهودهم يف دعم املبادرات 
جمل�س  اأطــلــقــهــا  الــتــي  املجتمعية 
البقاء  الريا�شي خــالل فــرة  دبــي 
يف املــنــزل يف بــدايــة ظــهــور جائحة 

كوفيد 19.
�شعادة  ا�شتقبال  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
ملجل�س  العام  االأمــني  حــارب  �شعيد 
العامليني  للنجمني  الريا�شي  دبــي 
يف مقر املجل�س بحي دبي للت�شميم 
رحمة  اآل  اأمـــــان  نــا�ــشــر  بــحــ�ــشــور 
العام، وقدم �شعادة  م�شاعد االأمني 
التذكارية  امليداليات  حــارب  �شعيد 
املــجــلــ�ــس منقو�س  اأ�ـــشـــدرهـــا  الــتــي 
�شورة  بـــجـــوار  ا�ــشــمــيــهــمــا  عــلــيــهــا 
اأبطال "خط الدفاع االأول"، وذلك 

التوعوية  احلــمــلــة  يف  مل�شاركتهما 
باأهمية ممار�شة الريا�شة والن�شاط 
البدين التي اأطلقها املجل�س �شمن 
وخلك  نــ�ــشــيــط،  "خلك  مــــبــــادرة 
�شليم" وتوجيه الن�شائح للجمهور 
املجتمع  اأفــراد  وخمتلف  الريا�شي 
مبـــمـــار�ـــشـــة الـــريـــا�ـــشـــة وااللــــتــــزام 
لــلــمــحــافــظــة على  بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات 

�شالمة املجتمع.
واأعـــرب بــويــول الـــذي قــاد منتخب 
اإ�شبانيا للفوز بكاأ�س العام 2010، 
كما حقق 18 لقًبا خالل م�شريته 
ذلك  يف  مبا  بر�شلونة  مع  الكروية 
االإ�شباين  الــــدوري  يف  األــقــاب  �شتة 
وثالثة يف دوري اأبطال اأوروبا، عن 
�شعادته بتلقي هذا التكرمي وقال: 

اأنال  واأن  التكرمي  بهذا  �شعيد  "اأنا 
الــتــي حتمل �شورة  املــيــدالــيــة  هــذه 
املجتمع،  حماية  يف  �شاركوا  اأبطال 
وقـــــد جنـــحـــت دولــــــة االإمــــــــــارات يف 
حماية املجتمع من خالل ال�شيطرة 
على جائحة كوفيد 19 واحلد من 
كل  دائــًمــا  لهم  واأمتــنــى  انت�شارها، 

التوفيق".

الفائز  اأنيلكا  نيكوال�س  تقدم  كما 
املنتخب  مــع  اأوروبـــــا  اأمم  ببطولة 
بال�شكر   2000 عــــام  الــفــرنــ�ــشــي 
وقال:  الريا�شي  دبــي  جمل�س  اإىل 
الكثري،  يل  متثل  امليدالية  "هذه 
العائلة،  من  جــزء  اأنني  تعني  فهي 
وي�شعدين اأتلقي هذا التكرمي الذي 
يعد �شرف يل فاأنا اأحب دبي واأعي�س 
هنا  اأ�شدقائي  وجميع  عائلتي  مع 
يف دبـــــي، كــمــا يـــرغـــب الــكــثــري من 
جنوم الريا�شة العامليني يف القدوم 
اإىل دبي واال�شتمتاع باأ�شلوب احلياة 
الرائع فيها، فكل �شيء يف هذا البلد 
جميل ولطيف والطق�س فيها رائع 

طوال العام".
اأحتدث  "عندما  اأنــيــلــكــا:  واأ�ــشــاف 
الريا�شيني،  اأ�شدقائي وجميع  مع 
اإىل دبي  املــجــيء  يـــريـــدون  فــاإنــهــم 
اأن هذه واحــدة من  الأنهم يعرفون 
الــعــامل، فهنا جتد  املــدن يف  اأف�شل 
على  قـــادًرا  لتكون  الت�شهيالت  كــل 
لعب  تريد  كنت  اإذا  �شيء،  كل  فعل 
االإمكانيات  كل  فلديك  ريا�شة  اأي 

التي ت�شاعدك على ذلك وكل �شيء 
متاح للجميع، هذه هي املدينة حيث 

ميكنك اأن تعي�س حياة جميلة".
وكــــان جمــلــ�ــس دبـــي الــريــا�ــشــي قد 
"خلك  الـــــرائـــــدة  املـــــبـــــادرة  اأطــــلــــق 
بداأت  �شليم" التي  وخلك  ن�شيط.. 
لت�شجيع  لــلــعــامل  دبـــي وو�ــشــلــت  يف 
كافة اأفراد املجتمع على اال�شتمرار 
الريا�شية  التدريبات  ممار�شة  يف 
ومتــــاريــــن الـــنـــ�ـــشـــاط الــــبــــدين مع 
املحافظة على �شحة اجل�شم ال�شليم 
الـــــدورة الــدمــويــة ونظام  وتــقــويــة 
املـــنـــاعـــة يف املـــنـــزل وقــــت االإغـــــالق 
الريا�شية  لــلــ�ــشــاالت  االحـــــرازي 
ملــكــافــحــة انــتــ�ــشــار جــائــحــة فريو�س 

كــــورونــــا. كــمــا �ــشــاهــمــت مـــبـــادرات 
جمل�س دبي الريا�شي يف ا�شتمرارية 
ممار�شة الريا�شة والن�شاط البدين 
االفرا�شية  املناف�شات  خــالل  من 
الن�شاط  توقف  فرة  اأطلقها  التي 
العامل،  اأنــحــاء  جميع  يف  الريا�شي 
برج  درج  ت�شلق  حتــدي  بينها  ومــن 
خليفة، وحتدي ال�شرينت وحتدي 
للدراجات  االفــرا�ــشــي  الـــطـــواف 
بوابة  املجل�س  اأطلق  كما  الهوائية، 
الريا�شية  بــالــفــعــالــيــات  خــا�ــشــة 
تنظيم  �شهدت  الــتــي  االفــرا�ــشــيــة 
القت  التي  الفعاليات  من  العديد 
م�شاركة وا�شعة وجناًحا كبرًيا من 

اأبرزها "املاراثون املنزيل".

