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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون ملك املغرب بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي -وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�شاحب  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س 
�ملغربية  �ململكة  �ل�شاد�س ملك  �مللك حممد  �جلاللة 

�ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده.
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �شاحب 

�جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س.

�أجرت 116,396 فح�صا ك�صفت عن 1,292 �إ�صابة
»ال�سحة« تعلن �سفاء 890 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي -وام:

�ملجتمع  وق��اي��ة  و  �ل�شحة  وز�رة  خ��ط��ة  م��ع  متا�شيا 
بهدف  �لدولة  يف  �لفحو�شات  نطاق  وزي��ادة  لتو�شيع 
بفريو�س  �مل�شابة  �حل��الت  وح�شر  �ملبكر  �لكت�شاف 
19 و�مل��خ��ال��ط��ني لهم  �مل�����ش��ت��ج��د ك��وف��ي��د -  ك���ورون���ا 
وع��زل��ه��م, �أع��ل��ن��ت �ل�����وز�رة ع��ن �إج�����ر�ء 116,396 
على  �ملا�شية   24 �ل���  �ل�شاعات  خ��الل  جديد�  فح�شا 
و�أحدث  �أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  فئات 

تقنيات �لفح�س �لطبي .
)�لتفا�شيل �س2(
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بحث مع رئي�س وزر�ء �ليونان جمالت �لتعاون و�لق�صايا �لإقليمية و�لدولية 
حممد بن زايد : الإمارات ترف�س ا�ستغالل 

ال�سعارات الدينية لبث خطابات الكراهية
•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أم�س.. معايل 
وزر�ء  رئ��ي�����س  م��ي��ت�����ش��وت��اك��ي�����س  ك��ريي��اك��و���س 

جمهورية �ليونان �ل�شديقة.
�� خ��الل �للقاء �ل��ذي ج��رى يف  ورح��ب �شموه 
رئي�س  ب��زي��ارة   ��� �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل�شاطئ  ق�شر 

وزر�ء �ليونان و�لوفد �ملر�فق �إىل �لدولة.

خالل  �ل��ي��ون��ان  وزر�ء  ورئي�س  �شموه  وبحث 
�ل��ل��ق��اء .. ع��الق��ات �ل�����ش��د�ق��ة �مل��ت��م��ي��زة �لتي 
جتمع دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ليونان 
وتعزيز  بينهما  �ل��ت��ع��اون  تنمية  و�إم���ك���ان���ات 
 .. �مل��ج��الت  جميع  يف  �مل��ت��ب��ادل��ة  م�شاحلهما 
�لإقليمية  �ل��ق�����ش��اي��ا  م��ن  ع���دد  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
و��شتعر�س  �ل��ب��ل��دي��ن.  ت��ه��م  �ل��ت��ي  و�ل��دول��ي��ة 
 .. ميت�شوتاكي�س  كريياكو�س  ومعايل  �شموه 
�ملتعددة بني دولة �لإمار�ت  �لتعاون  م�شار�ت 

وجمهورية �ليونان .   )�لتفا�شيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله رئي�س وزر�ء �ليونان  )و�م(

بومبيو خالل �جتماعه مع رئي�شة جورجيا  )رويرتز(

طبيبة تعالج �حد م�شابي كورونا يف غرفة �لعناية �ملركزة يف �يطاليا

بحثو� جمالت �لتعاون و�لتطور�ت �لإقليمية و�لدولية ويف مقدمتها �لق�صية �لفل�صطينية 

حممد بن زايد وحمد بن عي�سى وعبداهلل الثاين يعقدون قمة ثالثية
•• اأبوظبي- وام:

عقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�شاحب �جلاللة �مللك حمد بن 
عي�شى �آل خليفة عاهل مملكة �لبحرين �ل�شقيقة و�شاحب �جلاللة 
�لها�شمية  �لأردنية  �ململكة  عاهل  �حل�شني  �بن  �لثاين  عبد�هلل  �مللك 
�لعالقات  ع��ل��ى  رك���زت   .. �أب��وظ��ب��ي  ث��الث��ي��ة يف  ق��م��ة  �أم�����س  �ل�شقيقة 
وتو�شيع  تنميتها  و�شبل  �ل��ث��الث��ة  �ل��ب��ل��د�ن  ب��ني  �ل��ر����ش��خ��ة  �لأخ��وي��ة 

�لتنمية  �إىل  �ملتبادلة وتطلعات �شعوبها  �آفاقها مبا يحقق م�شاحلها 
�مل�شتد�مة و�لزدهار .. �إ�شافة �إىل �لتطور�ت �لإقليمية و�لدولية ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرتك.
ونقل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان يف بد�ية �للقاء 
حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل �إىل �أخيه جاللة ملك �لبحرين و�أخيه جاللة ملك �لأردن 
.. ومتنيات �شموه لهما موفور �ل�شحة و�ل�شعادة ولبلديهما و�شعبيهما 

�ل�شقيقني دو�م �لرفعة و�لزدهار.          )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد وحمد بن عي�شى وعبد�هلل �لثاين خالل قمتهم �لثالثية يف �أبوظبي  )و�م(

اإ�سرائيل القوات الإثيوبية تتقدم نحو عا�سمة تيغراي طلب  على  املوافقة 
امل��ن��ام��ة يف  ���س��ف��ارة  ف��ت��ح 

•• تل اأبيب - وام:

�لبحريني  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  ك�شف 
بن  �للطيف  عبد  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة 
ر����ش��د �ل���زي���اين ع��ن �مل��و�ف��ق��ة على 
�شفارة  بفتح  �إ�شر�ئيل  دول��ة  طلب 
يف �ملنامة. وقال �لزياين �إنه �شيتم 
�لبدء يف �تخاذ �لإجر�ء�ت �لر�شمية 
ل��ف��ت��ح �ل�����ش��ف��ارة ق��ري��ب��اً مب��ا يخدم 

تطوير �لعالقات بني �لبلدين.
�خلارجية  ل����وزي����ر  دع������وة  ووج������ه 
مملكة  ل������زي������ارة  �لإ������ش�����ر�ئ�����ي�����ل�����ي 
�أعمال  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �ل��ب��ح��ري��ن, 
�مل��ق��ب��ل. جاء  �ل�شهر  �مل��ن��ام��ة  ح���و�ر 
ذلك خالل مباحثات م�شرتكة مع 
غابي  �لإ�شر�ئيلي  �خلارجية  وزي��ر 
�خلارجية  وز�رة  مقر  يف  �أ�شكنازي 
�لوفد  زي����ارة  مبنا�شبة  �أب��ي��ب  ب��ت��ل 
�إ�شر�ئيل..  دول����ة  �إىل  �ل��ب��ح��ري��ن��ي 
وف����ق����ا مل����ا �أوردت�����������ه وك����ال����ة �أن����ب����اء 

�لبحرين �أم�س.

رقم قيا�سي لوفيات كورونا يف يوم واحد على م�ستوى العامل
•• عوا�صم-وكاالت

يف  بالب�شر  �لفتك  كوفيد19-,  ل��وب��اء  �مل�شبب  ك��ورون��ا,  ف��ريو���س  يو��شل 
خمتلف �أنحاء �لعامل, حتى مع �لأخبار �لطيبة حول �للقاحات �مل�شادة له, 
�لتي تز�يدت يف �لأيام �لأخرية. ففي �أحدث �إح�شاء لوكالة رويرتز, تبني �أن 
عدد �لوفيات �ليومية ب�فريو�س كورونا على م�شتوى �لعامل بلغ 10,816 
حالة, �أم�س �لثالثاء, وهو �أعلى عدد للوفيات يف يوم و�حد, مع دخول ف�شل 

�ل�شتاء يف �لوليات �ملتحدة مركز �لتف�شي يف �لعامل.
وكان �لرقم �لقيا�شي �ل�شابق للوفيات �ليومية باملر�س �شجل يف �لر�بع من 

نوفمرب �جلاري وبلغ 10,733 حالة وفاة بح�شب �إح�شاء لرويرتز.

•• اأدي�س اأبابا - وكاالت

ت��ق��دم��ت �ل���ق���و�ت �حل��ك��وم��ي��ة �لإث��ي��وب��ي��ة �شوب 
نافية  �لأرب��ع��اء,  �ملتمرد,  تيغر�ي  �إقليم  عا�شمة 

��شتهد�ف �أي جماعة عرقية بعينها.
�أ�شبوعني  منذ  قتال  �لحتادية  �لقو�ت  وتخو�س 
على  �مل���ئ���ات  ب��ح��ي��اة  �أودى  ت���ي���غ���ر�ي,  ق�����و�ت  م���ع 
و�أثار  �لأف��ري��ق��ي,  �ل��ق��رن  منطقة  وه��ز  �جلانبني 
�إثيوبيا,  يف  �أخ���رى  مناطق  يف  عرقية  �حتكاكات 

وت�شبب يف فر�ر نحو 30 �ألفا �إىل �ل�شود�ن.
وو���ش��ف رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �لإث��ي��وب��ي, �أب���ي �أحمد, 
�لهجوم باأنه حملة لإعادة �شيادة �لقانون لالإقليم 
ن�شمة,  ماليني   5 نحو  يقطنه  �ل��ذي  �ل�شمايل, 
�أي��ام, ح�شب ما  �شيتحقق خالل  �لن�شر  �إن  قائال 

ذكرت وكالة رويرتز.
�ل��ر�ب��ع من نوفمرب,  �أحمد �لهجوم يف  �أب��ي  وب��د�أ 
بعد �أن �تهم قو�ت تيغر�ي ب�شن هجوم على قاعدة 

حكومية يف �ملنطقة.
�مل��ح��ل��ي��ون ملنطقة  م���ن ج��ان��ب��ه��م, ق����ال �حل���ك���ام 
تيغر�ي, �لأربعاء, �إنهم لن ي�شت�شلمو� �أبد� للقو�ت 
�لحتادية و�شيهزمونها قريبا. و�أدى �ل�شر�ع �إىل 
تيغر�ي  �شكان من  قال  �إذ  وق��وع هجمات عرقية, 
فرو� �إىل �ل�شود�ن, �إن ميلي�شيات من �إقليم �أمهرة 

�ملجاور هاجمتهم لعتبار�ت عرقية.

يت�شن  �لت�������ش���ال مل  و����ش���ائ���ل  �أغ���ل���ب  و�ن���ق���ط���اع 
�أي  مز�عم  من  م�شتقل  ب�شكل  �لتحقق  لرويرتز 

من �لطرفني.
وميثل �شكان تيغر�ي 5 باملئة من �إجمايل �شكان 
�إثيوبيا. وهيمنت جماعتهم �لعرقية على �لقيادة 

�ل�شيا�شية يف �لبالد منذ 1991 حتى 2018.
�مل��ت��م��ردي��ن, �لثالثاء,  ق���و�ت  و�ت��ه��م��ت �حل��ك��وم��ة 
�إقليم  ع��ا���ش��م��ة  ميكيلي  ت�����ش��ل  ج�����ش��ور  ب��ت��دم��ري 
تقدم  ل��وق��ف  حم��اول��ة  يف  �ل��ب��الد,  ببقية  تيغر�ي 

�لقو�ت �حلكومية �شوب �ملدينة.

وقالت جلنة �لطو�رئ �حلكومية �مل�شكلة للتعامل 
مع �لأزمة: �حلكومة �لحتادية... ت�شجب باأقوى 
باأن  �لعملية  لهذه  �خلاطئ  �لتو�شيف  �لعبار�ت 

لها �أي �نحياز عرقي �أو �أي �نحياز �آخر.
و�أب����ي �أح��م��د, �ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر 44 ع��ام��ا, من 
�أك����رب ع��رق��ي��ة يف �لبالد,  �أوروم������و وه���ي  ع��رق��ي��ة 
وعمل  تيغر�ي  ق��و�ت  ع�شكريا �شمن  قائد�  وك��ان 
باحلكومة �لتي كانو� يهيمنون عليها حتى توليه 

�ل�شلطة عام 2018.
�جلبلية  �مل��ن��ط��ق��ة  �إىل  �ل���و����ش���ول  ���ش��ع��وب��ة  وم����ع 

�ص 03

�ص 15

�ص 19

املحميات البحرية يف الفجرية... 
بيئة زاخرة باحلياة الفطرية

اأخبار الإمارات

حتذير من الدول املانحة.. ل 
م�ساعدات جمانية للبنان بعد الآن 

عربي ودويل

ردود فعل وا�سعة للخ�سارة »التاريخية« 
للمنتخب الأملاين من اإ�سبانيا

الفجر الريا�سي

الإمارات تدين العتداء اجلبان
على طاقم طبي للهالل الأحمر يف تعز

•• اأبوظبي-وام:

�أد�نت دولة �لإمار�ت ب�شدة �لعتد�ء �لإرهابي �جلبان �لذي تعر�س له �لطاقم �لطبي من 
�لعاملني يف عياد�ت �لرعاية �ل�شحية �ملتنقلة �لتابعة للهالل �لأحمر �لإمار�تي يف مدينة 

تعز �ليمنية, من خالل عملية �إطالق نار.
و�أكدت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل - يف بيان لها - �أن ��شتهد�ف �لعاملني يف �ملجال 
�لإن�شاين ميثل جتاوز�ً كبري�ً لالأعر�ف و�ملعاهد�ت و�ملو�ثيق �لدولية, �لتي توفر �حلماية 
�أن ��شتهد�ف �لعاملني يف �ملجال  �خلا�شة لعمال �لإغاثة و�لإنقاذ. و�شددت �لوز�رة على 
�لإن�شاين من �شاأنه �أن يعيق ��شتمر�ر عمليات �لإغاثة وتاأثر و�شول �مل�شاعد�ت �لإن�شانية 
�ل��وز�رة ��شتنكارها �ل�شديد  �إىل تفاقم �ملعاناة �لإن�شانية. و�أكدت  يف �ليمن, ما قد يوؤدي 
لهذه �لأعمال �لإجر�مية, ورف�شها �لد�ئم لكافة �أ�شكال �لعنف, و�لإرهاب �لذي ي�شتهدف 
زعزعة �لأمن و�ل�شتقر�ر ويتنافى مع �لقيم و�ملبادئ �لدينية و�لإن�شانية. وثمنت �لوز�رة 
�جلهود �لإن�شانية �لتي تقوم بها هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف �ليمن وغريها من 

�لدول لتقدمي كافة �أ�شكال �مل�شاعدة للتخفيف عن كاهل �ملحتاجني و�ملت�شررين.

اإ�سرائيلية  بغارات  قتلى   10
على اأهداف اإيرانية يف �سوريا

•• بريوت-وكاالت:

ن�شر �جلي�س �لإ�شر�ئيلي �لأربعاء, 
وح���د�ت دف���اع ج��وي �إ���ش��اف��ي��ة من 
منظومة �لقبة �حلديدية �شمايل 
مو�قع  ق�����ش��ف  ب���ع���دم���ا  �ل����ب����الد, 
�إير�نية و�شورية قرب دم�شق, ويف 

مناطق �أخرى من �شوريا.
و�أعلنت �إذ�عة �جلي�س �لإ�شر�ئيلي 
دفاعية  وح�����د�ت  ن�����ش��ر  �لأرب����ع����اء, 
�نتقامية  �أع����م����ال  لأي  حت�����ش��ب��اً 

حمتملة دون ك�شف عددها.
و�شنت طائر�ت حربية �إ�شر�ئيلية, 
فجر �لأربعاء, غار�ت على �أهد�ف 
�جلنوبية  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  ع�����ش��ك��ري��ة 
ب���ال���ق���رب م���ن ه�����ش��ب��ة �جل�����ولن, 
عدة  و�إ���ش��اب��ة  مقتل  �إىل  �أدى  م��ا 
�أ�شخا�س. وك�شف �ملر�شد �ل�شوري 
�شقوط  ع����ن  �لإن���������ش����ان  حل���ق���وق 
�شورية  جن�شيات  م��ن  قتلى   10
�لق�شف  ج��ر�ء  و�إي��ر�ن��ي��ة  وعربية 
وريفها,  دم�شق  على  �لإ�شر�ئيلي 
فيما ذكرت وكالة �لأنباء �ل�شورية 
 3 ت�����ش��ب��ب مب��ق��ت��ل  �ل��ق�����ش��ف  �أن 

ع�شكريني و�إ�شابة جندي.

بومبيو يزور جورجيا لدعم �سيادتها اأمام رو�سيا  
•• تبلي�صي-اأ ف ب:

�أكد وزير �خلارجية �لأمريكي مايك بومبيو �أم�س دعم 
ل� »�شيادة« جورجيا فيما تو�شع رو�شيا نفوذها  و��شنطن 
يف �ل��ق��وق��از, وك��ذل��ك دع���م �مل��وؤ���ش�����ش��ات �جل��ورج��ي��ة �لتي 

�هتزت جر�ء �أزمة ما بعد �لنتخابات.
بالرئي�شة  تبلي�شي  يف  �لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  �لتقى 
�شالومي زور�بي�شفيلي ورئي�س �لوزر�ء غيورغي غاخاريا 

ووزير �خلارجية ديفيد ز�لكالياين.
و�شرح م�شوؤول �أمريكي رفيع لل�شحافيني �ملر�فقني �أن 

وزير �خلارجية يريد �لتاأكيد على دعمه ل�شيادة جورجيا 
م�شري� �إىل �أن %20 من �لبالد حتتلها رو�شيا, يف �إ�شارة 
و�أو�شيتيا  �أب��خ��ازي��ا  �لنف�شاليتني  �جل��م��ه��وري��ت��ني  �إىل 
بعد  با�شتقاللهما  مو�شكو  �ع��رتف��ت  �للتني  �جلنوبية 
حرب 2008. وذكر م�شوؤول �آخر �أن وجود قو�ت رو�شية 
�لآن يف �أرمينيا, باختيارهم, ويف ناغورين قره باغ كقو�ت 
حفظ �شالم مبحاذ�ة �حلدود �جلورجية ت�شيف �إىل هذ� 
يجعلهم  ه��ذ�  لكن  ل��ق��رون,  جورجيا  يف  �مل��ع��روف  �لبعد 
متوجهة  دميوقر�طية  �أنهم  �إظهار  على  ت�شميما  �أك��ر 

نحو �لغرب.

اإيران توا�سل انتهاك التفاق النووي
•• نيويورك-وكاالت

ك�شفت وكالة �لطاقة �لذرية يف تقرير لها, �أم�س �أن 
�ليور�نيوم يف  فلوريد  �شاد�س  غ��از  �شخ  ب��د�أت  �إي���ر�ن 
�أجهزة طرد مركزي جديدة من طر�ز �آي.�آر2-�إم مت 

تركيبها يف من�شاأة نظنز.
�خل��ط��وة �لإي��ر�ن��ي��ة ه��ي �أح���د �لن��ت��ه��اك��ات لالتفاق 
ق��وى عاملية, ون�س  �إي��ر�ن مع  �أبرمته  �ل��ذي  �لنووي 
�ليو�رنيوم  ت��خ��زي��ن  ف��ق��ط  �إي�����ر�ن  ب��اإم��ك��ان  �أن  ع��ل��ى 
طرد  �أج��ه��زة  م��ن  �لأول  �جليل  طريق  ع��ن  �ملخ�شب 
مركزي جديد من طر�ز  "�آي.�آر2-�إم", و�أن هذ� هو 
�لطر�ز �لوحيد �لذي يحق لها ��شتخد�مه يف �ملن�شاأة.
وكان تقرير �شابق �شدر عن وكالة �لطاقة �لذرية قد 

�أ�شار �إىل �أن �إير�ن ركبت �لأجهزة �جلديدة.
�لأع�شاء  للدول  �ملوجه  �لتقرير  يف  �لوكالة  وقالت 
�أن  من   2020 نوفمرب   14 يوم  �لوكالة  "حتققت 

�ليور�نيوم يف  ب��د�أت ت�شخ غاز �شاد�س فلوريد  �إي��ر�ن 
�أجهزة طرد مركزي جديدة من طر�ز�آي.�آر2-�إم مت 

تركيبها يف من�شاأة نطنز.
وكان تقرير للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية ك�شف, 
يف �حلادي ع�شر من نوفمرب �جلاري, �أن �إير�ن ركبت 
�ملتطورة يف  �مل��رك��زي  �لطرد  �أج��ه��زة  من  �شل�شلة  �أول 
�لأر�س  حت��ت  �ل��ي��ور�ن��ي��وم  لتخ�شيب  نطنز  حمطة 
�ل��ك��ربى على عدم  �ل��ق��وى  �تفاقها م��ع  و�ل��ت��ي ين�س 
�أجهزة  م��ن  �لأول  �جليل  يف  �إل  ��شتخد�مها  �إم��ك��ان 

�آي.�آر1-.
باأنها  �شابق  �لوكالة يف وقت  �أبلغت  �إي��ر�ن قد  وكانت 
�شتنقل 3 جمموعات من �أجهزة تخ�شيب �ليور�نيوم 
م��وق��ع نطنز  �لأر�����س يف  ف��وق  م��ن حمطة جتريبية 
�حرتقت  �أن  بعد  �لأر����س,  �إىل حمطة حتت  �لنووي 
ور���ش��ة �أج���ه���زة ط���رد م��رك��زي ف���وق �لأر������س يف عمل 

تخريبي فيما يبدو.

بايدن يعني 9 من كبار حملته مبنا�سب رفيعة
•• وا�صنطن-وكاالت

9 م��ن كبار  �خ��ت��ار  �أن���ه  ب��اي��دن  �ملنتخب ج��و  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  �أع��ل��ن 
م�شوؤويل حملته �لنتخابية لتويل منا�شب رفيعة يف �لبيت �لأبي�س يف 
خطوة تندرج يف �إطار ت�شكيله فريق �إد�رته, وتاأتي بعد �أ�شبوع من �ختياره 

كبري موظفي �ملقر �لرئا�شي.
�ملتحدة تو�جه حتديات كربى, وهم  �لوليات  �أن  وجاء يف بيان لبايدن 
)هوؤلء �لت�شعة( يحملون وجهات نظر متنّوعة ولديهم �لتز�م م�شرتك 

بالت�شدي لهذه �لتحديات لإخر�ج �لبالد منها �أقوى و�أكر �حتاد�ً.
�لأ�شهر  يف  �لأبي�س  �لبيت  يف  منا�شب  يف  �مل��ئ��ات  تعيني  ب��اي��دن  ويعتزم 
�ملقبلة بينهم مديرة حملته �لنتخابية جني �أومايل ديلون نائبة لكبري 

�ملوظفني.
و�شتعمل �أومايل ديلون �لبالغة 44 عاماً حتت �إمرة رون كلني �لذي �أعلن 

بايدن �لأ�شبوع �ملا�شي �أنه �ختاره ملن�شب كبري موظفي �لبيت �لأبي�س.
و�أومايل ديلون �شاحبة خربة و��شعة يف �حلمالت �لنتخابية �لرئا�شية 
�ل�شابق  �لرئي�س  حملة  مدير  نائبة  وكانت  منها,  �شبع  يف  �شاركت  وق��د 

بار�ك �أوباما يف �نتخابات 2012.

�ثيوبيون فارون من مناطق �لقتال �ىل خميم للنازحني يف �ل�شود�ن  )رويرتز(



اخلميس   19  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13092  
Thursday   19  November   2020   -  Issue No   13092

02

اأخبـار الإمـارات
�أجرت 116,396 فح�صا ك�صفت عن 1,292 �إ�صابة

»ال�سحة« تعلن �سفاء 890 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي -وام:

لتو�شيع  �ملجتمع  وق��اي��ة  و  �ل�شحة  وز�رة  خ��ط��ة  م��ع  متا�شيا 
�ملبكر  �لكت�شاف  بهدف  �ل��دول��ة  يف  �لفحو�شات  نطاق  وزي���ادة 
كوفيد  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  �مل�شابة  �حل���الت  وح�شر 
�إجر�ء  ع��ن  �ل����وز�رة  �أعلنت  وع��زل��ه��م,  لهم  و�ملخالطني   19  -
�ملا�شية   24 �ل�  �ل�شاعات  خالل  جديد�  فح�شا   116,396
على فئات خمتلفة يف �ملجتمع با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات 

�لفح�س �لطبي .

و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع 
نطاق �لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 1,292 
جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�شابة  حالة 
خمتلفة, وجميعها حالت م�شتقرة وتخ�شع للرعاية �ل�شحية 
 154,101 �مل�شجلة  يبلغ جمموع �حلالت  وبذلك  �لالزمة, 

حالة .
وذل��ك من تد�عيات  4 م�شابني  وف��اة  �ل���وز�رة عن  �أعلنت  كما 
�لإ�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد, وبذلك يبلغ عدد �لوفيات 
يف �لدولة 542 حالة . و�أعربت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 

ع��ن �أ���ش��ف��ه��ا وخ��ال�����س ت��ع��ازي��ه��ا وم��و����ش��ات��ه��ا ل����ذوي �ملتوفني, 
باأفر�د  مهيبة  �مل�شابني,  جلميع  �لعاجل  بال�شفاء  ومتنياتها 
بالتعليمات  و�لتقيد  �ل�شحية  �جل��ه��ات  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �ملجتمع 
ل�����ش��ح��ة و�شالمة  و�لل����ت����ز�م ب��ال��ت��ب��اع��د �لج��ت��م��اع��ي ���ش��م��ان��اً 
جديدة  ح��ال��ة   890 �شفاء  ع��ن  �ل����وز�رة  �أعلنت  كما  �جلميع. 
وتعافيها  /كوفيد19-/  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  مل�شابني 
�لتام من �أعر��س �ملر�س بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة 
�ل�شفاء  حالت  جمموع  يكون  وبذلك  �مل�شت�شفى,  دخولها  منذ 

.145,537

رئي�س الدولة و نائبه و حممد بن زايد 
يهنئون رئي�س لتفيا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

�إىل  "حفظه �هلل" برقية تهنئة  �لدولة  �آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  بعث �شاحب 
فخامة �غلي�س ليفت�س رئي�س جمهورية لتفيا وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني لبالده.

 كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س �غلي�س ليفت�س.
�آل  �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  و بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل �رتورز كري�شيان�س كاوين�س رئي�س وزر�ء جمهورية لتفيا.

بحثو� جمالت �لتعاون و�لتطور�ت �لإقليمية و�لدولية ويف مقدمتها �لق�صية �لفل�صطينية و�صرورة حتقيق �ل�صالم �لعادل و�ل�صامل

حممد بن زايد وحمد بن عي�سى وعبداهلل الثاين يعقدون قمة ثالثية
القادة يوؤكدون اأهمية موا�سلة التن�سيق والت�ساور بني الدول العربية حيال خمتلف الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك مبا يخدم الق�سايا العربية

بحث مع رئي�س وزر�ء �ليونان جمالت �لتعاون و�لق�صايا �لإقليمية و�لدولية 

حممد بن زايد : الإرهاب اأكرب تهديد لل�سالم والتنمية يف العامل .. والإمارات ترف�س ا�ستغالل ال�سعارات الدينية لبث خطابات الكراهية

�ل���������ش����ح����ة و�لأم�������������ن �ل����غ����ذ�ئ����ي 
�مل�شرتكة  و�جل���ه���ود  و�ل����دو�ئ����ي, 
ملو�جهة �أزم��ة جائحة " كورونا " 
وتد�عياتها �لقت�شادية و�ل�شحية 

�شموه  ومت��ن��ي��ات   .. �لأردن  م��ل��ك 
و�ل�شعادة  �ل�شحة  م��وف��ور  لهما 
�ل�شقيقني  و�شعبيهما  ولبلديهما 

دو�م �لرفعة و�لزدهار.

حتقيق �ل�شالم �لعادل و�ل�شامل.
�مللك  وج�����الل�����ة  ����ش���م���وه  و�أك���������د 
ح��م��د ب���ن ع��ي�����ش��ى وج���الل���ة �مللك 
�لقمة  خ�����الل  �ل����ث����اين  ع����ب����د�هلل 

�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
جاللة  �أخيه  �إىل  �هلل"  "حفظه 
�ل��ب��ح��ري��ن و�أخ���ي���ه جاللة  م��ل��ك 

و�لجتماعية.
�لتطور�ت  �آخ���ر  ��شتعر�شو�  كما 
�لإقليمية و�لدولية ويف مقدمتها 
و�شرورة  �لفل�شطينية  �لق�شية 

�لنهو�س  ���ش��ب��ل  �ل����ق����ادة  وب���ح���ث 
مب��ج��الت �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ك��ام��ل يف 
�حليوية,  �ل��ق��ط��اع��ات  م���ن  ع����دد 
بقطاعي  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  خ���ا����ش���ة 

ي�حقق  �ل��ذي   .. �ل�شالم  �أج��ل  م��ن 
طموحات وتطلعات �ل�شعوب.

�لإمار�ت  دول��ة  �أن  �شموه  و�أ���ش��اف 
تتابع باهتمام �لتطور�ت يف منطقة 
�ملتو�شط, نظر� لأهمية هذه  �شرق 
و�ل�شالم  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  يف  �مل��ن��ط��ق��ة 

�لإقليمي و�لعال�مي.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لإرهاب  �أن   .. نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
ي�مثل �أكرب تهديد لل�شالم و�لتنمية 
يف �لعامل .. و�لإمار�ت من منطلق 
نهجها يف دعم �لت�شامح و�لتعاي�س 

�ملتو�شط .
و�أك���د �جل��ان��ب��ان خ��الل �جلل�شة .. 
�ل���ع���الق���ات �مل��ت��م��ي��زة �ل���ت���ي جتمع 
�لبلدين وت�شتند �إىل �إر�دة �شيا�شية 
�مل�شالح  من  متينة  وق��اع��دة  قوية 
على  �مل��ت��و����ش��ل  و�ل��ع��م��ل  �مل�شرتكة 
على  ب��اخل��ري  ي��ع��ود  تطويرها مب��ا 

�شعبيهما.
�ل���روؤى بني دولة  �أك��د� تو�فق  كما 
�لعديد  ب�شاأن  و�ل��ي��ون��ان  �لإم����ار�ت 
ما  خا�شة  و�مل��ل��ف��ات  �لق�شايا  م��ن 
�إيجاد ت�شويات  يتعلق بالعمل على 

دولة  قدمته  �ل���ذي  �ل��دع��م  مثمنا 
�إىل بالده لتعزيز جهود  �لإم��ار�ت 
�لعاملني يف �لقطاعات �ل�شحية يف 
كورونا  جائحة  تد�عيات  مو�جهة 

."  19  � " كوفيد 
و�أ�شاد باملبادر�ت �لعاملية �لإن�شانية 
�ل���ت���ي ت��ط��ل��ق��ه��ا دول������ة �لإم���������ار�ت 
�لقيم  ت���ر����ش���ي���خ  �إىل  و�ل����ر�م����ي����ة 
و�لت�شامح  �لتعاي�س  يف  �لإن�شانية 
�ل�شعوب يف خمتلف  بني  و�لتعاون 
�لأزمات.  �أوق���ات  خا�شة  �ل��ظ��روف 
معاهدة   " ب���اأه���م���ي���ة  �أ�����ش����اد  ك���م���ا 

ل�شعبيهما  �مل�������ش���رتك���ة  �مل�������ش���ال���ح 
�ل�شديقني .. �إ�شافة �إىل تطور�ت 
ج��ائ��ح��ة " ك��ورون��ا " ودع���م جهود 
�مل�شرتك  و�لعمل  �ل��دويل  �ملجتمع 
�مل�شتويات  لحتو�ء تد�عياتها على 

�لإن�شانية و�لقت�شادية.
ك��م��ا ت��ب��ادل ���ش��م��وه ورئ��ي�����س وزر�ء 
ب�شاأن  �ل��ن��ظ��ر  وج���ه���ات  �ل���ي���ون���ان 
و�لق�شايا  �مل���ل���ف���ات  م�����ش��ت��ج��د�ت 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���دول���ي���ة �ل��ت��ي تهم 
.. ويف مقدمتها تطور�ت  �لبلدين 
�لبحر  ���ش��رق  �لأو���ش��اع يف منطقة 

�ل�شعار�ت  ����ش��ت��غ��الل  ت��رف�����س   ..
�لكر�هية  خ��ط��اب��ات  لبث  �لدينية 
�ل���ع���الق���ات بني  �إىل  ُت�����ش��يء  �ل��ت��ي 

�ل�شعوب.
من جانبه �أ�شاد معايل كريياكو�س 
�لعالقات  مب�شتوى  ميت�شوتاكي�س 
�ليونانية   � �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
و�لتعاون �لفاعل بينهما يف خمتلف 
�مل��ج��الت .. م��وؤك��د� ح��ر���س بالده 
على تطوير �آفاق �لتعاون وتعزيزه 
م��ع دول���ة �لإم������ار�ت �ل��ت��ي نرتبط 
 .. متينة  ���ش��د�ق��ة  ب��ع��الق��ات  معها 

�لتي  و�لأزم����ات  للنز�عات  �شلمية 
�مل�شاعي  ودف���ع  �مل��ن��ط��ق��ة  ت�شهدها 
�لدبلوما�شية �لتي ت�شهم يف حتقيق 
�ل�شالم  �إىل  ���ش��ع��وب��ه��ا  ت��ط��ل��ع��ات 
�لأمن  وتعزز  و�لتنمية  و�لزده���ار 