ريا�شي   30 مـــن  اأكـــــرث  وتـــفـــاعـــل 
العامليني مع  القدم  كرة  من جنوم 
ن�شر  مــن خــالل  املجل�س  مــبــادرات 
با�شتمرار  وحمبة  ت�شامن  ر�شائل 
الطيبة  الــعــالقــة  قــــوة  عــلــى  تــــدل 
الـــتـــي تــربــطــهــم بـــدولـــة االإمــــــارات 
ودبي  عــام  ب�شكل  املتحدة  العربية 
بــ�ــشــكــل خــــا�ــــس، و�ـــشـــاهـــمـــت تلك 
دبي  جمل�س  ن�شرها  التي  الر�شائل 
الر�شمية  ح�شاباته  على  الريا�شي 
يف  االجتماعي  التوا�شل  مواقع  يف 
باأهمية  اجلماهريي  الوعي  زيــادة 
وممار�شة  الـــتـــدريـــبـــات  مــوا�ــشــلــة 
الــــريــــا�ــــشــــة والــــنــــ�ــــشــــاط الـــبـــدين 

الريا�شة.

جمل�ش دبي الريا�سي مينح بويول واأنيلكا 
ميدالية خط الدفاع الأول

هاميلتون على م�سارف اللقب 
ال�سابع ومعادلة �سوماخر 

الربتغال واإيطاليا ت�ستعر�سان 
ب�سباعية ورباعية 

اأملح الرئي�س التنفيذي الوملبياد طوكيو 2020 تو�شريو موتو  اأم�س 
احلجر  حتا�شي  ي�شتطيعون  قــد  االجــانــب  املتفرجني  بــاأن  اخلمي�س 
اقامة  بامكانية  التفاوؤل  ارتفع فيه من�شوب  الذي  الوقت  ال�شحي يف 

االلعاب االوملبية امام عدد معني من اجلماهري.
وجاءت ت�شريحات موتو بعد اأن اأعرب رئي�س اللجنة االوملبية الدولية 
تفاوؤله  عن  املقبل  اال�شبوع  طوكيو  يــزور  الــذي  بــاخ  توما�س  االملــاين 
املناف�شات  ملتابعة  املتفرجني"  مــن  بــه  بــاأ�ــس  ال  "عدد  بــروؤيــة  الكبري 

االوملبية.
واأرجئت االلعاب التي كانت مقررة �شيف 2020 اىل ال�شيف املقبل 

ب�شبب تداعيات فريو�س كورونا امل�شتجد.
و�شتكون حتركات الريا�شيني امل�شاركني يف االلعاب وامل�شوؤولني مقيدة 
نوعا ما على مدى ا�شبوعني بعد دخولهم اىل البالد لكن من ال�شعب 
تطبيق هذه االجراءات على املتفرجني بح�شب موتو الذي قال "نظرا 
القرار بحجرهم  اتخاذ  فان  املتفرجني االجانب عال جــدا،  الن عدد 

ومنعهم من ا�شتخدام النقل العام لي�س منطقيا".
لكنه ا�شار اىل ان من بني االجراءات التي يتم در�شها قيام ال�شلطات 
الدقيقة على  ال�شحية والفحو�شات  واملراقبة  الفحو�شات  ب"اجراء 

املعابر واتخاذ االجراءات ال�شريعة يف حال ظهور العوار�س".
وقدمت اليابان االأحد ملحة عما قد تبدو عليه دورة االألعاب االأوملبية 
2021، مع ح�شور م�شجعني الأول حدث  العام  املوؤجلة حتى �شيف 

ريا�شي دويل يف البالد منذ االإغالق جراء فريو�س كورونا امل�شتجد.
وجمعت م�شابقة "ال�شداقة والت�شامن" للجمباز حواىل 30 ريا�شياً 
ظروف  يف  للتناف�س  املتحدة  والواليات  ورو�شيا  وال�شني  اليابان  من 

اآمنة �شحياً.

العا�شمة  يف  تــنــظــيــمــه  يــتــّم  دويل  ريــا�ــشــي  حــــدث  اأول  هــــذا  ـــعـــّد  وُي
بداية  مع  املا�شي،  اآذار/مــار�ــس  يف  اتخذ  الــذي  القرار  منذ  اليابانية 
عام  ملدة   2020 اأوملبياد طوكيو  بتاأجيل  "كوفيد19-"،  وباء  تف�شي 
اآب/اأغ�شط�س  23 متوز/يوليو و8  واحــد، وحتديدا اىل الفرة بني 

.2021
وح�شر نحو األف م�شجع ي�شعون الكمامات ويعقمون اأيديهم بانتظام 
�شالة  يف  االجــتــمــاعــي،  بالتباعد  والــتــزمــوا  حــرارتــهــم  قي�شت  بعدما 
املنظمون على عدم  لـ8700 �شخ�س، وح�شهم  تت�شع  التي  يويوغي 