و�ل�شتقر�ر �لإقليمي و�لعاملي.
و�لطرق  �حل����و�ر  �إن  ���ش��م��وه  وق���ال 
�لدول  �شيادة  و�ح���رت�م  �ل�شلمية, 
وعدم �لتدخل يف �شوؤونها �لد�خلية 
لت�شوية  �ل�شحيح  �مل��دخ��ل  ه��و   ..
�ملنطقة  يف  و�ل�شر�عات  �لنز�عات 
د�ئ���م���ا تعمل  �لإم�������ار�ت  .. ودول�����ة 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ع���ق���د 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة و�شاحب �جلاللة 
خليفة  �آل  عي�شى  ب��ن  حمد  �مللك 
�ل�شقيقة  �لبحرين  مملكة  عاهل 
عبد�هلل  �مللك  �جلاللة  و�شاحب 
�لثاين �بن �حل�شني عاهل �ململكة 
�ل�شقيقة  �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة  �لأردن����ي����ة 
 .. �أبوظبي  يف  ثالثية  قمة  �أم�س 
�لأخوية  �ل��ع��الق��ات  ع��ل��ى  رك����زت 
�ل��ب��ل��د�ن �لثالثة  ب��ني  �ل��ر����ش��خ��ة 
�آفاقها  وت��و���ش��ي��ع  تنميتها  و���ش��ب��ل 
�ملتبادلة  م�����ش��احل��ه��ا  ي��ح��ق��ق  مب���ا 
�لتنمية  �إىل  �شعوبها  وت��ط��ل��ع��ات 
�مل�شتد�مة و�لزدهار .. �إ�شافة �إىل 
�لتطور�ت �لإقليمية و�لدولية ذ�ت 
�لهتمام �مل�شرتك. ونقل �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�يد 
حتيات  �للقاء  بد�ية  يف  نهيان  �آل 

�لأخ�����وي�����ة  �ل����ع����الق����ات  ع���م���ق   ..
�لبلد�ن  ب���ني  و�لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ل���ث���الث���ة و����ش���ب���ل �لرت�����ق�����اء بها 
�مل�����ش��ت��وي��ات مب��ا يحقق  �أع��ل��ى  �إىل 
وتطلعات  �مل�����ش��رتك��ة  م�����ش��احل��ه��ا 
و�لزده����ار.  �ل��ت��ق��دم  �إىل  �شعوبها 
مو��شلة  �أه����م����ي����ة  �أك����������دو�  ك���م���ا 
�ل���دول  ب��ني  و�ل��ت�����ش��اور  �لتن�شيق 
�لق�شايا  خمتلف  حيال  �لعربية 
ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك مبا يخدم 

�لق�شايا �لعربية.
�ل�شيخ  ���ش��م��و   .. �ل���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
نهيان  �آل  ز�ي�������د  ب����ن  ط���ح���ن���ون 
و�شمو  �ل��وط��ن��ي  �لأم���ن  م�شت�شار 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
بن  علي  ومعايل  �لرئا�شة  �شوؤون 
ح��م��اد �ل�����ش��ام�����ش��ي ن��ائ��ب �لأم���ني 
لالأمن  �لأع���ل���ى  للمجل�س  �ل��ع��ام 
�لوفدين  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��وط��ن��ي 
�ملر�فقني جلاللة ملك �لبحرين 

وجاللة ملك �لأردن.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
ع����ه����د �أب�����وظ�����ب�����ي ن����ائ����ب �ل���ق���ائ���د 
�أم�س..  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
ميت�شوتاكي�س  كريياكو�س  معايل 
�ليونان  ج��م��ه��وري��ة  وزر�ء  رئ��ي�����س 

�ل�شديقة.
�للقاء �لذي  �� خالل  ورحب �شموه 
جرى يف ق�شر �ل�شاطئ يف �أبوظبي 
�ليونان  وزر�ء  رئ��ي�����س  ب���زي���ارة   �������

و�لوفد �ملر�فق �إىل �لدولة.
وزر�ء  ورئ����ي���������س  ����ش���م���وه  وب����ح����ث 
عالقات   .. �للقاء  خ��الل  �ل��ي��ون��ان 
�ل�شد�قة �ملتميزة �لتي جتمع دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ليونان 
بينهما  �ل��ت��ع��اون  تنمية  و�إم��ك��ان��ات 
يف  �مل��ت��ب��ادل��ة  م�شاحلهما  وت��ع��زي��ز 
جميع �ملجالت .. �إ�شافة �إىل عدد 
و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  من 

�لتي تهم �لبلدين.
و������ش����ت����ع����ر�����س �����ش����م����وه وم����ع����ايل 
ك���ريي���اك���و����س م��ي��ت�����ش��وت��اك��ي�����س .. 
م�������ش���ار�ت �ل���ت���ع���اون �مل���ت���ع���ددة بني 
دولة �لإمار�ت وجمهورية �ليونان 
لتطويرها  �ل����و�ع����دة  و�ل���ف���ر����س 
�ل�شتثمارية  �جل��و�ن��ب  يف  خا�شة 
و�لق�����ت�����������ش�����ادي�����ة و�ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
يحقق  مب��ا  و�لدفاعية  و�لثقافية 

وقعتها  �لتي  " �لتاريخية  �ل�شالم 
دول����ة �لإم�������ار�ت م���ع �إ���ش��ر�ئ��ي��ل يف 
و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  دعائم  تر�شيخ 
جديدة  �آف������اق  وف���ت���ح  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
تخدم  �ملنطقة  دول  بني  للعالقات 

�شعوبها وم�شتقبلها.
ح�شر �للقاء.. �شمو �ل�شيخ طحنون 
�لأمن  نهيان م�شت�شار  �آل  ز�يد  بن 
بن  �ل�شيخ من�شور  و�شمو  �لوطني 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان 
�شلطان  �لدكتور  وم��ع��ايل  �ل���دويل 
ب��ن �أح��م��د �جل��اب��ر وزي��ر �ل�شناعة 
و�شعادة  �مل��ت��ق��دم��ة  و�لتكنولوجيا 
���ش��ل��ي��م��ان ح��ام��د �مل���زروع���ي �شفري 
جمهورية  ل����دى  �مل���ع���ني  �ل����دول����ة 
�ل��ي��ون��ان و���ش��ع��ادة حم��م��د مبارك 
�مل���زروع���ي وك��ي��ل دي����و�ن ويل عهد 

�أبوظبي.
ف����ي����م����ا ح�����������ش�����ره م�������ن �جل�����ان�����ب 
نيكو�س  �ليوناين كل من.. معايل 
ومعايل  �خلارجية  وزي��ر  دنديا�س 
�شبرييدون �أدوني�س جيورجيادي�س 
ومعايل  و�ل�شتثمار  �لتنمية  وزير 
فر�جوجياني�س  ك��ون�����ش��ت��ان��ت��ني 
و�شعادة  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ن���ائ���ب 
�ليونان  �شفري  زوي�س  ديونيزيو�س 

لدى �لدولة.

�سرطة اأبوظبي تقف على اآخر ال�ستعدادات اخلا�سة بتاأمني هدم اأبراج ميناء بالزا 
•• اأبوظبي -وام:

و�لوقوف  �لتاأمني  �آلية  ملر�جعة  خا�شا  �جتماعا  �أبوظبي,  �شرطة  عقدت 
�أبر�ج  ه��دم  بعملية  �ملتعلقة  �لأخ���رية  و�ل���ش��ت��ع��د�د�ت  �لتح�شري�ت  على 
من م�شروع تطوير  �لثانية  �ملرحلة  �إطار  يف  ياأتي  �لذي  بالز�",  "ميناء 

منطقة ميناء ز�يد يف �أبوظبي.
عقد �لجتماع يف مديرية �شرطة �لعا�شمة, برئا�شة �لعقيد حمد عبد�هلل 
�لنيادي مدير مديرية �شرطة �لعا�شمة, قائد �حلدث, وتطرق �إىل تدقيق 

وبعد  و�أثناء  قبل  �تخاذها  �شيتم  �لتي  �لحرت�زية  و�لتد�بري  �لإج��ر�ء�ت 
تنفيذ عملية �لهدم و�خلطط �ملتعلقة بهذ� �ل�شاأن.

�إن �لتن�شيق و�لتعاون �مل�شرتك بني جميع �جلهات  وقال �لعقيد �لنيادي 
�ملهمة, وذل��ك من خالل �شمان  �ملعنية ي�شكل حم��ور� هاما لإجن��اح هذه 
�لأعمال  متابعة  ��شتمر�رية  من  و�لتاأكد  �ملوؤ�ش�شي  �لعمل  جهود  تكامل 
و�شالمة  �أم��ن  �شمان  �أن  �إىل  �لنظر  لفتا  �ل��الزم��ة..  �لتقييمات  وعمل 
�جلميع ياأتي يف مقدمة �لأولويات بجانب تقدمي �لدعم �لالزم يف �شبيل 
ملدينة  �حل�شاري  �ل��وج��ه  يعك�س  نحو  على  �جل��ه��ود  تكاتف  م��ب��د�أ  تعزيز 

�أبوظبي.
ويف ذ�ت �ل�شياق ��شتعر�شت �للجنة �لإعالمية, برئا�شة �ملالزم �أول م�شعد 
�ل��ه��دم, و�خلا�شة  ت��رت��ي��ب��ات �حل��م��ل��ة �لإع��الم��ي��ة ق��ب��ل عملية  �حل���ارث���ي, 
�تباعها و�شرورة  �لو�جب  �لتد�بري �لحرت�زية  �لوعي حول  برفع درجة 
�آلية توثيق �حلدث وتوزيع  �للتز�م باإجر�ء�ت �ل�شالمة �لعامة, وكذلك 
�ملادة �لإعالمية لحقا على �ملن�شات وو�شائل �لإعالم �ملقروءة و�مل�شموعة 

و�ملرئية و�لرقمية.
يذكر �أن د�ئرة �لبلديات و�لنقل بد�أت �أعمال �ملرحلة �لثانية من م�شروع 

و�شتعمل كل من  �أب����وظبي.  ز�ي�������د" يف  م������نطقة ميناء  تطوير  "�إع������ادة 
�لد�ر �لعقارية ومدن �لعقارية على �إقامة م�شاريع عمر�نية حديثة تخلق 
وزو�ر  �شكان  تطلعات  تلبي  متكاملة  و�شكنية  وجت��اري��ة  �شياحية  وجهة 

�لعا�شمة.
�لعاملية  �ل�شركات  �أب���رز  �إح���دى  م��ع  بالتعاون  �لعقارية,  م��دن  و�شتتوىل 
27 من �شهر نوفمرب  �ل���  ب��الز� يف  �أب��ر�ج ميناء  �ملتخ�ش�شة, مهمة ه��دم 
�لعاملي�ة,  �ل�شالمة  معايري  �أعلى  وف��ق  �لهياكل  تفجري  بطريقة  �حل��ايل 

وذلك حتت �إ�شر�ف وتاأمني �شرطة �أبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات
وزارة اخلارجية تطلق خدمة اإ�سدار البطاقات الدبلوما�سية والقن�سلية واخلا�سة واملنظمات الدولية اإلكرتونيا

•• اأبوظبي -وام:

�إ�شد�ر  خ��دم��ة  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أط��ل��ق��ت 
و�ملنظمات  و�خل��ا���ش��ة  و�لقن�شلية  �لدبلوما�شية  �ل��ب��ط��اق��ات 
�أج��ل توفري  للوز�رة, وذل��ك من  �لر�شمي  �ملوقع  �لدولية عرب 
وتتيح  �ل�شاعة.  م��د�ر  وعلى  كانو�  حيثما  للجمهور  �خلدمات 
و�ملنظمات  و�لقن�شلية  �لدبلوما�شية  للبعثات  �خلدمة  ه��ذه 
�لطلب ومتابعة  �لتقدمي على  �لدولة  �ملعتمدة لدى  �لدولية 
�إجنازه �إلكرتونياً وذلك يف �إطار �شعي �لوز�رة لتقدمي �أف�شل 
�لوقت  و�خت�شار  �لإج���ر�ء�ت  وتب�شيط  للمتعاملني  �خلدمات 

و�جلهد عليهم.

دولة  ل��ق��ي��ادة  �مل�شتقبلية  �ل���روؤي���ة  م���ع  مت��ا���ش��ي��ا  ذل���ك  وي���اأت���ي 
�خلدمات  تطوير  يف  �لر�شيدة  لتوجيهاتها  وتنفيذ�  �لإم��ار�ت 
وحتقيق جودة حياة فريدة ملو�طني دولة �لإم��ار�ت و�ملقيمني 
ع��ل��ى �أر���ش��ه��ا, وح��ر���س وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل���دويل 
باقة من  تطوير  �إىل  تهدف  رقمية  بنية حتتية  تاأ�شي�س  على 

�خلدمات �لذكية و�ل�شتباقية.
و�أك���د ���ش��ع��ادة خ��ال��د ع��ب��د�هلل ب��ال��ه��ول, وك��ي��ل وز�رة �خلارجية 
و�لتعاون.. �أن هذه �خلطوة مهمة يف م�شرية �لتحول �لرقمي 
بيئة  خللق  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  تنتهجها  �لتي 
�إ�شر�ك  �ىل  �ل��وز�رة  وتهدف  وبنية حتتية متكاملة  م�شتد�مة 

عمالئها يف تطوير �حللول �لذكية و�ملبتكرة.

�لأوىل  �ملرحلة  هي  �لذكية  �لبطاقات  �إ���ش��د�ر  خدمة  وتعترب 
للبعثات  �مل��ق��دم��ة  للخدمات  �ل��ذك��ي  �ل��ت��ح��ول  م�����ش��روع  �شمن 
�لأجنبية �ملعتمدة لدى �لدولة, وتليها عدة مر�حل للخدمات 
لنتائج  �لأويل  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف  ح�����ش��ب  وذل����ك  �لأخ������رى,  �ل��ذك��ي��ة 
��شتبيان �خلدمات ذ�ت �لأولوية بح�شب ر�أي �لبعثات �لأجنبية 

لدى �لدولة.
وتوؤكد �لوز�رة على توفري كافة خدماتها �إلكرتونياً بخطو�ت 
�ملتعاملني  ب���اإم���ك���ان ج��م��ي��ع  �أ���ش��ب��ح  و���ش��ه��ل��ة, ح��ي��ث  ���ش��ري��ع��ة 
ت���ق���دمي ج��م��ي��ع �مل���ع���ام���الت م���ن خ����الل �مل���وق���ع �لإل����ك����رتوين 
�ل���ذك���ي  و�ل���ت���ط���ب���ي���ق   www.mofaic.gov.ae
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م�سر تدين العتداء على طاقم طبي تابع 
للهالل الأحمر الإماراتي يف مدينة تعز

•• القاهرة-وام: 

�إد�نتها لالعتد�ء �جلبان �لذي ��شتهدف طاقما طبيا من  �أعربت جمهورية م�شر �لعربية عن بالغ 
مدينة  يف  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل  لهيئة  �لتابعة  �ملتنقلة  �ل�شحية  �لرعاية  عياد�ت  يف  �لعاملني 
�أ�شكال  لكافة  �لتام  �لإجر�مية, ورف�شها  �لأعمال  ملثل هذه  �ل�شديد  ��شتنكارها  و�أك��دت  �ليمنية.  تعز 
�لعنف و�لإرهاب. و�شدد بيان �أ�شدرته �خلارجية �مل�شرية �أم�س على �أن ��شتهد�ف �لعاملني يف �ملجال 
�لإن�شاين ميثل �نتهاكا و��شحا لالأعر�ف و�ملعاهد�ت و�ملو�ثيق �لدولية �لتي توفر �حلماية �خلا�شة 
�لإغاثة  عمليات  ل�شتمر�ر  �إعاقة  من  ميثله  عما  ف�شال  �لطبية,  و�لأطقم  و�لإنقاذ  �لإغاثة  لعمال 
وو�شول �مل�شاعد�ت �لإن�شانية �إىل �ملناطق �ملت�شررة يف �ليمن. وثمنت م�شر �جلهود �لإن�شانية �لتي 

تقوم بها هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف �ليمن مبا ي�شهم يف تخفيف معاناة �ل�شعب �ليمني.

حممد بن زايد وميت�سوتاكي�س ي�سهدان اإعالن ال�سراكة بني الإمارات واليونان 

الإمارات تعزز مكت�سبات الأطفال وحماية حقوقهم يف 2020 

•• اأبوظبي -وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أم�س ومعايل كريياكو�س ميت�شوتاكي�س رئي�س 
لإن�شاء  �مل�شرتك  �لبيان  �تفاقية  �ل�شديقة..تبادل  �ليونان  جمهورية  وزر�ء 
�ل�شر�كة �لإ�شرت�تيجية بني دولة �لإمار�ت وجمهورية �ليونان..�إ�شافة �إىل 

تبادل مذكرة للتعاون يف جمال �ل�شيا�شات �خلارجية و�لدفاعية.
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  ..�شمو  و�ملذكرة  �مل�شرتك  �لبيان  وتبادل 
�لدويل ومعايل نيكو�س دنديا�س وزير �خلارجية  وزير �خلارجية و�لتعاون 

�ليوناين.
ويهدف �لإعالن �إىل حتقيق مزيد من �لنتائج و�ملبادر�ت و�لعمل �مل�شرتك يف 

�ملجالت �لرئي�شية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
�لثابت  �لبلدين  �ل��ت��ز�م   .. �مل�شرتك  �لإع���الن  يف  �لبلدين  حكومتا  و�أك���دت 
بالقانون �لدويل وميثاق �لأمم �ملتحدة و�ملبادئ �ملن�شو�س عليها فيه �أ�شا�شا 
لل�شالم و�لأمن وعالقات ح�شن �جلو�ر و�حلل �ل�شلمي للنز�عات جلميع دول 

�ملنطقة.