ال�شراخ خالل اإطالق الهتافات لتجنب انت�شار الرذاذ من اأفواههم.
وجلاأ املتفرجون اإىل الت�شفيق والهمهمة و�شط حتدي العبي اجلمباز 

للجاذبية بحركات اأكروباتية.
واأعتر رئي�س اللجنة االأوملبية الدولية توما�س باخ بعد اجتماع للجنة 
التنفيذية للجنة االوملبية االربعاء بان اقامة احداث جتريبية كانت 
"بعد اقامة اختبارات خمتلفة  ال�شدد  ايجابية" وقال يف هذا  "ا�شارة 
يف اليابان ا�شبحنا اكرث ثقة بروؤية عدد ال باأ�س به من املتفرجني يف 
املالعب االوملبية"، لكنه ا�شاف "اما كم �شيبلغ عدد هوؤالء وو�شط اي 

�شروط، فهذا االمر يعود اىل التطورات امل�شتقبلية".
"بهذه  بــاخ قــال يف ر�شالة فيديو خــالل افتتاح احلــدث االأحـــد  وكــان 
باأمان  الريا�شة  تنظيم  اأنه ميكن  على  مثااًل  تقدمون  اأنتم  امل�شابقة، 

حتى يف ظل القيود ال�شحية امل�شتمرة".
 2020 ياأتي هذا احلدث يف الوقت الذي يقوم فيه منظمو طوكيو 
واحلكومة اليابانية بتح�شني خططهم ملكافحة "كوفيد19-" الإظهار 
اأنه ميكنهم ا�شت�شافة االألعاب االأوملبية ال�شيف املقبل، حتى لو مل تكن 

اللقاحات متاحة على نطاق وا�شع اأو ت�شتخدم بحلول ذلك الوقت.

طوكيو 2020.. املتفرجون الأجانب قد يتحا�سون احلجر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020 املودعة حتت رقم:  337825 
تاريخ اإيداع االأولوية   

با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م( 
وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك اأبراج االإمارات، �شارع ال�شيخ زايد، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اأجزاء احلا�شوب؛ برجميات احلا�شوب؛ تطبيقات املحمول )برجميات(؛ برجميات التطبيقات؛ برجميات الدفع؛ برجميات 
احلا�شوب وبرامج احلا�شوب الإر�شال وعر�س وتخزين املعامالت والهويات واملعلومات املالية التي ت�شتخدم يف اأداء الدفعات؛ 
برجميات التجارة االإلكرونية؛ برجميات الدفع االإلكروين؛ املحافظ االإلكرونية القابلة للتنزيل؛ الرجميات القابلة 
االآمن  الت�شفري؛ برجميات للتخزين  الت�شفري؛ مفاتيح  اأو رقمية؛ برجميات  اإلكرونية  التي ت�شتخدم كمحفظة  للتنزيل 
الدفع؛  وتخزين معامالت  الإر�شال وعر�س  وبرجميات حا�شوب  البيع  نقاط  ذكية؛ طرفيات معامالت  بطاقات  للبيانات؛ 
الدفع  بطاقات  وامللفات؛  البيانات  اإدارة  اإلكرونية؛ برجميات  بيانات  قواعد  بيانات؛  قواعد  االإلكرونية؛  الدفع  بطاقات 

9 املغناطي�شية؛ طرفيات الدفع؛ بطاقات الدفع امل�شفرة املدفوعة م�شبقا. - الواقـعة بالفئة:  
 GV PAY و�شف العالمة: يتكون الطلب من جمموعة من عالمتني. حيث العالمة االوىل من املجموعة تتكون من عبارة
املكتوبة باأحرف التينية باللونني االبي�س و اال�شود ب�شكل مميز، بدون مطالبة باللون. والعالمة الثانية من املجموعة تتكون 

من عبارة GV PAY املكتوبة باأحرف التينية  ب�شكل مميز باللونني االزرق و الرتقايل.
اال�شــراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   20 اأكتوبر  2020  املودعة حتت رقم:  337827 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�شــم:  املجموعة االعالمية العربية )�س ذ م م(
وعنوانه: �س. ب 73000، مكتب )ط 43( ملك اأبراج االإمارات، �شارع ال�شيخ زايد، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
املنتجات  لقاء  الدفعات  حت�شيل  االإلكرونية؛  املحافظ  خدمات  االإلكرونية؛  باملحافظ  الدفع  خدمات  الدفع؛  خدمات 
االإلكروين؛  الدفع  خدمات  الدفع؛  خدمات  املبا�شرة؛  املدفوعات  معاجلة  الدفع؛  بوابات  الدفعات؛  معاجلة  واخلدمات؛ 
خدمات الدفع عن بعد؛ التحويل االإلكروين لالأموال؛ خدمات دفع الفواتري؛ خدمات بطاقات معامالت الدفع؛ اإ�شدار 
املالية املتعلقة بتوفري الق�شائم ل�شراء املنتجات واخلدمات؛  بطاقات ال�شراء والكوبونات والق�شائم ذات القيمة؛ اخلدمات 

قواعد البيانات املالية؛ خدمات املعلومات وامل�شورة واال�شت�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
36 الواقـعة بالفئة:  

 GV PAY و�شف العالمة: يتكون الطلب من جمموعة من عالمتني. حيث العالمة االوىل من املجموعة تتكون من عبارة
املكتوبة باأحرف التينية باللونني االبي�س و اال�شود ب�شكل مميز، بدون مطالبة باللون. والعالمة الثانية من املجموعة تتكون 