دولة  وقعتها  " �ل��ت��ي  لل�شالم  �إب��ر�ه��ي��م  " �تفاقية  �أن  �إىل  �لإع����الن  و�أ���ش��ار 
�إجناز�ً  ت�شكل  �لعالقات..  �إقامة  ب�شاأن  و�إ�شر�ئيل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�شعوب  �ملتبادل بني  و�لتفاهم  �ل�شالم و�ل�شتقر�ر  �إحالل  ي�شهم يف  تاريخياً 

منطقة �ل�شرق �لأو�شط.
�لد�خلية  �ل�����ش��وؤون  يف  �لتدخل  ع��دم  مب��ب��د�أ  �لتز�مهما  �حلكومتان  وت��وؤك��د 
ملو�جهة  �ل���دويل  �ملجتمع  ب��ني  �ملن�شق  �لعمل  ���ش��رورة  ت��وؤك��د�ن  كما  ل��ل��دول, 

�لتدخل �لإقليمي �مل�شتمر ودعم �حرت�م �شيادة �لدول.
و�أ�شار �لإعالن �إىل قلق �حلكومتني �إز�ء ت�شدير �لإرهاب و�لتطرف يف جميع 
�جلانبان  وي��وؤك��د  �ل�شر�ع..  مناطق  يف  �ل��ظ��روف  و��شتغالل  �ملنطقة  �أن��ح��اء 
ويحثان  �أ�شكاله  بكافة  و�لتطرف  �لإره���اب  مبكافحة  �مل�شرتك  �لتز�مهما 

�ملجتمع �لدويل على �تخاذ موقف حازم �شد هذ� �لعدو�ن.
كما �تفقت �حلكومتان على �لقيمة �مل�شافة �ملتمثلة يف زيادة تو�شيع تعاونهما 

مع �لآليات �لإقليمية و�ملتعددة �لأطر�ف.
ويف هذ� �ل�شدد, تلتزم جمهورية �ليونان بلعب دور بّناء يف �لإ�شهام يف تعزيز 
و�لحتاد  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  و�لودية بني  �لتاريخية  �لعالقات 
�لأوروبي. وت�شمل �ل�شر�كة �لإ�شرت�تيجية �ل�شاملة بني �لإمار�ت و�ليونان, 

على �شبيل �ملثال ل �حل�شر, �لركائز �لتالية : - �لتعاون �ل�شيا�شي و�لتنمية 
�لإن�شانية �لدولية: �تفقت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية �ليونان 
�لتو�فق مع  وزي��ادة  �ل�شرت�تيجية  و�مل�شاور�ت  �ل�شيا�شي  تعزيز �حلو�ر  على 
�لق�شايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.. كما �تفقت �حلكومتان 
على �لعمل �مل�شرتك يف �مل�شاريع �لإن�شانية �لدولية ومبادر�ت �لتنمية وتعزيز 

تعاونهما يف �ملحافل متعددة �لأطر�ف.
-�لتجارة و�ل�شتثمار و�ل�شياحة: �شتعمل �حلكومتان على تطوير عالقتهما 
و�ل�شياحية  و�ل�شتثمارية  �لتجارية  �لعالقات  تعزيز  �أجل  من  �لقت�شادية 
�ملتعلقة  �مل��ج��الت  جميع  يف  و�مل��ع��ل��وم��ات  �خل���رب�ت  ت��ب��ادل  وت�شهيل  بينهما, 
�ل�شغرية  �ل�����ش��رك��ات  ودع���م  �مل�����ش��رتك,  �له��ت��م��ام  ذي  �مل�����ش��رتك  بال�شتثمار 
و�ملتو�شطة ورو�د �لأعمال, وتطوير بنى �شبكات �لأعمال �لتي ت�شجع �لتعاون, 
�لقدر�ت  بناء  �لتجارية و�لتجمعات, وتد�بري تعزيز  �لأعمال  مثل حا�شنات 

و�لرتويج لريادة �لأعمال يف كال �لبلدين.
�لثقايف  �ل���رت�ث  وفهم  �ملتبادلة  �ملعرفة  تعزيز  لأهمية  تقدير�ً  -�لثقافة: 
لكال �لبلدين, �شتعمل �حلكومتان على تعزيز �لتعاون يف جمال �ل�شناعات 
�لإبد�عية �لثقافية, مع �لرتكيز على �لهند�شة �ملعمارية و�لت�شميم وفنون 

�لأد�ء و�لفنون �جلميلة و�ل�شينما و�لأدب و�ملن�شور�ت و�لتعاون بني �ملتاحف 
و�ملوؤ�ش�شات �لثقافية.

يف  �لطاقة,  جم��ال  يف  �شر�كتها  تعزيز  على  �حلكومتان  �شتعمل  -�ل��ط��اق��ة: 
و�لنظيفة,  �مل�شتد�مة  و�لطاقة  و�لبرتوكيماويات  �لطاقة  حت��ول  جم��الت 

بالإ�شافة �إىل تبادل �ملعرفة و�ملهار�ت و�خلرب�ت �لتقنية.
تعاونهما  تعزيز  على  �حلكومتان  �شتعمل  و�حلكومية:  �لرقمية  -�خلدمات 
على  �لرتكيز  م��ع  �حلكومية,  و�خل��دم��ات  �لرقمية  بالأن�شطة  يتعلق  فيما 
و�لبتكار  �حل��ك��وم��ي,  و�لأد�ء  �ل��ذك��ي��ة,  و�خل���دم���ات  �حل��ك��وم��ي��ة,  �مل�����ش��رع��ات 

و�لتميز, و�لروؤية �ل�شرت�تيجية, و�لتخطيط, و�إد�رة �ل�شرت�تيجية.
-�لغذ�ء و�لزر�عة: �شتعزز �حلكومتان تعاونهما يف جمالت �لأغذية و�لزر�عة 
�ل�شلة  ذ�ت  و�ل�شر�كات  �مل�شاريع  تعزيز  �إىل  بالإ�شافة  �لأ�شماك,  وم�شائد 

لتعزيز ��شرت�تيجيات و�أهد�ف �لأمن �لغذ�ئي �مل�شرتكة بينهما.
�لدفاعي  �ل��ت��ع��اون  لتو�شيع  ��شتعد�دهما  �حلكومتان  �أك���دت  كما  -�ل��دف��اع: 
و����ش��ت��ك�����ش��اف �إم��ك��ان��ي��ات ج��دي��دة يف ه���ذ� �مل���ج���ال, ب��ه��دف �ل��ت�����ش��دي �لفعال 
للتحديات �مل�شرتكة �لتي تهدد �ل�شالم و�لأمن و�ل�شتقر�ر على �ل�شعيدين 

�لإقليمي و�لعاملي.

•• اأبوظبي-وام:

�شاأنها  م��ن  �لتي  �ملكت�شبات  تعزيز   2020 ع��ام  يف  �لإم����ار�ت  دول��ة  و��شلت 
و�لأ�شرية  �ملجتمعية  �جلو�نب  كافة  يف  حقوقهم  و�شمان  �لأط��ف��ال  حماية 
كرمية  بحياة  �لتمتع  ف��ر���س  لهم  ي��وف��ر  م��ا  وك��ل  و�لتعليمية,  و�ل�شحية, 

وم�شتقبل �أف�شل.
ت�شتعر�س  �جل��م��ع��ة,  غ��د�  ي�����ش��ادف  �ل���ذي  للطفل  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  ومبنا�شبة 
و�لإجناز�ت  �مل��ب��ادر�ت  �أب��رز  �لتايل  �لتقرير  "و�م" يف  �لإم���ار�ت  �أن��ب��اء  وكالة 
�لتي �شهدتها دولة �لإمار�ت خالل عام 2020 على �شعيد رعاية �لطفولة 

وحماية حقوقها.
فقد حققت �لإم��ار�ت خالل �لعام �جل��اري �إجن��از� فارقا على �شعيد تعزيز 
م�شاركة �لأطفال يف �لق�شايا و�ملو�شوعات �لعامة �ملرتبطة بهم ومبجتمعهم 
"مبوجب  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ط��ف��ل  "برملان  �أول  �إن�����ش��اء  �إع��الن��ه��ا ع��ن  وذل���ك م��ع 
�لتفاقية �ملوقعة بني �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة و�ملجل�س �لوطني 

�لحتادي يف فرب�ير �ملا�شي.
وجاءت �خلطوة �ت�شاقا مع برنامج �لتمكني �ل�شيا�شي �لذي �أطلقه �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل " و�لذي 
يج�شد نهج �ل�شورى وتعزيز م�شاركة �ملو�طنني يف عملية �شنع �لقر�ر, كما 

�مل�شتقبل  و�أجيال  بالنا�شئة  �لإم��ار�ت  دولة  لهتمام  حقيقية  ترجمة  �شكلت 
و�لبناء  �لتنمية  عملية  يف  �لفاعلة  للم�شاركة  �ل�شيا�شي  وعيهم  وتنمية 

و�لتحولت �مل�شاحبة لها ممار�شة دورهم �ملجتمعي باإيجابية وكفاءة.
وك�شفت وز�رة تنمية �ملجتمع عن م�شاعيها لإجناز عملية �لربط بني �لوز�رة 
�لإح�شاء�ت  لتوفري  �لطفولة,  جم��ال  يف  تتعامل  �لتي  �جل��ه��ات,  وخمتلف 
يعملون  �ل��ذي  �لأبرز"  "�لتحدي  �أن��ه  م��وؤك��دة  �لأط��ف��ال,  بحماية  �خلا�شة 

جاهدين لتجاوزه خالل �لفرتة �ملقبلة.
ونظمت �لوز�رة دورة تدريبية ملنح �خت�شا�شي حماية �لطفل �شفة "ماأموري 
�خت�شا�شيا   20 ��شتهدفت  �لعدل,  وز�رة  مع  بالتعاون  �لق�شائي",  �ل�شبط 
يف حماية �لطفل من �ل��وز�رة, وهيئة تنمية �ملجتمع, وموؤ�ش�شة دبي لرعاية 
�لن�شاء و�لأط��ف��ال, وذل��ك وفقا لن�س �مل��ادة 52 من �لقانون �لحت��ادي رقم 
يكون  باأن  تق�شي  و�لتي  "ودمية",  �لطفل  �شاأن حقوق  2016 يف  ل�شنة   3
لخت�شا�شي حماية �لطفل �لذين ي�شدر بتحديدهم قر�ر من وزير �لعدل 
�ملعنية �شفة ماأموري �ل�شبط �لق�شائي يف  �أو �جلهات  �لوزير  بالتفاق مع 
�ل�شادرة  و�لقر�ر�ت  و�للو�ئح  �لقانون  هذ�  لأحكام  باملخالفة  يقع  ما  �إثبات 

تنفيذ� له.
وحتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 

حلملة  �لر�بعة  �ل��دورة  فعاليات  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أطلقت  �لأ�شرية.. 
حتى  ميتد  �ل��ذي  �ملدر�شية  �لبيئة  يف  �لتنمر  من  للوقاية  �لوطني  �لأ�شبوع 
21 �ل�شهر �جلاري بالتعاون مع �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة و28 

موؤ�ش�شة �حتادية وحملية.
وتهدف �حلملة �إىل �لت�شدي لظو�هر �لتنمر �لإلكرتونية بني طلبة �ملد�ر�س 
�لتنمر  مع  �لتعامل  كيفية  ح��ول  وتاأهيلهم  �لتعليمية  �مل��ر�ح��ل  خمتلف  يف 
 "  19 " كوفيد  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  �ل��وق��اي��ة منه وتو�شيح  �لإل���ك���رتوين وط���رق 
يف  �لعاملني  دور  وتو�شيح  �ل�شحيحة  �لتدخل  وطرق  �لإلكرتوين  و�لتنمر 

�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف قيادة بر�مج �لوقاية من �لتنمر.
�لآمن"  �لطفل  مدينة  "مبادرة  �أبوظبي  �شرطة  �أطلقت  مت�شل  �شياق  ويف 
�لفرت��شية للعام �لثاين على �لتو�يل, و�لتي ت�شتهدف �أكرب عدد من فئات 
وذلك  �جلميع  �شالمة  على  حفاظا  بعد  عن  فيها  �لتو��شل  ويتم  �ملجتمع 

تطبيقا لالإجر�ء�ت �لحرت�زية �لوقائية من كورونا.
وحتتل حماية �لطفل �شد جميع �لأخطار �أولوية ق�شوى يف دولة �لإمار�ت 
�لتي جنحت خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية يف بناء منظومة متكاملة من �جلهات 
�لحت���ادي���ة و�مل��ح��ل��ي��ة و�لأه��ل��ي��ة ت��ت��وىل ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��وع��ي��ة ب��ح��ق��وق �لطفل, 
و�لتحفيز على تنفيذ بر�مج وخطط �لرعاية, و�ملحا�شبة يف حالت �لتجاوز 
ب�  15 مار�س من كل عام لالحتفال  يوم  �لإم���ار�ت  و�عتمدت  �لتق�شري.  �أو 

و�إعد�ده  �مل�شتقبل  جيل  تن�شئة  على  منها  �لإمار�تي" حر�شا  �لطفل  "يوم 
�لتي  �لت�شريعات  من  جملة  �أق��رت  كما  �مل�شتد�مة,  �لتنمية  م�شرية  ملتابعة 
عززت من خاللها حماية حقوق �لطفل ورعايته مثل "قانون ودمية", �لذي 

�شدر �شمن �لقانون �لحتادي رقم 3 ل�شنة 2016.
ويف �مليد�ن �لرتبوي و�لتعليمي, �أطلقت وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف نوفمرب 
على  �ملد�ر�س  طالب  م�شتهدفة  �لطفل",  حماية  "وحدة  مبادرة   2019
و�لإهمال  �لإ���ش��اءة  �أن��و�ع  �لطفل من جميع  بهدف حماية  �لدولة,  م�شتوى 
و�ل�شتغالل �لتي يتعر�س لها يف �لبيئة �ملحيطة �شو�ء يف �ملدر�شة �أو �ملنزل, 

و�حلفاظ على �شالمة �لطالب بدنيا ونف�شيا وتعليميا.
�لعام  يف  �لطفل  حلماية  �لعليا  �للجنة  �لد�خلية  وز�رة  �أن�شاأت  جهتها  من 
�ل�شاخن  �خلط  ود�شنت   2011 �لعام  يف  �لطفل  حماية  ومركز   2009

لت�شهيل عمليات �لإبالغ عن حالت �لعتد�ء على �لأطفال.
يذكر �أن �لإمار�ت �شادقت على �لعديد من �لتفاقيات �لدولية ب�شاأن حقوق 
�لطفل كاتفاقية �لأمم �ملتحدة حلقوق �لطفل ل�شنة 1995 �لتي �ن�شمت 
�إليها يف �لعام 2009 �إميانا منها باحلقوق �لأ�شا�شية لالإن�شان, كما �شادقت 
على �تفاقية �لعمل �لعربية رقم "18" ل�شنة 1996 ب�شاأن عمل �لأحد�ث 
�إىل  وحاجته  �لقت�شادي  �ل�شتغالل  م��ن  �حلماية  يف  �لطفل  بحق  �إمي��ان��ا 

رعاية خا�شة وحماية متميزة.

�ألقت �لقب�س على حدثني �صدما دورية �صرطة وعر�صا حياتهما وم�صتخدمي �لطريق للخطر 
�سرطة دبي حتذر من غياب الرقابة الأ�سرية وت�سدد على 

�سبط املخالفني لقانون ال�سري واملرور

 املحميات البحرية يف الفجرية... بيئة زاخرة باحلياة الفطرية

•• دبي-الفجر:

مالك  �آل  �شليمان  ب��ن  حمد  �شعيد  �لعميد  ح��ذر 
م��دي��ر م��رك��ز �شرطة �ل��ر����ش��دي��ة, م��ن غ��ي��اب دور 
�لرقابة �لأ�شرية على �لأبناء �لأحد�ث ومتكينهم 
من قيادة �ملركبات خالفاً ملو�د �لقانون �لحتادي 
رقم 21 ل�شنة 1995 ب�شاأن �ل�شري و�ملرور, وذلك 
بعد �إلقاء �شرطة دبي �لقب�س حدثني يبلغان من 
مركبة  لقيادتهما  ع��ام��اً  و15  ع��ام��اً   14 �لعمر 
�ل�شخ�شية,  حياتهما  ُمعر�شني  وت��ه��ور  بطي�س 
و�إقد�مهما  للخطر,  �لطريق  م�شتخدمي  وحياة 
ب�شكل عمدي على �شدم دورية �شرطية �أثناء �أد�ء 

مهام عملها �ليومي.
�أحالت  دب��ي  �شرطة  �أن  م��ال��ك  �آل  �لعميد  و�أك���د 
لتخاذ  دب����ي  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  �إىل  �ل�����ش��اب��ني 
تهم  عن  بحقهما  �لالزمة  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت 
قيادة,  رخ�شة  ودون  وتهور  بطي�س  مركبة  قيادة 
للخطر,  �ل��ط��ري��ق  م�شتخدمي  ح��ي��اة  وتعري�س 

و�شدم دورية �شرطية عمد�ً, و�إتالف مال عام.
�لقيادة  ع��ل��ى ح��ر���س  م��ال��ك  �آل  �ل��ع��م��ي��د  و���ش��دد 
�لعامة ل�شرطة دبي على �شبط �ملُخالفني لقانون 
�إىل �شرورة  �لأم��ور  �أولياء  د�عياً  و�مل��رور,  �ل�شري 
�حل�شول  م��ن  متكينهم  وع���دم  �أبنائهم  م��ر�ق��ب��ة 
على مفاتيح مركباتهم وقيادتها حتت �أي ظرف, 

مل��ا ل��ذل��ك م��ن ع��و�ق��ب وخ��ي��م��ة و���ش��ي��اع مل�شتقبل 
�لأبناء خا�شة �إذ� ت�شببو� يف حو�دث �شري وعر�شو� 
�أفر�د  حياة  عر�شو�  �أو  خطرة  لإ�شابات  �أنف�شهم 

�ملجتمع �إىل �خلطر.
�أن  مالك  �آل  �لعميد  �أك��د  �حل��ادث��ة,  وبخ�شو�س 
���ش��رط��ة �لر��شدية  مل��رك��ز  ت��اب��ع��ة  دوري����ة م��روري��ة 
�ل�شاعة  يف  عملها  م��ه��ام��ه  �أد�ء  �أث���ن���اء  ��شتبهت 
�لر�بعة �شباحاً مبركبة يف منطقة �لورقاء, حيث 
�لتوقف  �ملركبة  �شائق  م��ن  �ل��دوري��ة  قائد  طلب 

و�أقدم  ل��الأو�م��ر  �لمتثال  رف�س  �أن��ه  �إل  �لفوري 
�أفر�دها  على �شدم دورية �ل�شرطة وعر�س حياة 

للخطر ب�شلوكه �لطائ�س.
�أن �شائق �ملركبة قادها بعد ذلك بطي�س  و�أ�شاف 
خطر�ً  م�شكاًل  �ل�شري  حركة  �جت��اه  عك�س  وتهور 
على نف�شه وعلى كافة م�شتخدمي �لطريق �إىل �أن 
متكنت دورية �شرطية من �إيقافه, حيث تبني �أن 
14 �شنة ل يحوز  �شائقها حدث يبلغ من �لعمر 
على رخ�شة قيادة, وبرفقته �ل�شاب �لأخر �لبالغ 

من �لعمر 15 عاماً.
�لأولية  �لتحقيقات  �أن  مالك  �آل  �لعميد  و�أو�شح 
�أق��دم على �أخ��ذ �ملركبة �لتي  �أظ��ه��رت �أن �حل��دث 
تعود ملكيتها لأخيه دون علمه, موؤكد�ً �أن �شلوك 
�حلدث غري �مل�شوؤول يعر�شه للم�شاءلة �لقانونية. 
وحث مدير مركز �شرطة �لر��شدية �أولياء �لأمور 
و�إر�شادهم وتوجيهم  �لأبناء  على �شرورة تثقيف 
�لتي  �لو���ش��اع  عن  و�لبتعاد  �ل�شحيح  للم�شلك 
تثري �ل�شبهات عرب جودهم خارج �ملنزل يف �شاعات 
متاأخرة من �لليل ويف فرت�ت �ل�شباح �ملُبكر دون 
�أي رقابة ملا لذلك من حماية لهم و�بعادهم عن 
�إر�شاد�ت  �أن  ذ�ت��ه  �ل�شوء, موؤكد�ً  يف �لوقت  رف��اق 
�أول���ي���اء �لأم�����ور ه��ي �ل���د�ف���ع �ل��رئ��ي�����ش��ي لتوجيه 
مل�شلحتهم  و�ي��ج��اب��ي��ة  �شحيحة  ب�����ش��ورة  �لأب��ن��اء 

ومن �أجل م�شتقبلهم.

•• الفجرية -وام: 

ت��زخ��ر �إم����ارة �ل��ف��ج��رية ب��ت��ن��وع �حل��ي��اة �لفطرية 
حيويا  ج��زء�  تعترب  و�ل��ت��ي  �ملائية  �مل�شطحات  يف 
خم�س  توجد  حيث  �لبحرية  �لبيئة  ��شتد�مة  يف 
حم��م��ي��ات ب��ح��ري��ة يف م��دي��ن��ة دب����ا م���ا ���ش��اه��م يف 
بها  ليتمتع  �ملنطقة  �لبيئية يف  �ل�شياحة  تن�شيط 
�ل��زو�ر و�ل�شياح يف جو هادئ وبيئة نظيفة ويبلغ 

�إجمايل م�شاحة �ملحميات 3.38 كم مربع .
�لفجرية  �إم����ارة  يف  �ل��ب��ح��ري��ة  �مل��ح��م��ي��ات  وت�شمل 
و�لبدية  ور�أ���س �شدنا �شناعية  "�شدنا  حمميات 
هذه  وتتميز  �لطيور",  جزيرة  و�لفقيت  و�لعقة 
�مل��ح��م��ي��ات ب��ت��و�ج��د ك��م��ي��ات وف���رية م��ن �لكائنات 
�ل��ب��ح��ري��ة و�أن������و�ع خم��ت��ل��ف��ة م���ن  �مل���رج���ان منها 
�شقائق �لنعمان و جنم �لبحر و �ملرجان �لري�شي 
�لورقي  �مل��رج��ان  �إىل  �إ�شافة  �لفليفلة  وم��رج��ان 

و�ل�شوطي.
عام  مدير  �ليماحي  ح�شن  �ملهند�س  �شعادة  وقال 

�لهتمام  �إىل  �لبلدية  ت�شعى  �لفجرية  دبا  بلدية 
بهدف  �لبحرية  و�لأح��ي��اء  �لطبيعية  باملحميات 
�لبحرية  و�حل���ي���اة  �ل��ب��ي��ول��وج��ي  �ل��ت��ن��وع  �إث������ر�ء 
و�حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل��ك��ائ��ن��ات �حل���ي���ة �ل����ن����ادرة من 
عليه  ماهي  على  �لأم  �لبيئة  �إب��ق��اء  و  �لإنقر��س 
و�لبيولوجي  �لإح��ي��ائ��ي  �ل��ت��ن��وع  ع��ل��ى  و�حل��ف��اظ 
بجانب �حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية و��شتد�متها 
وحماية �ل�شعاب �ملرجانية و�ل�شخور و�لأ�شد�ف 
�مللونة من عمليات �لتجريف و�ملمار�شات �ل�شارة 
بحيث ت�شبح منطقة جذب �شياحي لهو�ة �لغو�س 
بالأبحاث  و�ملهتمني  �لعلم  وط���الب  و�ل�شباحة 

�لبحرية من د�خل �لدولة وخارجها.
وزيادة  تنمية  على  م�شتمر  ب�شكل  نعمل  و�أ�شاف 
��شتخد�م  خ��الل  من  �لفطرية  �حلياة  يف  �لتنوع 
�إعطاء حتاليل وقيا�شات لنمو  �أجهزة تعمل على 
�إىل  �إ�شافة  �لبحرية ودرج��ات �حل��ر�رة  �لهائمات 
و�لتي  �ل�شناعية  �مل�شد�ت  و  �لكهوف  �إ�شقاطات 
وتكاثر  لنمو  خ�شبة  وب��ي��ئ��ة  �آم��ن��ا  م���الذ�  تعترب 

�لتنظيف  حمالت  جانب  �إىل  �لبحرية  �لكائنات 
مع �ملتطوعني �أو �حلمالت �لتي تنظمها �لبلدية 
حملة  وه��ي  �لعربية  �لنظافة  حملة  �إىل  �إ�شافة 

دولية لتنظيف �لبيئة �لبحرية وتنظم �شنويا.
و�أك�����د �ل��ي��م��اح��ي ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ب��ل��دي��ة دب���ا جميع 
�ملناخي  �لتغري  وز�رة  ت�شدرها  �ل��ت��ي  �ل��ق��و�ن��ني 
و�لبيئة ب�شاأن حماية �لبيئة و�ملحميات وتنميتها 
�مل��ح��ل��ي��ة حل��ك��وم��ة �لفجرية  �ل��ق��و�ن��ني  وك���ذل���ك 
�ملحميات  ب����اب  �ل��ب��ي��ئ��ة  حل��م��اي��ة   24 /ق����ان����ون 

�لطبيعية/.
�إقبال  �لفجرية  يف  �لبحرية  �ملحميات  و�شهدت 
�لأحياء  �لباحثني وطلبة �جلامعات لدر��شة  من 
 - نيويورك  عليها جامعة  و�لتي عملت  �لبحرية 
�أبوظبي و�جلامعة �لأمريكية بال�شارقة ومن �أهم 
هذه �لدر��شات �لتحليل �جليني لعينات �لأن�شجة 
لتحليل  �جليني  و�لت�شنيف  بحرية  لف��ق��اري��ات 
�حلم�س �لنووي ل�شقائق �لنعمان و در��شات حول 

�ل�شعب �ملرجانية و�لأ�شماك.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سرطة الن�سائية والإمارات للتنمية الجتماعية تنظمان جل�سة عن املراأة

•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  و�لإم�������ار�ت  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة  جمعيتا  ع��ق��دت 
�فرت��شية  ح��و�ري��ة  جل�شة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  يف  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
تناولت  للخم�شني"  و�ل�شتعد�د  �لإمار�تية  "�ملر�أة  بعنو�ن 
وما  �لدولة  وتطوير  بناء  �لإم��ار�ت��ي��ة يف م�شرية  �مل��ر�أة  دور 
قرن  ن�شف  نحو  م���د�ر  على  وت�شحيات  ج��ه��ود  م��ن  بذلته 
�لوطن  م�شتقبل  ل�شت�شر�ف  �ل�شتعد�د  يف  �حلايل  ودوره��ا 
ودورها �ملحوري يف �لبناء و�لتقدم يف ظل �لدعم �لكبري من 
�لتي عقدت   - تر�أ�شت �جلل�شة �حلو�رية  �لر�شيدة.  �لقيادة 
�آمنة  دكتورة  �ملقدم   - بعد  عن  �ملرئي  �لت�شال  تقنية  عرب 
بالقيادة  �لن�شائية  �ل�شرطة  مكتب  مدير  �لبلو�شي  حممد 

�ل��زع��اب��ي مديرة  ع��ب��د�هلل  و�آم��ن��ه  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  �لعامة 
منطقة ر�أ�س �خليمة �لتعليمية. و�أ�شادت �ملقدم دكتورة �آمنة 
حممد �لبلو�شي - يف م�شتهل �جلل�شة �حلو�رية - بالنجاح 
�لكبري �لذي حققته �ملر�أة �لإمار�تية على مد�ر نحو ن�شف 
قرن و�لذي جاء �نطالقا من �لرعاية �لكرمية من �لقيادة 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  م��ن  �لكبري  و�ل��دع��م  �لر�شيدة 
مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
�لأ�شرية حتى ��شتطاعت �ملر�أة �لإمار�تية �لرتقاء مبكانتها 
يف �ملجتمع. و�أكدت �أن ��شت�شر�ف �مل�شتقبل يتطلب ��شتعد�د� 
�إجنازه  �ملزيد من �جلهد للحفاظ على ما مت  كبري� وب��ذل 
 .. �ملقبلة  عاما  ور�شم مالمح �خلم�شني  �ملا�شية  �لفرتة  يف 

م�شيدة مبا حققته �ملر�أة �لإمار�تية وتبووؤها ملنا�شب قيادية 
�ل�شرطي وما  �لقطاع  �لن�شائي يف  �لعن�شر  .. م�شيدة بدور 
حققته من �إجناز�ت فيه. من جانبها توجهت �آمنة عبد�هلل 
�لزعابي بتحية تقدير و�عتز�ز �إىل �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك على دعمها �لكبري وثقتها يف قدرة �ملر�أة �لإمار�تية 
�لعام  �لإمار�تية" ه��ذ�  �مل��ر�أة  ب�" ي��وم  بالحتفال  .. م�شيدة 

حتت �شعار "�لتخطيط للخم�شني: �ملر�أة �شند للوطن".
و�أو�شحت �أن هناك عدة نقاط يجب و�شعها يف عني �لعتبار 
�ملوؤ�ش�شني  �لآب��اء  نهج  �تباع  وهي  �أل  للخم�شني  لال�شتعد�د 
�شو�ء  �جلميع  وم�شاركة  و�لتعاون  �مل�شتقبل  مالمح  ور�شم 
وتن�شئة  �ل�شاملة  �لتنمية  م�شرية  يف  �ملقيمني  �أو  �ملو�طنني 

�أجيال �مل�شتقبل.

افتتاح من�سة مركز جتنب املخاطر الكيميائية والبيولوجية والإ�سعاعية والنووية
•• اأبوظبي-وام: 

�فتتح �شعادة �شامل حممد �لزعابي مدير �إد�رة �لتعاون �لأمني �لدويل يف وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل من�شة 
مركز جتنب �ملخاطر �لكيميائية و�لبيولوجية و�لإ�شعاعية و�لنووية CBRN , �ملعنية بتقدمي �لتدريبات �ملهنية 
و�لدر��شات و�لأبحاث يف هذ� �ملجال, وذلك مع �لعميد �ملهند�س ح�شني �حلارثي ممثل وز�رة �لد�خلية ورئي�س �لأمانة 

�لإقليمية ملر�كز �لتميز لتجنب �ملخاطر �لكيميائية و�لبيولوجية و�لإ�شعاعية و�لنووية.
�لتي  و�لإقليمية  �لدولية  - على �جلهود  �ملرئي  �لت�شال  �ل��ذي مت عرب  �لفتتاح  كلمته خالل  - يف  �شعادته  و�أك��د 
قدمتها دولة �لمار�ت يف جمال جتنب �ملخاطر �لكيميائية و�لبيولوجية و�لإ�شعاعية و�لنووية, وذلك بالتعاون مع 
�لدول �ل�شريكة و�ملنظمات �لدولية و�حلكومية. و�أ�شار �شعادته �إىل �أهمية دور دولة �لإمار�ت يف ��شتمر�ر تاأكيدها 
عرب �ملنابر �لدولية و�لجتماعات �لثنائية مع كبار �مل�شوؤولني على �شرورة �لبحث و�لتطوير وتاأهيل �ملتدربني يف 
بالدعم  �شعادته  م�شيد�  و�لنووية..  و�لإ�شعاعية  و�لبيولوجية  �لكيميائية  خماطر  بتجنب  �ملتعلقة  �ملجالت  كافة 

�ملقدم من وز�رة �لد�خلية و�لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث يف هذ� �ملجال �ملهم.