من عبارة GV PAY املكتوبة باأحرف التينية  ب�شكل مميز باللونني االزرق و الرتقايل.
اال�شــراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  13  نوفمرب  2020 العدد 13087 



 
كابو�ش املمر�ش ال�سفاح يعود اإىل اأملانيا

اأملانيا، فبعد نهاية ق�شة  م�شل�شل جرائم املمر�شني مل يتوقف يف 
هذه  يف  جديد  قاتل  ق�شة  جمــددا  ظهرت  ال�شفاح"،  "املمر�س 
النيابة  مكتب  عــن  نقال  بر�س"،  "فران�س  وكــالــة  وذكـــرت  املهنة. 
ال�شلطات  اأن  بــافــاريــا،  واليــة  عا�شمة  ميونيخ،  مدينة  يف  العامة 

ت�شتبه يف اأن ممر�شا قتل ثالثة مر�شى على االأقل.
ويعتقد اأن املمر�س البالغ من العمر) 24 عاما( اأعطى عن ق�شد 
جرعات زائدة من االأدوية للمر�شى يف م�شت�شفى ري�شت�س دير اإيزار 

يف ميونيخ ليح�شد اإعجاب زمالئه من خالل اإنعا�س املر�شى
يعمل  الــذي  املــمــّر�ــس  ت�شّرفات  اإىل  االإدارة  انتباه  مــعــاون  ولفت 
�شحة  يف  مفاجئا  تدهورا  الحظ  بعدما  يوليو  منذ  امل�شت�شفى  يف 
املر�شى. وبّينت فحو�س دّم الحقا حقنهم بجرعات زائدة من دواء 

مل يو�شف لهم.
واثنان من املر�شى هما يف الت�شعني من العمر، يف حني اأن املري�شة 
الثالثة تبلغ 54 عاما. وحت�ّشن و�شع اثنني منهم يف حني ال يزال 

ال�شخ�س الثالث يف العناية الفائقة.
وتعيد هذه الق�شة اإىل االأذهان ق�شة املمّر�س ال�شفاح نيلز هوغل، 
الذي حكم عليه بال�شجن مدى احلياة يف يونيو 2019 بعد قتله 

85 مري�شا على االأقّل يف م�شت�شفيني يف �شمال غرب اأملانيا.

بيع اأملا�سة مقابل 26.6 مليون دولر 
وردي  بلون  الندرة  �شديدة  اأملا�شة  اإن  للمزادات  �شوذبي  دار  قالت 
 26.6 بيعت مببلغ  رو�شيا،  ا�شتخراجها يف  بنف�شجية، مت  وم�شحة 
مليون دوالر. وو�شفت �شوذبي االأملا�شة باأنها "اأعجوبة حقيقية من 
االأملا�شة  �شعر  يــراوح  اأن  تتوقع  �شوذبي  كانت  الطبيعة".  عجائب 
23 مليون دوالر  البي�شاوي، بني  ال�شكل  ذات  الورد" النقية  "روح 

و38 مليون دوالر عندما ُتعر�س للبيع يف املزاد يف جنيف.
وافتتح املزاد ب�شعر 16 مليون دوالر ثم قفز اإىل 21 مليون دوالر 
عند اإغالق املزاد باالإ�شافة اإىل العمولة. وقالت �شوذبي اإن مناف�شا 

عر الهاتف ا�شرى االأملا�شة وطلب عدم الك�شف عن هويته.
اإن  البيع  على  اأ�شرف  الــذي  املجوهرات  ريبلني خبري  بينوا  وقــال 
االأملا�شة، البالغ وزنها 14.83 قرياط، �شجلت رقما قيا�شيا كاأكر 

بلورة ما�شية وردية زاهية ُتعر�س يف مزاد.
الورد" الذي قدمه  "روح  الرو�شي  الباليه  با�شم  االأملا�شة  و�شميت 

راق�س الباليه االأ�شطورة فا�شالف نيجني�شكي يف عام 1911.
واأ�شافت دار �شوذبي اأن االأملا�شة، التي ا�شتخرجتها �شركة )األرو�شا( 
اأكر  2017 مت اقتطاعها وت�شكيلها من  الرو�شية يف يوليو متوز 
االإطالق.  على  رو�شيا  يف  عليها  العثور  يتم  ورديــة  ما�شية  بلورة 
وُعر�شت اجلوهرة يف هوجن كوجن و�شنغافورة وتايبه. وزاد اإقبال 
اأثرياء العامل على االأحجار الكرمية امللونة يف ال�شنوات االأخرية، 

ويحظى االأملا�س عايل اجلودة وردي اللون بتقدير خا�س.

الن�ساء يف جمال الف�ساء ما زلن ي�سعرن بعدم الرتحيب
بيئة  لي�شبح  اأمامه طريق طويل  الف�شاء  باأن  اأفــاد تقرير جديد 

مرحبة باملراأة.
على  فريي"  "كورن  �شركة  اأجرتها  ا�شتق�شائية  درا�ــشــة  ووجــدت 
اأكرث من 1500 عامل يف هذا القطاع اأن ثلث الن�شاء ي�شعرن اأنهن 

بحاجة اإىل تغيري عملهن للنهو�س يف م�شتقبلهن.
ويعتقد %6 فقط اأن متثيل املراأة قد زاد ب�شكل كبري يف ال�شنوات 
اخلم�س املا�شية، وفقاً للدرا�شة التي اأجريت بتكليف من منظمة 
وهي  والــفــ�ــشــاء،  الــطــريان  الــعــامــالت يف جمــايل  بالن�شاء  معنية 

مبادرة عمرها عامني لتح�شني التوازن بني اجلن�شني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف تعزز هرمونات ال�سعادة يف الدماغ ب�سكل طبيعي؟
واالأوك�شيتو�شني،  والــ�ــشــريوتــونــني،  الــدوبــامــني،  مثل  بال�شعادة  ال�شعور  لهرمونات  اجل�شم  اإنــتــاج  تعزيز  ميكن 
اإنتاج  ت�شمح مب�شاعدة اجل�شم على  التي  اأهم اخلطوات  يلي  واالإندروفني. فيما  واالإ�شروجني، والروج�شرون، 
هرمونات ال�شعادة ب�شكل طبيعي، وفق ما موقع "اإم اإ�س اإن" االإلكروين.  ال�شم�س: يتعزز املزاج، بف�شل اأ�شعة ال�شم�س 

التي ت�شاعد على تعزيز هرمون ال�شريوتونني الذي ينظم املزاج، والنوم، ويعزز ال�شهية، واله�شم، والتعلم.
احليوان االأليف: احليوانات االأليفة جتلب فوائد �شحية عدةن مثل تهدئة القلق وتخفيف االكتئاب، ويعزز اللعب 
مع كلب اأو قط اأفراز اجل�شم للدوبامني، الهرمون والناقل الع�شبي الذي ينطلق عند االأحا�شي�س املمتعة، والذي 

يلعب  دوراً يف تعزيز الذاكرة، ومهارات التفكري العليا، مثل التخطيط.
الريا�شة: يرفع التمرين م�شتوى االإندروفني يف اجل�شم، ما يعزز املزاج وال�شحة. ويرتبط االإندورفني اأي�شا بنظام 
املكافاأة يف الدماغ، ويعمل م�شكناً طبيعياً لالأمل عند التوتر. ال�شحك : ميكن لل�شحك اأو االبت�شام، اأن يهيئ اجل�شم 

ب�شكل طبيعي الإطالق العديد من هرمونات ال�شعادة. 
واإعادة  ال�شعادة،  الكايف يومياً، على حتفيز هرمونات  النوم  اأي�شاً، ويعمل  املزاج  االإرهــاق والتوتر ي�شعفان   : النوم 

�شبط اجل�شم واإ�شاحله، اإ�شافة اإىل حت�شني الوظيفة الع�شبية والذاكرة.
الدوبامني  اإفــراز  بزيادة  والقلق،  التوتر  من  التخل�س  يف  وي�شاعد  الركيز  حت�شني  على  التاأمل  ي�شاعد  التاأمل: 
وحتفيز اإطالق االإندورفني. التنف�س : ي�شاهم التنف�س البطيء كما هو احلال يف التاأمل، اإىل اإبطاء اجلهاز الع�شبي، 

و�شربات القلب املت�شارعة الناجمة عن القلق. 
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�سالون جتميل ي�ستخدم روؤو�ش اجلمربي لتزيني الأظافر
تعر�س �شالون جتميل يف رو�شيا معروف باإثارة اجلدل النتقادات �شديدة، 

بعد ا�شتخدامه روؤو�س الغمري لتزيني االأظافر.
وتعر�شت نيل �شني التي يتابعها 2.2 مليون �شخ�س على اإن�شتغرام لهجوم 
املعجبني، الذين و�شفوا ال�شالون مبثري لال�شمئزاز وغري حمرم، بعد اأن 

�شاركت مقطع فيديو عن هذه ال�شيحة الغريبة.
ووثق املقطع املثري للجدل، والذي �شوهد اأكرث من 134018 مرة تزيني 
جتميل  خمت�شة  وبــداأت  الياء،  اإىل  االألــف  من  الغمري  بروؤو�س  االأظافر 
االأظافر حت�شري الظفر وو�شع طبقة خفيفة من مادة ال�شقة،قبل ف�شل 
الزبونة، وكــررت ذلــك مع باقي  اأظــافــر  اأحــد  الغمري وو�شعه على  راأ�ــس 
وت�شتحق  رائــعــة  "احليوانات  قــائــاًل:  امل�شتخدمني  اأحـــد  وعــلــق  االأ�ــشــابــع. 
اأمر مثري لال�شمئزاز، من ميكنه فعل  "هذا  اآخر  االحــرام مثلنا"، وعلق 
على  اإثــــارة لال�شمئزاز  االأكـــرث  الــ�ــشــيء  هــو  "هذا  ثــالــث  واأ�ــشــاف  ذلك؟". 

االإطالق ملاذا ال ميكنك فقط عمل ت�شاميم اأظافر عادية؟".
بت�شاميمه  جــداًل  ال�شالون  هــذا  يثري  التي  االأوىل  املــرة  لي�شت  اأنها  يذكر 
ح�شب  الزبائن،  اأظافر  لتزيني  احلي  النمل  ا�شتخدم  اأن  �شبق  اإذ  الغريبة، 

ميل" الريطانية. "ديلي 

جتنبًا للهدر.. ن�سائح لإنقاذ طعامك من �سلة املهمالت
االأطعمة  ا�شتخدام  هو  املطبخ  يف  ا�شتدامة  اأكــرث  تكون  الأن  طريقة  اأ�شهل 

املو�شمية واال�شتفادة منها قدر امل�شتطاع.
من  بــداًل  القطن  من  امل�شنوعة  القما�س  احلقائب  ا�شتخدام  تعلمنا  لقد 
االأكيا�س البال�شتيكية و�شراء املزيد من املالب�س امل�شتعملة بدال من اأحدث 
اأن توؤكل. وفيما  اأننا مازلنا نتخل�س من االأطعمة التي ميكن  االأزيــاء. اإال 