ويل عهد ال�سارقة : �سلطان القا�سمي و�سع �سيا�سة وا�سحة مل�ستقبل الإمارة يف جميع املجالت
•• ال�صارقة -وام:

ونائب  �لقا�شمي ويل عهد  �شلطان  بن  �شلطان بن حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
حاكم �ل�شارقة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة �أن ما حتققه �إمارة 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قيادة  ظل  يف  �ل�شارقة 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة على كافة �ل�شعد ويف جميع 
�ملجالت يجعلنا �أكر �طمئنانا وتفاوؤل بامل�شتقبل كونه و�شع �شيا�شة و��شحة 
متينة  و�قت�شادية  و�جتماعية  وعملية  وعلمية  ح�شارية  حتتية  بنية  وهياأ 

�أ�شا�شها �ل�شتثمار يف �لإن�شان وحتقيق �ل�شتقر�ر �لأ�شري و�لجتماعي له.
�مل�شاريع  �إن  )و�م(-  �لإم���ار�ت  �أنباء  لوكالة  - يف حديث خا�س  �شموه  وق��ال 
�لتنموية �لتي ت�شهدها �إمارة �ل�شارقة مت �إجناز معظمها خالل فرتة �نت�شار 
" �لتي طالت �لعامل باأ�شره و�أحدثت فيه خلال كبري   19 كوفيد  " جائحة 
خا�شة يف نطاق �ملال و�لأعمال .. م�شري� �إىل �أن �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
مع حر�شه �لكبري على �شحة و�شالمة �أفر�د �ملجتمع وتوجيهاته �لد�ئمة لنا 
توقف عجلة  ب�شرورة عدم  كان مدركا متاما  �أنه  �إل  �ل�شاأن  بهذ�  و�ملبا�شرة 
�لتنمية يف خمتلف �ملجالت دعما للمتاأثرين بهذ� �لوباء و�إميانا من �شموه 
�ل�شبيل  هو  �لالزمة  �لوقائية  �لتد�بري  و�تخاذ  وحر�س  بحذر  �لعمل  ب��اأن 

للتعايف وجتاوز هذه �ملحنة.
موؤخر� يف  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  �شاحب  �أطلقها  �لتي  �مل�شاريع  �أن  و�أ�شاف 
�أعو�م  منذ  �شموه  لها  خطط  فقد  �للحظة  وليدة  لي�شت  �ل�شرقية  �ملنطقة 
عدة ور�شم مالحمها حتى طالت جميع �ملجالت من بناء �مل�شاكن وت�شييد 
�جلامعات و�شق �لطرق وترميم �ملناطق و�ل�شو�هد �لأثرية و�إقامة �ملحميات 
�لغناء و�ملتنزهات  �لطبيعية وتزيني �لطرق و�ل�شو�طئ و�مليادين باحلد�ئق 
�هتمام �شموه  �لت�شويقية و�لأ�شو�ق فقد كان جل  �لتجارية  �ملر�فق  وتعمري 
وخدمة  �ل�شرقية  �ملنطقة  يف  �مل���دن  لتطور  د�ع��م��ا  �مل�شاريع  ه��ذه  ت��ك��ون  �أن 
لأهاليها وزو�رها وتقريب �مل�شافات بني مقار �لعمل و�أماكن �لإقامة حلفظ 
�ل�شتقر�ر �ل�شري وكذلك من �أجل تن�شيط �ل�شتثمار �ل�شياحي �لفريد من 
�ملناطق.  تلك  يف  وتطويره  �لقت�شاد  عجلة  منو  على  �شينعك�س  مما  نوعه 
�إمارة  �أن  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  و�أو���ش��ح 
�ل�شارقة تتلم�س �حتياجات �ملو�طنني يف خمتلف مدنها بدقة تامة وعملت 
�ملجل�س  تاأ�شي�س  خالل  من  و�ملو�طنني  �لقر�ر  �أ�شحاب  بني  �لتو��شل  على 
�ل�شت�شاري �لذي يعك�س �شوت �ملو�طن وينقل �آماله و�حتياجاته ويوفق بني 
�أعمال �حلكومة ومتطلبات �ملو�طنني �إىل جانب �إن�شائها للمجال�س �لبلدية 
�لروؤى  م��ن  �ن��ط��الق��ا  �ل��ث��الث��ة  �لكيانات  ه��ذه  وت��اأت��ي  �ل�شو�حي  وجم��ال�����س 
�حلكيمة و�لثاقبة ل�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة يف تر�شيخ مبد�أ �ل�شورى 
منابر  خ��الل  من  �أر�شه  على  �ملقيمني  وجميع  �لوطن  �أبناء  مع  و�لتو��شل 
تعك�س همومهم وم�شاكلهم وتعمل على حلها بكافة �لو�شائل.. ونحن نتطلع 
على  ومتاحة  تعددية  �أك��ر  وجعلها  و�لقنو�ت  �لو�شائل  هذه  لتطوير  د�ئما 
�لدو�م  على  قريبا  �ملو�طن  يبقى �شوت  �أ�شهل حتى  و��شتخد�م  و��شع  نطاق 

من �أ�شحاب �لقر�ر.
وحول جهود �لدولة و�جلهات �ملعنية يف �ل�شارقة يف مو�جهة جائحة كوفيد 
19 .. قال �شموه : " بف�شل من �هلل تعاىل ومن ثم بف�شل قيادتنا �لر�شيدة 
�نت�شار �جلائحة و ب�شكل كبري يف  فقد �شاهمت ر�شائلهم �ملطمئنة يف بد�ية 
دعم فرق �لعمل �شمن �ل�شفوف �لأوىل يف �لت�شدي لهذ� �لوباء بكل عزمية 
و�إ�شر�ر وفق تد�بري وقائية عالية حتى باتت دولة �لإمار�ت �ليوم و�حدة من 

�أكر �لدول حول �لعامل �شيطرة على �نت�شار �لوباء و�جلهود �لتي قامو� بها 
�شو�ء على �مل�شتوى �ل�شحي �أو �لتثقيفي وكذلك �لأمني و�لإعالمي كان له 

�لدور �لبارز يف �لعودة �لتدريجية للحياة �لطبيعية".
�لأم��ر م�شتحدثا على �جلميع فقد و�جهتنا بع�س  " كون   : و�أ�شاف �شموه 
�لأعمال  ��شتمر�رية  جم��ال  يف  خا�شة  جت��اوزه��ا  من  متكنا  �لتي  �لتحديات 
�لتي  خدماتنا  من  وطورنا  �أولوياتنا  قائمة  يف  �لفرد  �شالمة  و�شعنا  حيث 
ت�شمن  وقائية  �ح��رت�زي��ة  تد�بري  و�أق��ررن��ا  قبل  ذي  �أك��ر مرونة من  باتت 
�لعاملي  �ل��وب��اء  ه��ذ�  ك��ان  كما  عملهم,  مقار  �إىل  للموظفني  �لآم��ن��ة  �ل��ع��ودة 
�ختبار� حقيقيا للجميع لقيا�س مدى فاعلية ما نقوم به ونقدمه وما كان 
�شيحالفنا �لنجاح لول ف�شل �هلل �أول ومن ثم جهود خط دفاعنا �لأول فلهم 

منا جزيل �ل�شكر".
من  جمموعة  �أطلقت  �لأو���ش��اع  لتلك  ووفقا  �ل�شارقة  �إم���ارة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ملحفز�ت لقطاع �لقت�شاد و مل تتوقف و هذ� لي�س بالأمر �جلديد �إل �أنها 
فالقطاع  تنفيذها  نطاق  يف  �أو���ش��ع  و  �أ�شمل  �أ�شبحت  �جلائحة  ه��ذه  ظل  يف 
يتكبده من  ملا  وم�شاعدته  له  �لعون  يد  مد  ي�شتحق  هام  �لإقت�شادي قطاع 
�لتعلق  د�ئ��م  فهو  �لعامل  �جتاح  �ل��ذي  �لكلي  �لإغ��الق  فادحة نظري  خ�شائر 
بالتبادل و�لتعاطي �خلارجي عرب �ملنافذ �لدولية و�ليوم و هلل �حلمد ن�شهد 
عودة �لنتعا�س لهذ� �لقطاع بعد ما قدمت لهم حكومة �ل�شارقة وحكومات 
�إمار�ت �لدولة وناأمل �أن يزدهر وينمو �أكر خالل �لفرتة �لقادمة.. موؤكد� 
�شموه �أن �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة ممثال باللجان �ملنبثقة منه يف 
�ملبا�شر مع روؤ�شاء  �شعي دوؤوب ومر�جعة م�شتمرة لهذه �ملحفز�ت بالتن�شيق 
�لدو�ئر �ملعنية. وقال �شموه : " �إننا يف �إمارة �ل�شارقة قطعنا �شوطا كبري� يف 
جمال تعزيز �لعمل مع موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س من خالل �إطالق بر�مج 
�لتنمية �لقت�شادية وغرفة  د�ئرة  بالتن�شيق مع كل من  و�أن�شطة وخدمات 
جتارة و�شناعة �ل�شارقة فلم نكتفي باإقامة �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س فح�شب ومل 
ن�شجع  �أ�شبحنا  بل  و�لت�شهيالت فقط  بتقدمي �حلو�فز  �لأعمال  تلك  نعزز 
�ملناف�شة من خالل �إقامة �جلو�ئز �لتخ�ش�شية يف �ملجالت كافة ونخلق جو� 
وتوفري  و�حلكومي  �خلا�س  �لقطاع  بني  و�لتكاملية  �لبناءة  �ل�شر�كة  من 
بنية حتتية م�شجعة لقطاع �لأعمال وخلق قنو�ت �ت�شال وتو��شل خمتلفة 
فالقطاع �خلا�س �شريك رئي�شي يف بناء م�شتقبل �لإم��ارة وله ن�شيب كبري 

�شمن �خلطط �لتطويرية �لد�عمة �مل�شتقبلية".
وحول دور م�شروع تطوير مطار �ل�شارقة �لدويل يف تعزيز قطاع �ل�شياحة 
بالإمارة.. قال �شمو ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة : " ي�شكل مطار �ل�شارقة 
�أ�شا�شيا  ور�ف���د�  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ب��و�ب��ات  بو�بة من  �ل��دويل 
ن�شق  وف��ق  تاأتي  و�لتي  تطاله  �لتي  �لتطويرية  و�مل�شاريع  �ل�شياحة  لقطاع 
تطوير  خالل  من  �لد�خلية  �ل�شياحة  بتطوير  مرتبطة  مدرو�شة  وخطط 
�لبنى �لتحتية بزيادة عدد �لفنادق ومر�فق �لرتفيه ومر�كز �لت�شوق وتقدمي 
�خلدمات �ملتميزة وتطويرها وبناء �ل�شبكات �ملعلوماتية �لتي تروج لالأن�شطة 
و�لفعاليات �ملو�شمية لذ� �أ�شحى تطوير �ملطار �أمر� حتميا ن�شبة لزيادة عدد 
�لرحالت �شو�ء �ملجدولة منها �أو تلك �ملرتبطة باملو��شم �ل�شياحية وغريه".

ولفت �شموه �إىل �أن �ل�شارقة وبتنوعها �جلغر�يف ��شتطاعت �أن حتقق تنوعا 
و��شعا يف مناذج �ل�شياحة متثل ذلك يف متاحفها �لتخ�ش�شية �لتي تربو على 
متوزعة  حمميات   5 على  تزيد  �لتي  �لطبيعية  وحممياتها  متحفا  �ل�20 
بني �جلبال و�ل�شحاري و�لبحار و�أ�شو�قها �لرت�ثية و�حلديثة ومتنزهاتها 
�لع�شرية �لتي تتوفر بها و�شائل �لرتفيه و�لإ�شتجمام �إىل جانب �أن �ل�شارقة 

خلقت لنف�شها من خالل مبانيها �لإد�رية و�حلكومية طابعا متفرد� ي�شكل 
م�شدر �إبهار و�إعجاب لدى زو�رها.

�لتي  للكتاب  �ل���دويل  �ل�شارقة  معر�س  م��ن  �ل�39  �لن�شخة  �إق��ام��ة  وح���ول 
�ختتمت موؤخر� و�لر�شالة �لتي وجهتها �إمارة �ل�شارقة للعامل يف هذ� �ملجال 
.. قال �شموه �إن ماحققه �ملعر�س على مدى �لأربعة عقود من جناحات من 
حيث �لتنظيم �أو �ملحتوى �لفكري حتى بات �ليوم و�حد� من بني �أهم ثالثة 
�ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  �لعامل كان نظري ما يوليه �شاحب  معار�س كتب يف 
من رعاية ودعم مبا�شر للمعر�س و�لقائمني عليه وقد متكن فريق �لعمل 
�لقائم على تنظيم �ملعر�س هذ� �لعام وبالتعاون مع �جلهات �ملعنية من و�شع 
خطة حمكمة قابلة للتنفيذ مدعمة باأحدث �لتقنيات �مليد�نية ملو�جهة �أي 
طارئ وحمققة لأعلى م�شتويات �ل�شالمة و�لوقاية ت�شمن توفري بيئة �آمنة 

للموظفني و�ملتعاونني و�لنا�شرين و�لزو�ر.
و�أ�شاف �شموه : " لقد �أثبتت جتربة �فتتاح معر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب 
يف ظل �مل�شاركة �لو��شعة للنا�شرين من خمتلف �أقطار �لعامل قدرة �لإن�شان 
�ل�شعاب  كافة  على  و�لتغلب  حوله  من  حت��دث  �لتي  �لظروف  تطويع  على 
�إمكانية �لعودة �لتدريجية �إىل حياة ما  �أثبت  وحتقيق �مل�شلحة �لعامة كما 
قبل " كوفيد 19" مع �للتز�م �لتام وعدم �لتهاون حتى نحقق ن�شر� م�شرتكا 
على هذه �جلائحة دون �أي خ�شائر �شحية". ويف �إطار �خلدمات و�ملحفز�ت 
�لأ�شرة  ��شتقر�ر  على  للمحافظة  �ل�شارقة  �إم��ارة  تقدمها  �لتي  �لجتماعية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  " �إن �شاحب   : �ل�شارقة  ونائب حاكم  �شمو ويل عهد  قال   ..
بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  وقرينته  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور 
حممد �لقا�شمي يوليان �لأ�شرة �هتماما منقطع �لنظري ونحن نعمل �شويا 
وفق منظومة متكاملة ت�شمن �ل�شتقر�ر �لجتماعي و�ل�شحي و�لقت�شادي 
و�لأمني و�لوظيفي و�لتعليمي لكل فرد من �أفر�دها حيث �أن د�ئرة �لإح�شاء 
ل�شوؤون  �لأعلى  و�ملجل�س  �لجتماعية  ود�ئ��رة �خلدمات  �ملجتمعية  و�لتنمية 
�لأ�شرة و بتعاونها مع خمتلف �جلهات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �شاهمو� يف ر�شم 
مالمح عامة لأو�شاع و�حتياجات ومتطلبات و�آمال �لأ�شرة يف �إمارة �ل�شارقة 
�لكرمية,  �حلياة  لالأ�شرة  حتقق  �لتي  �ملالئمة  �لقر�ر�ت  �إ�شد�ر  يف  �شاعدت 
كما �أننا ل نغفل كذلك دور �جلهات �لتنفيذية �لتي ��شتطاعت تطبيق تلك 
تتنا�شب  زمنية  �ملرجو منها ووفق خطط  �لو�قع وفق  �أر���س  �لقر�ر�ت على 
�أو �شق  �ملعنية بالإ�شكان  �ل�شكان �شو�ء �جلهات  �لزيادة �لطردية يف عدد  مع 
بزيادة  �ملعي�شة  م�شتويات  ورفع  �لجتماعي  �لدعم  وتقدمي  �لطرق  وتعبيد 

�حلد �لأدنى للمرتبات ف�شال عن توفري فر�س عمل منا�شبة".
�إىل جانب مهامها �لأمنية يف  وحول �شعي �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة 
�ل�شارقة وعت  " �شرطة   : �شموه  .. قال  �ملجتمع  �أف��ر�د  �لتو��شل مع  تعزيز 
لهذ� �لأمر يف وقت مبكر جد� وجعلته من �شميم عملها �إن�شجاما مع روؤى 
�ل�شورة  وتغيري  �ل�شرطي  بالعمل  �لرت��ق��اء  يف  �لد�خلية  وز�رة  و�شيا�شات 
�لنمطية لل�شرطة وجعلها تو�كب متغري�ت �حلياة وحققت بذلك جناحات 
و��شعة عرب م�شريتها يف هذ� �ملجال وتنوعت قنو�تها �لتي �شلكتها لتحقيق 
�لتو��شل �لفعال مع �أفر�د �ملجتمع بدء� من جملة �ل�شرطي ومرور� بربنامج 
�إىل  و�شول  �ل�شغري  �ل�شرطي  ل�شخ�شية  و�بتكارها  �لتلفزيوين  �ل�شرطي 
جميع  على  متو�جدة  �ل�شارقة  �شرطة  فيه  �أ�شبحت  �ل��ذي  �حلا�شر  وقتنا 
�أفر�د  مع  �لتو��شل  حميط  من  و�شعت  �لتي  �لجتماعي  �لتو��شل  من�شات 

�ملجتمع و�شاهمت يف تعزيز عمل �ل�شرطة وتطويره وحت�شني خمرجاته".
ت�شع   " ���ش��م��وه..  ق��ال  للطلبة  �ملحفزة  �لتعليمية  �ل�شارقة  �شيا�شة  وح���ول 

�أولوياتها باعتباره �جلانب �لأهم يف  �لتعليمي على قائمة  �ل�شارقة �لقطاع 
تطوير وتنمية �لعن�شر �لب�شري �لذي توليه �لأهمية �لق�شوى وذلك نظري 
�ملتابعة �حلثيثة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
لكل ما يتعلق بالقطاع �لتعليمي يف �لإمارة و�لدعم �لد�ئم لكل ما من �شاأنه 