يلي ي�شتعر�س البع�س اأن هناك طريقة اأخرى.
طهي  كتاب  هوفمان  �شوفيا  خ�ش�شت  فقط  حتمله  اأن  ميكنك  مــا  ا�شر 
واإحدى  و�شفة.  و40  بن�شائح  وزودتــه  املخلفات  العدمي  للطهي  بالكامل 
التخطيط  يف  تتمثل  املخلفات  منعدم  طهي  اأجـــل  مــن  االأوىل  ن�شائحها 
بنف�شك،  حتمله  اأن  ميكنك  ما  بقدر  "ا�شر  قائلة:  وتن�شح  جيد.  ب�شكل 
فيما  وفكر  م�شبقاً  املطبخ  وخــزانــة  املجمد  يف  لديك  مــا  على  نظرة  واألـــق 
ميكن اأن ُتعد مبا لديك". وتقول مارين تايخرت من رابطة "زيرو وي�شت" 
عليك  ما  تعلم  اأن  يجب  املــال،  من  املزيد  تكلف  ال  "اال�شتدامة  االأملــانــيــة: 
ت�شمح  مزدهرة  م�شاريع  بالفعل  املدن  بع�س  يف  وهناك  للم�شاعدة".  فعله 
لالأ�شخا�س بتقدمي الطعام قبل ينتهي به احلال يف �شلة املهمالت. وتو�شح 
مارين تايخرت: "تقا�شم الطعام ي�شمل عر�س الطعام الذي لن ت�شتهلكه 
ال�شركات اأو االأفراد".  وي�شمح تطبيق "تو جود تو جو"، على �شبيل املثال، 
يف  املباع  غري  طعامهم  بعر�س  معينة  دول  يف  واملطاعم  واملقاهي  للمخابز 

نهاية اليوم ب�شعر اأقل. وبالتايل اإنقاذه من �شلة املهمالت.

�سلمى حايك تخ�سع 
لفح�ش كورونا

�شلمى  الــعــاملــيــة  الــنــجــمــة  ظـــهـــرت 
حــــايــــك يف فـــيـــديـــو وهــــــي جتـــري 
بــاكــتــ�ــشــاف   املتعلقة  الــفــحــو�ــشــات 

جزءاً  باتت  التي  كورونا   فــريو�ــس 
من حياتها اليومية ب�شبب ظروف 
يتابعونها  التي  واملنا�شبات  ال�شفر 
ـــاركـــت مــتــابــعــيــهــا مــــن خالل  و�ـــش
فــيــديــو اأثــنــاء اإجـــراءهـــا اأكـــرث من 
على  �شلمى  وعّلقت  طبية.  م�شحة 
فعلتها"  "لقد  قــائــلــة:  الــفــيــديــو 
نظرا لــالأمل الــذي يتعر�س له كل 

من يخ�شع للفحو�شات.
و�شاركت  �شبق  اأخـــرى،  ناحية  مــن 
حايك   الــعــاملــيــة  �شلمى  الــنــجــمــة 
�شورة  حــ�ــشــابــهــا  عـــر  مــتــابــعــيــهــا 
جديدة لها التقطتها للون اأظافر 
قدمها بطريقتها اخلا�شة،وعلقت 
لي�شت  "تلك  قائلة:  ال�شورة  على 
ولكني  التقطتها،  �شيلفي  �ــشــورة 
اأردت فــقــط اإظــهــار مــا اأمــتــلــكــه يف 

قدمي".

اإميا روبرت�ش مبرحلة 
متقدمة من احلمل 

حر�شت  حـــمـــلـــهـــا  مـــــن  بــــالــــرغــــم 
النجمة العاملية اإميا روبرت�س على 
اعتيادية  ب�شورة  حياتها  ممار�شة 
و  اليومية،  عاداتها  يف  تغيري  دون 
مل تتاأثر بحملها بالرغم من اأنها 

يف مرحلة متقدمة من حملها.
وظهرت روبرت�س يف اآخر �شور لها 
ون�شرها موقع الديلي ميل، خطفت 
مبرحلة  ظهرت  اإذ  االأنــظــار،  فيها 
ور�شدتها  احلــمــل  مـــن  مــتــقــدمــة 
عد�شات م�شوري الباباراتزي اأثناء 
اجنلو�س.  لو�س  �شوارع  يف  �شريها 
اإميــا بال�شورة وهي تتجول  وبــدت 
وكمامة  الـــلـــون  اأ�ــــشــــود  بــفــ�ــشــتــان 
ف�شتانها  مـــع  مــتــنــا�ــشــق  لــــون  ذات 

وت�شريحة �شعر ناعمة وعفوية.
ال�شهر  تاألقت  كانت  اإميــا  اأن  يذكر 
يف  الر�شمي  ح�شابها  عــر  املا�شي 
التوا�شل االجتماعي، حيث  موقع 
ومعجبيها  جـــمـــهـــورهـــا  �ـــشـــاركـــت 
انتظارها  فــرة  لها خــالل  �ــشــورا 

لطفلها االأول مبالب�س اأنيقة.