�لرتقاء به".
و�ملو�ءمة  �ملو�فقة  حتقيق  على  نحر�س  �ل�شارقة  يف  :" �إننا  �شموه  و�أ�شاف 
�لد�ئمة بني �لعلم و�لثقافة بالتو�زي مع تعزيز �ملهار�ت �لإبد�عية و�لفكرية 
�لتي تعول عليها  �لذين يعدون �لروة �حلقيقية  �لن�سء  لأبنائنا بدء� من 
ون�شعى  باملجتمعات  و�لنهو�س  �لطموحات لالرتقاء  �لكثري من  �لإم��ارة يف 
من خالل تطوير �ملنظومة �لتعليمية �إىل بناء جيل قادر على �لعطاء و�لبناء 
�ل�شارقة من حتقيق  �إم��ارة  �لتنمية وقد متكنت  �لأ�شا�س يف  باعتباره حجر 
مكانتها �لعلمية �لعاملية وباتت مركز�ً علمياً ومنارة هامة وقبلة طلبة �لعلم 
من كل بقاع �لدنيا يف �شوء بر�جمها ومبادر�تها �لعلمية �ملختلفة يف خمتلف 
�ملر�حل �لتعليمية حيث ت�شتند ��شرت�تيجيتها �لتعليمية على ت�شابك حلقتها 
و�ملعريف  �لفكري  �مل��ت��و�زن  �ل�شليم  �لبناء  مع  بالت�شاق  و�لثقافية  �لعلمية 
ت�شتهدف  �ل��ت��ي  و�مل�����ش��روع��ات  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �لعديد  �أطلقت  حيث  لأبنائها 
�لنهو�س بالقطاع �لتعليمي ب�شكل عام.. ف�شال على ذلك فاإن روؤى �شاحب 
�لتي  �لتعليمية  �ل�شارقة  بر�مج  خ��الل  من  �لثاقبة  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو 
�لإم��ار�ت م�شتقباًل من علم ومعرفة  �أبناء  يكون عليه  �أن  ملا يجب  تخطط 
يف  �ل��رب�م��ج  وتنفيذ  تخطيط  على  �لقائمني  حفزت  وب��دين  عقلي  وت���و�زن 
تتنا�شب  �لتي  �ل��و�ع��دة  �لتطويرية  �مل��ب��ادر�ت  لتبني  �لتعليمية  �ملنظومات 

وتطلعات �شموه وما يجب حتقيقه من �أهد�ف".
�لريا�شية  �ل�شاحة  على  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  جهود  �نعكا�س  وح��ول 
بالإمارة.. قال �شموه:" ت�شعى �ل�شارقة د�ئما لتطوير �لقطاعات �لأ�شا�شية 
فيها مبا يف ذلك �لقطاع �لريا�شي وجمل�س �ل�شارقة �لريا�شي ميثل �ملظلة 
�لريا�شية  و�لفعاليات  و�لأن�����ش��ط��ة  �لكيانات  لكافة  �لرئي�شية  و�حلا�شنة 
�ملباركة على  �شتنعك�س جهودهم  �لطبيعي  �لإم��ارة ومن  �أر�س  �لقائمة على 
�هلل  من  وبف�شل  �لريا�شية  �لفعاليات  وم�شتوى  �لريا�شية  �لفرق  م�شتوى 
�لريا�شي  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  �ملبا�شر من �شاحب  �لدعم  تعاىل ومن ثم 
�لأول يف �لإمارة ي�شري �ملجل�س بخطو�ت ثابتة نحو حتقيق �لأهد�ف �ملرجوه 

منه".
�لريا�شية  �ل��ف��رق  ونتائج  �ملجل�س  لأع��م��ال  ومبتابعتنا   "  : �شموه  و�أ���ش��اف 
مبختلف �أن�شطتها �جلماعية �أو �لفردية د�خل �لإمارة تلم�شنا وب�شكل و��شح 
و�ملر�كز  للبطولت  باإحر�زها  �شو�ء  �لفرق  تلك  حتققه  باتت  �ل��ذي  �لتميز 
�أو من خالل  �ملناف�شة  ودخولها خ�شم  �أد�ئها  تطور  �أو من خالل  �ملتقدمة 
كذلك �شعيها �لدوؤوب يف �حت�شان �ملو�هب �لريا�شية ورعاية �ل�شباب و�إقامة 
�لفعاليات �لريا�شية �لتي ت�شغل �أوقات فر�غ �ل�شباب و�لنا�شئة حتى يف فرتة 
توقف �ملو��شم �لريا�شية ول نغفل جهود �ملجل�س �أي�شا يف دعم ورعاية ريا�شة 
�ملر�أة هذ� �ملجال �لذي متيزت به �ل�شارقة و�شكلت فرقا ريا�شية ن�شائية يف 
�إقليمية  ب��ط��ولت  يف  خ��الل��ه��ا  م��ن  تناف�س  و�أ���ش��ب��ح��ت  �ل��ري��ا���ش��ات  خمتلف 

ودولية".
و�أكد �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي - يف ختام حديثه - 
�أن �إمارة �ل�شارقة تعمل وفق منظومة متو�زنة وعمل موؤ�ش�شي مرت�بط قابل 
للتطوير ولل�شباب دور مهم يف هذه �ملنظومة �ملوؤ�ش�شية فهم �مل�شتقبل �لذي 

نعول عليه �لكثري.

خالل تفقد منفذ �لد�رة �حلدوديمعهد دبي الق�سائي يطلق مبادرة باملعرفة.. ن�ستعد للخم�سني

رئي�س الطواريء ي�ستعجل اإجناز معامالت امل�سافرين 
•• راأ�س اخليمة- الفجر:  

ت��ف��ق��د  �ل���ل���و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل بن 
�إد�رة  فريق  رئي�س  �لنعيمي  علو�ن 
�ل����ط����و�رئ و�لأزم���������ات و�ل����ك����و�رث 
�مل��ح��ل��ي ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة ر�أ�����س 
�خل��ي��م��ة م��ن��ف��ذ �ل�����د�رة �حل����دودي 
ل���الإط���الع ع��ل��ى �آل��ي��ة ���ش��ري �لعمل 
�لتنقل  ف��ت��ح  �إع�������ادة  ب��ع��د  �مل��ت��ب��ع��ة 
للم�شافرين من و�إىل �شلطنة عمان 
�لنعيمي  �ل��ل��و�ء  و�أك���د   . �ل�شقيقة 
خ���الل زي���ارت���ه �ل��ت��ي ر�ف���ق���ه فيها  
فالح حممد �حلر�س مدير مركز 
�ل��ط��و�رئ و�لأزم����ات و�ل��ك��و�رث يف 
��شتقبالهم  يف  وك��ان  �خليمة  ر�أ���س 
�لقا�شمي  ع��م��ر  ب��ن  �شقر  �ل�����ش��ي��خ 
مدير مكتب منفذ �لد�رة )�لهيئة 
و  �حل���دود  و  �ملنافذ  لأم���ن  �لعامة 
حممد  �لعقيد  و  �حل���رة(,  �ملناطق 
رئي�س  �ل�������ش���ح���ي  �ل��غ��ل��ي��ل��ي  ع���ل���ي 
ق�����ش��م ���ش��رط��ة م��ن��ف��ذ �ل������د�رة على 
بالإجر�ء�ت  �لكامل  �لتقيد  �أهمية 
�خلا�شة  �لوقائية  و�ل���ش��رت�ط��ات 
كورونا  فريو�س  تف�شي  من  باحلد 

�شالمة  ت�شمن  �لتي  �لح��رت�زي��ة 
�لتي  �جل���ه���ود  م��ث��م��ن��ا   , �جل��م��ي��ع 
يف  �ملخت�شة  �لعمل  ف��رق  بها  تقوم 
منفذ �لد�رة �حلدودي يف ��شتقبال 
منذ  �مل�شافرين  معامالت  و�جن��از 
�لربية   �ملنافذ  عرب  �لتنقل  �تاحة 
�ل�شقيقة  ع��م��ان  �شلطنة  مل��و�ط��ن��ي 

يوم �لثنني �ملا�شي .
�إد�رة  فريق  رئي�س  �شعادة  و�أو���ش��ح 
�ل����ط����و�رئ و�لأزم���������ات و�ل����ك����و�رث 
�أن  ر�أ���س �خليمة  ع��ام �شرطة  قائد 

19 يف هذ� �ملنفذ  �مل�شتجد كوفيد 
ي�شتقبل  �ل��ذي  �حل��دودي �حليوي 
�مل�شافرين  م����ن  ك���ب���رية  �أع���������د�د� 
�ع����ادة  يف �لجت����اه����ني و�ل������ذي مت 
�طار  يف  �مل�شافرين  �أم���ام  �فتتاحه 
�ل�شادرة  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات 

من �جلهات �ملخت�شة .
�جر�ء�ت  بت�شهيل  �شعادته  ووج���ه 
�مل���������ش����اف����ري����ن وت���������ش����ري����ع �جن������از 
�لكامل  �لل��ت��ز�م  م��ع  معامالتهم 
ب���ت���ط���ب���ي���ق ك������اف������ة �لج���������������ر�ء�ت 

جميع �جلهات �ملعنية تقوم بجهود 
�مل�شافرين  خدمة  �شبيل  يف  كبرية 
وت��ق��دمي كافة �أ���ش��ك��ال �ل��دع��م لهم 
معامالتهم  �جن����از  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ا 
د�عيا   , �ملمكنة  �لق�شوى  بال�شرعة 
م�����ش��ت��خ��دم��ي �مل���ن���اف���ذ �حل���دودي���ة 
بالتوجيهات  �لل��ت��ز�م  �ىل  �ل��ربي��ة 
و�لتعليمات �ل�شادرة لهم و�ملنظمة 
هذه  عرب  و�لتنقل  �ل�شفر  لعملية 
على  �ملحافظة  ور�ء  �شعيا  �ملنافذ 

�ل�شحة و�ل�شالمة �لعامة . 

•• دبي – الفجر:

دع����ًم����ا ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل���ق���ي���ادة 
عاًما   2020 و�إعالنها  �لر�شيدة, 
�خلم�شني  ل��ل�����ش��ن��و�ت  ل��ال���ش��ت��ع��د�د 
�أعلن معهد دبي �لق�شائي  �ملقبلة, 
�ملبادرة  ه���ذه  �إىل  �لن�����ش��م��ام  ع��ن 
�ل���وط���ن���ي���ة �ل�������ش���ام���ل���ة م����ن خالل 
�ل��ك�����ش��ف ع���ن م����ب����ادرة خ��ا���ش��ة به 
ن�شتعد  "باملعرفة..  ���ش��ع��ار  حت���ت 
�إىل  ت��ه��دف  و�ل���ت���ي  للخم�شني", 
�لكتب  م�����ن  جم����م����وع����ة  ت����وف����ري 
�لتي  �ل���ق���ان���ون���ي���ة  و�ل���ت�������ش���ري���ع���ات 
���ش��ت��ك��ون م��ت��اح��ة ل��ل��ج��م��ي��ع بهدف 
ن�شر �ملعرفة �ملتخ�ش�شة بني كافة 

�شر�ئح �ملجتمع.
�لدكتور  �ل��ق��ا���ش��ي  ���ش��ع��ادة  وق����ال 

و�رتاأينا  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل.  ����ش��ت�����ش��ر�ف 
ميثل  �لقانونية  �لثقافة  ن�شر  �أن 
حتى  �لتميز,  لتحقيق  مهًما  بعًد� 
م�شرية  متابعة  من  دولتنا  تتمكن 
متيزها, و�لو�شول بها �إىل مقدمة 
دول �لعامل على خمتلف �لأ�شعدة. 
�أخ��رى, ت�شهم مبادرتنا  ومن جهة 
للخم�شني"  ن�شتعد  "باملعرفة.. 
قام  �ل��ت��ي  �لقيم  تر�شيخ  يف  ��ا  �أي�����شً
�لإم���ار�ت, لالحتفال  عليها �حت��اد 
�لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  باملعرفة 
�ل��ت��ا���ش��ع و�لأرب�����ع�����ني. ون����اأم����ل �أن 
هذ�  م��ن  �ملهتمني  جميع  ي�شتفيد 
مكتباتهم  ي���ري  �ل����ذي  �ل��ع��ر���س 
على  وي���������ش����اع����ده����م  �خل�����ا������ش�����ة, 
�لت�شريعية  مب��ع��ارف��ه��م  �لرت���ق���اء 

و�لق�شائية".

ج���م���ال �ل�����ش��م��ي��ط��ي, م���دي���ر عام 
"ي�شتحق  �ل��ق�����ش��ائ��ي:  دب���ي  معهد 
�لدعم  للخم�شني  �ل�شتعد�د  ع��ام 
وخمتلف  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  ك���اف���ة  م���ن 
���ش��ر�ئ��ح �مل��ج��ت��م��ع, ل��ت��ح��ق��ي��ق هذه 
على  تركز  �لتي  �لطموحة  �لروؤية 

�مل��ع��ه��د ع���ن مبادرة  �إع�����الن  وج����اء 
للخم�شني"  ن�شتعد  "باملعرفة.. 
بالتز�من مع �ليوم �لوطني �لتا�شع 
و�لأربعني لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة �شيتم  وب���ه���ذه  �مل��ت��ح��دة, 
�إ���ش��د�ًر� ورق��ًي��ا مقابل   49 توفري 
وت���اأك���ي���ًد� ع��ل��ى قيم  دره���ًم���ا.   49
�لحتاد �لذي يجمع بني �لإمار�ت 
�ل�شبع يف كيان و�حد, �شيكون هذ� 
�لعر�س متاًحا �أمام �لر�غبني على 
م��دى �شبعة �أي���ام ع��م��ل, ب���دًء� من 
22 نوفمرب  �مل���و�ف���ق  �لأح����د  ي���وم 
�جلاري وحتى يوم �لإثنني �ملو�فق 
لي�س  ذ�ت���ه.  �ل�شهر  م��ن  للثالثني 
هذ� فح�شب, بل �شيقدم معهد دبي 
�لق�شائي للقر�ء هدية قيمة عبارة 
�إلكرتونية  �إ���ش��د�ر�ت  حافظة  عن 
و�ح��������دة, �ح���ت���ف���اًء مب����ب����ادئ دول����ة 
حتت  �ل�شعب  تظلل  �لتي  �ل��وح��دة 

ر�يتها. 
�ل�شتفادة  يف  ل��ل��ر�غ��ب��ني  ومي��ك��ن 
م����ن ه������ذ� �ل����ع����ر�����س زي��������ارة مقر 
�ملعهد يف دبي, �أو طلب �لإ�شد�ر�ت 
ع���ن ط��ري��ق �ل���ربي���د �لإل���ك���رتوين 
MAIL@DJI .GOV .

خدمة  ع��رب  �ل��ت��و����ش��ل  �أو   ,AE
-04 �ل����رق����م  ع���ل���ى  �آب  �ل���و�ت�������س 

توفري  جانب  �إىل   ,2833300
�حت�شاب  م���ع  �ل��ت��و���ش��ي��ل  خ���دم���ة 

ف������ق������د �مل���������دع���������و  /ق����م����ر 
بنغالدي�س     , مياه  �لباد�شا 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)0588503BE( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0554819304

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو  /�ف�شل باتيل 
هايدر�س , �لهند   �جلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)2236857H( من يجده 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0567646442

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د �مل��������دع��������و  /ت���ي���ن���ا 
ك���ن���د�   �جلن�شية   , ���ش��ع��د 
رق����م  �����ش����ف����ره  ج����������و�ز   -
من   )HP954937(
يجده ت�شليمه �ىل �شفارة 
مركز  �ق��������رب  �و  ك����ن����د� 

�شرطة

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

�أكد معايل �لعالمة عبد�هلل بن بيه رئي�س �ملجل�س �لعلمي �لأعلى جلامعة حممد 
بن ز�يد للعلوم �لإن�شانية �أن جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�شانية تعد لبنة 
جديدة من لبنات �ل�شرح �ملعريف �مل�شيد يف دولة �لإمار�ت وحلقة جديدة توؤ�ش�س 
هذ�  يف  �لبحث  ومر�كز  للجامعات  �لدوؤوبة  �جلهود  ل�شتكمال  �شبقها  ما  على 
�لوطن �ملبارك �لتي تعمل بحيوية م�شهودة حتقيقا لروؤية �لقيادة �حلكيمة يف 
�إمارة �أبوظبي �لقائمة على �أ�ش�س فكرية ومقا�شد تنموية من �أهمها �جلمع بني 
�لإيجابية يف �ملنطلق و�لفاعلية يف �لأد�ء و�جلودة يف �ملخرج. و�أعرب معاليه - يف 
ت�شريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت " و�م " - عن �عتز�زه باإن�شاء هذ� �ل�شرح �لذي 
يحمل ��شماً غاليا وهو ��شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 

تقوم  �لتى  �ملبادئ  �مل�شلحة.. مثمنا  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
عليها �جلامعة. و�أكد على ما للعلوم �لإن�شانية مبختلف فروعها من دور هام 
يف تر�شيخ �لقيم �مل�شرتكة وتعزيز �لتعاي�س �لب�شري و�لنفتاح ورفد �لتو��شل 

�لإيجابي بني �لثقافات و�حل�شار�ت.
و�أعرب معاليه عن ثقته باأن هذه �جلامعة مبا حتمله من روؤية وتوجه �شتكون 
بعون �هلل ر�ئدة يف �لرتقاء بالعلوم �لإن�شانية يف �لعامل ومنارة لالإ�شعاع �لعلمي 
يف �لعاملني �لعربي و�لإ�شالمي. وكانت جامعة حممد بن ز�يد للعلوم �لإن�شانية 
قد �أعلنت عن تعيني �ل�شيخ عبد�هلل بن بيه رئي�شاً ملجل�شها �لعلمي �لأعلى, �لذي 
�مل�شتوى  على  �ملقرتحات  ويقدم  خربتها,  وبيت  �جلامعة  حكماء  جمل�س  يعد 
�ل�شرت�تيجي و�ل�شت�شر�يف بهدف تكري�س دورها لتكون مركز�ً �أكادميياً عاملياً 

يف جمال �لعلوم �لإن�شانية.