ما هو حم�ش املندليك .. وملاذا حتتاجه الب�سرة؟
تتميز االأحما�س مثل حم�س املندليك، 

بفوائد كثرية يف عامل اجلمال.
اإك�شر�س،  اإنـــديـــان  �شحيفة  واأوردت 
املندليك  حم�س  عــن  مف�شاًل  �ــشــرحــاً 

وفوائده على النحو التايل. 
حم�س املندليك

حم�س املاندليك هو اأحد اأحما�س األفا 
اللوز  مــن  ُي�شتق   AHA هيدروك�شي 
خا�شة  الب�شرة،  على  لطيف  وهــو  املــر، 
املــعــر�ــشــة مــنــهــا حلـــب الـــ�ـــشـــبـــاب، وهو 
على  وقـــادر  تفتيحن  بخ�شائ�س  غني 
وعالمات  العنيدة  البقع  مــع  التعامل 

حب ال�شباب.
وفًقا لدرا�شة اأجريت يف 1999 قد يقلل 
احلم�س ت�شبغ الكلف بن�شبة ت�شل اإىل 
%50 يف حوايل 4 اأ�شابيع، ويزيد اأي�شاً 
تقليل  يف  يــ�ــشــاعــد  مـــا  اخلـــاليـــا  دوران 
اأ�شرع مقارنة مع اأحما�س  البقع ب�شكل 

األفا هيدروك�شي االأخرى.

تنجو من املوت باأكل الرتاب طيلة يومني 
مدة  الــراب  باأكلها  املــوت  من  بريطانية،  ت�شعينية  جنت 
من  تتمكن  ومل  نومها  غرفة  يف  �شقطت  بعدما  يــومــني، 
النهو�س ثانية. كانت روزماري فرانك،91 عاماً، على بعد 
املوت جوعاً ح�شب تقدير االأطباء،  �شت �شاعات فقط من 
قبل اأن ينقذها �شائق اعتاد اأن يقلها اإىل �شالون جتميل. 
ومتكنت روزماري من البقاء على قيد احلياة مدة يومني 
ال�شائق  وقــال  نومها.  غرفة  يف  التنني  نبتة  تربة  بتناول 
املجتمعي،  النقل  خدمة  يف  يعمل  الــذي  كـــاودري،  ديريك 
اإنـــه قـــرر االطــمــئــنــان عــلــى روزمـــــاري بــعــد اأن تغيبت عن 
رحلتها املعتادة اإىل �شالون ت�شفيف ال�شعر. واأ�شاف "كان 
الفور  اإىل غرفة نومها على  املنزل مفتوحاً، توجهت  باب 
ووجــدتــهــا يف حــالــة يــرثــى لــهــا. كــان الـــراب ميــالأ فمها، 
فات�شلت باالإ�شعاف، ونقلت اإىل م�شت�شفى ور�شي�شتري�شاير 
امللكي". من جهتها قالت روزماري: "ال اأذكر كيف �شقطت 
واآذيت نف�شي. اأنا مدينة لل�شائق ديريك الإنقاذ حياتي قبل 
اأ�شيبت  اإنها  االأطــبــاء  وقــال  االأوان".  فــوات  من  �شويعات 
ع�شرة  وبعد  مع�شمها،  يف  ك�شور  وثالثة  �شديد،  بجفاف 
اأيام يف امل�شت�شفى، تعافت املراأة ب�شكل �شبه كامل وعادت اإىل 

منزلها، ح�شب �شحيفة ديلي ميل الريطانية. 

تدعي املر�ش بال�سرطان لتغطي نفقات حياتها الفاخرة
غري  بالك�شب  التهامها  ال�شجن  عقوبة  بريطانية  وجــه 
من  لتتمكن  املباي�س  ب�شرطان  االإ�شابة  وادعــاء  امل�شروع 

جمع اأموال الترعات.
وا�شتمعت املحكمة اإىل اأن نيكول اإلكابا�س، ادعت اإ�شابتها 
األف   45 حـــوايل  جمع  وا�شتطاعت  املــبــايــ�ــس،  ب�شرطان 
الترعات  األف دوالر( عر موقع  اإ�شرليني )56  جنيه 
على  والـــردد  الفاخرة  حياتها  لتمول  مي"،  فند  "غو 

املطاعم وق�شاء عطالت مكلفة، واملقامرة.
اأنها  املــوقــع  على  ادعــت  نيكول  اأن  التحقيقات  واأظــهــرت 
الــ�ــشــرطــان املــكــلــف، وحــولــت اآالف  حتــتــاج لتمويل عــالج 
اإىل  مي"  فند  "غو  موقع  مــن  االإ�شرلينية  اجلنيهات 

ح�شابها ال�شخ�شي يف البنك.
اأن�شاأت  نيكول  والــدة  اأن  اإرويــن  العام بن  املدعي  واأو�ــشــح 
على ما يبدو �شفحة "نيكول بحاجة اإىل العالج"، وا�شفة 
اإياها بـ"ابنة جميلة"، وقالت ال�شفحة اإن نيكول اأ�شيبت 

بال�شرطان اأخرياً وحتتاج عالجاً الإنقاذها.
واملر�س  م�شت�شفى  �شرير  على  لها  �شوراً  نيكول  ون�شرت 
اأن هذه ال�شورة  اإىل  باٍد على وجهها، وا�شتمعت املحكمة 
ال�شتئ�شال  عملية  بــعــد  بــالــفــعــل،  والــتــقــطــت  حــقــيــقــيــة، 

املرارة.
واأ�ــــشــــاف املـــدعـــي الـــعـــام اأن نــيــكــول اأنــفــقــت الـــنـــال على 
اأنكر  املباريات، يف حني  وتذاكر ح�شور  واملقامرة  ال�شفر 
الدكتور  الن�شاء  اأمــرا�ــس  ا�شت�شاري  ال�شابق  �شديقها 
اإ�شابتها  �شّخ�س  اأنه  ادعاءها  نيكوال�س همفري موري�س 
بال�شرطان. واأو�شح، اأن نيكول اأخرته باإ�شابتها، وعندما 
علم باإن�شائها �شفحة متويل جماعي �شاورته ال�شكوك يف 
ال�شورة  يف  امل�شت�شفى  على  التعرف  وا�شتطاع  مر�شها، 
بف�شل ورق اجلــدران، وهو امل�شت�شفى الذي خ�شعت فيه 
"ذا  ح�شب  عامني،  نحو  قبل  املـــرارة  ال�شتئ�شال  لعملية 

�شن" الريطانية.

حول �سقته ملدفن.. اأ�سرار جديدة بق�سية »�سفاح اجليزة«
بــعــد جـــرميـــة بــ�ــشــعــة بـــاتـــت حـــديـــث مــتــابــعــي مواقع 
التوا�شل االجتماعي يف م�شر، اإثر قيام �شخ�س بقتل 
�شقة  داخــل  ودفنهما  �شنوات   5 قبل  و�شديقه  زوجته 
�شل�شلة  به تهما يف  امل�شتبه  مبحافظة اجليزة، يواجه 

من جرائم القتل اجلديدة.
وك�شفت حتريات اأجهزة االأمن امل�شرية اأن املتهم قتل 
و�شقيقها،  و�شديقتها  الثانية  زوجته  هم  اآخرين،   3
االتهامات،  بــتــلــك  �ــشــابــقــة  �ــشــده حمــا�ــشــر  وحمــــرر 
ل�شحيفة  وفقا  جمــددا،  فيها  التحقيق  يجري  حيث 
"�شافر  عندما  الواقعة  وبـــداأت  امل�شرية.  "الوطن" 
�شاب للعمل باإحدى الدول العربية وكون ثروة كبرية، 
ووكل �شديقا له للت�شرف يف ممتلكاته مب�شر لثقته 
الكبرية به باعتباره �شديق الطفولة، وعندما اكت�شف 
ممتلكاته،  على  وا�ــشــتــوىل  االأمــانــة،  خــان  �شديقه  اأن 
املادية  اخلــالفــات  لت�شفية  م�شر  اإىل  احل�شور  قــرر 
بال�شم، ثم دفن  ا�شتدرجه وقتله  اأن االأخــري  اإال  معه، 
وفقا  الدكرور"،  بوالق  �شقته يف  داخل  جثته مبقرة 

ل�شحيفة "اليوم ال�شابع" امل�شرية.
كافة  عــلــى  "باال�شتيالء  جــرميــتــه  املــتــهــم  وا�ــشــتــكــمــل 

ممــتــلــكــات املــجــنــي عــلــيــه، ثــم تــــزوج مــن فــتــاة وقتلها 
ال�شقة  بــذات  مبقرة  جثتها  ودفــن  �شرقتها  بغر�س 

التي دفن بها �شديقه".
وانتحل  االإ�ــشــكــنــدريــة  اإىل  ذلــك  عقب  املتهم  و�ــشــافــر 
من  �شيدات  عــدة  مــن  وتـــزوج  القتيل،  �شديقه  �شفة 
وحاول  و�شرقتهن،  عليهن  للن�شب  طبيبة،  بينهن 
رجال  واأبلغت  املــوت،  من  جنت  اأنها  اإال  اآخــرهــن  قتل 
ومت  بال�شجن  �ــشــده  ق�شائي  حكم  و�ــشــدر  ال�شرطة 

القب�س عليه.
وخالل حب�شه كان اأ�شقاء القتيل "�شديقه" يبحثون 
مرور  وبعد  مبقتله،  علمهم  لعدم  اختفائه،  بعد  عنه 
ا�شم  يحمل  االأ�ــشــخــا�ــس  اأحـــد  اأن  اكت�شفوا  �شنوات   5
باالإ�شكندرية،  حكم  �ــشــده  �ــشــادر  املختفي  �شقيقهم 
ينتحل  امل�شبوط  املتهم  اأن  اكت�شفوا  االأمــر  وبفح�س 

�شفة �شقيقهم.
اأما والد زوجة املتهم القتيلة التي اختفت دون علمه 
مبقتلها، كان قد حرر حم�شرا بتغيبها، واتهم الزوج 
ومبواجهة  اختفائها،  وراء  اأنــه  �شنوات   5 مــرور  بعد 

املتهم اعرف بقتلها و�شديقه.

دوا ليبا تك�سف معاناتها يف بداياتها الفنية
ك�شفت النجمة  دوا ليبا  اأنها تعر�شت يف بداية طريقها الفني للكثري من ال�شخرية 
عر �شبكة االإنرنت، م�شرية اىل اأنها واجهت الت�شيد الذي تلقته على مر ال�شنني، 
الذي قّدمت خالله عدد   ،"Grammys 2019" وحتديداً بعد ظهورها يف حفل

من اال�شتعرا�شات الغنائية.
وكان  التنمر  من  البداية  يف  عانيت  "لقد   :"Attitude" مع  مقابلة  يف  وقالت 
واأنني  بال�شيق  اأ�شعر  القلق وجعلني  و�شبب يل  بالن�شبة يل،  �شيء مزعج  بالتاأكيد 

ل�شت جيدة مبا يكفي، ورمبا مل اأكن اأ�شتحق الوقوف على خ�شبة امل�شرح".
واأ�شافت دوا ليبا: "حتى بعد فوزي بجوائز الغرامي عّلق البع�س اأنني ال اأ�شتحق 

ذلك".
وجائزة  للعام،  جديد  فنان  اأف�شل  بجائزة  املا�شي،  العام  فــازت  قد  ليبا  دوا  وكانت 

."Best Dance Recording" الغرامي
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