•• ابوظبي-الفجر: 

ن�شيبة,  �أن�����ور  زك����ي  م���ع���ايل  ت���ر�أ����س 
وزي��ر دول��ة , وف��د دول��ة �لإم���ار�ت يف 
�لجتماع �لوز�ري 2020 للنهو�س 
بحرية �لدين �أو �ملعتقد, و�لذي عقد 
�لبولندية  �لعا�شمة  يف  �إف��رت����ش��ي��اً 

و�ر�شو.
وقد �شم �لوفد �شعادة يعقوب يو�شف 
ل�شوؤون  �ل��وزي��ر  م�شاعد  �حلو�شني, 
�أحمد  و���ش��ع��ادة  �ل��دول��ي��ة,  �ملنظمات 
ل�شوؤون  �ل���وزي���ر  م�����ش��اع��د  �جل��رم��ن 
حقوق �لإن�شان و�لقانون �لدويل يف 

وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل.
وق�������د ������ش����ت���������ش����اف ه�������ذ� �مل�����وؤمت�����ر 
ر�و,  زبيغنيو  م��ع��ايل  �لف��رت����ش��ي, 
بولند�,  ج��م��ه��وري��ة  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر 
�لر�هنة  �ل��ق�����ش��اي��ا  �أك�����ر  مل��ن��اق�����ش��ة 
�أو  �ل��دي��ن  ب��ح��ري��ة  �ملتعلقة  و�مل��ل��ح��ة 
�لعامل.  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  �مل��ع��ت��ق��د 
�أحد�ث هذ� �لعام مناق�شات  و�شملت 
�ملبذولة  �جل���ه���ود  ح����ول  �إ����ش���اف���ي���ة 

�لدينية  �حل��ري��ة  وح��م��اي��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
على خلفية وباء )كوفيد19-(.

�لذي  �مل���وؤمت���ر,  تخ�شي�س  مت  وق���د 
�إىل  ُعقد على مدى يومني من 16 
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�ل�����وز�ري ومنظمات  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�مل���ج���ت���م���ع �مل��������دين, وك�������ان م����ن بني 

�ملتحدثني معايل مايكل ر. بومبيو, 
�ملتحدة,  �ل���ولي���ات  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر 
وم���ع���ايل ب��ي��وت��ر ف���اف���رزي���ك, وزي���ر 
ب����وز�رة خ��ارج��ي��ة جمهورية  �ل��دول��ة 
بولند�, و�شعادة �شموئيل بر�ونباك, 
�ملتجول  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ���ش��ف��ري 

للحرية �لدينية.

مناق�شات  �لعامة  �جلل�شات  و�شملت 
�لإن�شان  ح��ق��وق  ق�شايا  دع��م  ب�شاأن 
)كوفيد19-(,  وب�������اء  ����ش���ي���اق  يف 
ب���ني حرية  �ل���ع���الق���ة  و����ش��ت��ك�����ش��اف 
و�شمان  و�لأم���ن,  �ملعتقد  �أو  �ل��دي��ن 
�لتنمية �ل�شاملة للجميع من خالل 

حماية �حلريات �لدينية.

•• اأبوظبي - وام:

ثمن �شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد 
�أبوظبي رئي�س هيئة �أبوظبي للطفولة 
�حتفالت  م���ع  وب���ال���ت���ز�م���ن  �مل���ب���ك���رة, 
�لعامل مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للطفل, 
جهود جمموعة من �جلهات �لوطنية 
ومبادر�تها  و�خلا�شة  �حلكومية  �شبه 
لتبني و��شتحد�ث �شيا�شات و�أطر عمل 
�لعاملني  ل��ل��و�ل��دي��ن  وم��ر�ف��ق د�ع��م��ة 

لديها.
جاء ذلك يف �أعقاب فعالية �فرت��شية 
نظمتها �لهيئة مع 10 جهات وطنية 
ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة م���رمي بنت 
رئي�شة  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�ل��ع��ل��ي��ا ع�����ش��و جم��ل�����س �أمناء  �ل��ل��ج��ن��ة 
�إىل  �مل��ب��ك��رة  للطفولة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة 
ج���ان���ب ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ���ش��م�����ش��ة بنت 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ع�شو جمل�س 
مغري  �لدكتور  ومعايل  �لهيئة  �أم��ن��اء 
تنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �خلييلي  خمي�س 
عبد�هلل  ب��ن��ت  رمي  و���ش��ع��ادة  �مل��ج��ت��م��ع 
للمجل�س  �ل���ع���ام  �لأم������ني  �ل��ف��ال���ش��ي 
�لأع���ل���ى ل��الأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة ع�شو 
�شناء  و���ش��ع��ادة  �لهيئة  �أم��ن��اء  جمل�س 
تاأ�شي�س  ف��ري��ق  رئ��ي�����س  �شهيل  حم��م��د 
وعدد  �ملبكرة  للطفولة  �أبوظبي  هيئة 
من �أع�شاء �لإد�رة �لعليا وممثلني عن 
�حتفالت  مع  بالتز�من  �جلهات  هذه 
للطفل  �لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة  �لعامل 
حتت  �لعام  هذ�  يقام  و�لذي   2020
يعني  �مل�شتقبل  يف  »�ل�شتثمار  �شعار 

�ل�شتثمار يف �أطفالنا«.
و�أكد �شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن 
بيئات  ت��وف��ري  �أه��م��ي��ة  نهيان  �آل  ز�ي���د 
عمل مرنة ود�عمة للو�لدين و�لأ�شرة 
�حلالية  �ل����ظ����روف  ظ���ل  يف  ل���ش��ي��م��ا 
حتديات  �ملوظفني  على  فر�شت  �لتي 
�حتياجات  ب���ني  ل���ل���م���و�زن���ة  ج���دي���دة 
�لعمل  عند  �لعائلة  ومتطلبات  �لعمل 
عن بعد, لفتا �إىل �أهمية تبني جميع 
عمل  و�أط���ر  ل�شيا�شات  �لعمل  ج��ه��ات 
مرنة ومر�فق د�عمة للو�لدين لتعزيز 
و�لدعم  �ل��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  دوره����م يف 
�لالزمني لأطفالهم وتعزيز �شحتهم 

�أطفال  �لنف�شية وخا�شة ممن لديهم 
من �أ�شحاب �لهمم.

و�أع�������رب ���ش��م��وه ع���ن ت���ق���دي���ره لهذه 
�أن��ه من خ��الل توفري  �جلهود موؤكد� 
فاإننا  �ل��ع��ام��ل��ني  ل��ل��و�ل��دي��ن  �ل���دع���م 
ن�شاهم ب�شكل جماعي يف تر�شيخ �أ�ش�س 
دعم  �شبيل  يف  �ل�شحيحة  �لتن�شئة 
لالأجيال  �ل�شاملة  �لتنمية  م�����ش��رية 
م�شتقبل  م����الم����ح  ور�����ش����م  �مل���ق���ب���ل���ة 
�أك��ر �إ���ش��ر�ق��ا لإم���ارة �أب��وظ��ب��ي ودولة 
�لإم��������ار�ت وخ���ل���ق ب��ي��ئ��ات ع��م��ل �أك���ر 
�لقطاع  يف  �ملو�طنة  للكفاء�ت  جاذبية 
عملية  يف  �ل��ت��و�زن  وحتقيق  �خل��ا���س 
�لقطاعني  ب���ني  �مل���و�ط���ن���ني  ت��وظ��ي��ف 

�حلكومي و�خلا�س.
ح�����ش��ر مم��ث��ال ع��ن ه���ذه �جل��ه��ات كل 
من معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد 
و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  وزير  �جلابر 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملتقدمة 
ب���رتول �أب���و ظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي��ة »�أدن����وك« 
حممد  وم��ع��ايل  �شركاتها  وجمموعة 
�لدولة  وزي�����ر  �ل����ب����و�ردي  �أح���م���د  ب���ن 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��دف��اع  ل�����ش��وؤون 
ومعايل  للطبيعة  �لإم�����ار�ت  جمعية 
جهاز  رئي�س  �مل��ب��ارك  خليفة  خ��ل��دون 
�ل�شوؤون �لتنفيذية �لرئي�س �لتنفيذي 
للمجموعة و�لع�شو �ملنتدب يف مبادلة 

رئي�س  �ملبارك  خليفة  حممد  ومعايل 
رئي�س  و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ������رة 
�لعقارية  �ل��د�ر  �شركة  �إد�رة  جمل�شي 
و����ش���رك���ة م�����ري�ل و����ش���ع���ادة خ���ال���د بن 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��ه��ريي  �شيبان 
�ل�شحي  لل�شمان  �لوطنية  �ل�شركة 
�لع�شو  �ملبارك  رز�ن  و�شعادة  »�شمان« 
للطبيعة  �لإم�����ار�ت  جلمعية  �مل��ن��ت��دب 
رئي�س  �لفهيم  �جل��ل��ي��ل  ع��ب��د  و�أح��م��د 
�إد�رة جمموعة �لفهيم ونبيل  جمل�س 
رحيم رئي�س �لأ�شو�ق �لعاملية و�ل�شيد 
�مل�شرفية  رئ��ي�����س  �مل����رزوق����ي  حم��م��د 
�شوري  �إم  ر�ك��ي�����س  و�ل��دك��ت��ور  �لعاملية 
كلينك  لكليفالند  �لتنفيذي  �لرئي�س 
نائب  وي�شرتمان  وم��اري��ي��ت  �أب��وظ��ب��ي 

رئي�س جامعة نيويورك �أبوظبي.
وكانت هذه �جلهات قد بادرت باتخاذ 
و�خلطو�ت  �لإج���������ر�ء�ت  م���ن  ح���زم���ة 
د�عمة  عمل  بيئة  لتطوير  �لإيجابية 
�لعديد  �عتماد  خ��الل  م��ن  للو�لدين 
للعائالت  �ل��د�ع��م��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  م���ن 
�ح��ت��ي��اج��ات��ه��ا كمنح  ت��ت��ف��ه��م  و�ل����ت����ي 
و�أب���وة كافية و�ملرونة  �أم��وم��ة  �إج���از�ت 
غرف  وتخ�شي�س  �ل��ع��م��ل  ���ش��اع��ات  يف 
خا�شة بالر�شاعة وتوفري بيئات عمل 
د�خلية مرنة تدعم �لتو�زن �لإيجابي 
ب��ني �ل��ع��م��ل و�حل��ي��اة ل��ل��و�ل��دي��ن, كما 

ح��ر���ش��ت ب��ع�����س ه����ذه �جل���ه���ات على 
�ع��ت��م��اد ع���دد م��ن �مل���ب���ادر�ت �لأخ����رى 
�لدعم  لتوفري  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �ملتميزة 

للو�لدين �لعاملني لديها.
وقال معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد 
�شاحب  ���ش��ي��دي  ك��ل��م��ات   «  : �جل���اب���ر 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
مو�ردنا  �أث��م��ن  ب���اأن  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
لي�شت يف باطن �لأر�س �أو حتت �شطح 
�لب�شرية  ك����و�درن����ا  ه���ي  �إمن����ا  �ل��ب��ح��ر 
�إلهام  م�شدر  تعترب  و�ملوؤهلة  �لكفوؤة 
د�ئ��م��ا على  نعمل  �أدن���وك حيث  لنا يف 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات  ترجمة 
�إىل  �لب�شرية  م��و�ردن��ا  يف  بال�شتثمار 
باأهمية  �إميانا  وذل��ك  عملية  خطو�ت 
دورها يف �حلفاظ على مكانة �ل�شركة 
�لر�ئدة وم�شاهمتها �لفاعلة يف حتفيز 

ودفع �لنمو يف �لدولة » .
دول���ة  �لأ�����ش����رة يف  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أك������د 
�لإم�����ار�ت حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري من 
وك����ذل����ك بدعم  �ل���ر����ش���ي���دة  �ل���ق���ي���ادة 
�ل�شيخة  �شمو  من  م�شتمرة  ومتابعة 
�لحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
�لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة 
ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية »حفظها �هلل 

�ل�شالت  بتعزيز  د�ئ��م��ا  توجه  �لتي   «
�لج���ت���م���اع���ي���ة يف �ل��ن�����ش��ي��ج �لأ�����ش����ري 
ع���ل���ى معاين  و�ل���ت���اأك���ي���د  �لإم������ار�ت������ي 
�ل���وح���دة و�ل���رت�ب���ط ب��ني ك��اف��ة �أف���ر�د 
�لأ����ش���رة و�مل��ج��ت��م��ع ل��ب��ن��اء ج��ي��ل يعتز 

بهويته و�نتمائه.
�ل���ت���ز�م���ن���ا  �إط���������ار  يف   «  : و�أ�������ش������اف 
بال�شتثمار يف �لإن�شان, نحن يف �أدنوك 
لتعزيز  م�شتمرون مب�شاعفة �جلهود 
للو�لدين  د�ع��م��ة  كموؤ�ش�شة  مكانتنا 
�لعمل و�حلياة  �لتو�زن بني  يعزز  مبا 
�لأ���ش��ري��ة وي�����ش��رين �خ��ت��ي��ار �أدن����وك يف 
�ملوؤ�ش�شات »�لد�عمة للو�لدين«  قائمة 
ح��ي��ث ي��ع��ت��رب ه����ذ� �لخ���ت���ي���ار �إجن�����از� 
وجهودهم  �لعمل  فريق  �ل��ت��ز�م  يوؤكد 
�لقيادة  توجيهات  لتطبيق  �ملخل�شة 
لكو�درنا  ع��م��ل  بيئة  �أف�����ش��ل  وت��وف��ري 

�لب�شرية«.
ق��ال معايل حممد خليفة  من جانبه 
�ملبارك » تقوم هيئة �أبوظبي للطفولة 
�مل��ب��ك��رة بلعب دور م��ه��م وحم����وري يف 
�مل�شتقبلية  �أج��ي��ال��ن��ا  وح��م��اي��ة  رع��اي��ة 
�أول��ي��اء �لأم���ور يف مكان  و�شمان دع��م 
�ل���ع���م���ل ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����ش��ل��ح��ة ك����ل من 
�ل���ع���ائ���الت و�أ����ش���ح���اب �ل��ع��م��ل ونحن 
���ش��ع��د�ء ب��ال��ت��ع��اون �ل��وث��ي��ق ب���ني فرق 
للطفولة  �أب���وظ���ب���ي  وه���ي���ئ���ة  ع��م��ل��ن��ا 

�ملمار�شات  �أف�������ش���ل  ل���ت���ب���ادل  �مل���ب���ك���رة 
�لعمل  م��ب��ادرة جهات  و�لأف��ك��ار لدعم 
»�ل���د�ع���م���ة ل��ل��و�ل��دي��ن« ون��ت��ط��ل��ع �إىل 
�لرب�مج  م��ن  �مل��زي��د  ع��رب  معا  �لعمل 
�لجتماعية �ملماثلة كما وندعو جميع 
�أبوظبي على �لقيام  �إم��ارة  �جلهات يف 
من  ج���زء�  �مل��ب��ادة  ه��ذه  باعتبار  باملثل 
روؤية  حتقيق  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ة  �جل��ه��ود 
�لإم���ارة لإع��الء قيم �لأ���ش��رة وحتقيق 

�لزدهار«.
�أكدت �شعادة �شناء حممد  من جانبها 
���ش��ه��ي��ل رئ��ي�����س ف��ري��ق ت��اأ���ش��ي�����س هيئة 
�أبوظبي للطفولة �ملبكرة �أهمية توفري 
�أماكن عمل د�عمة للو�لدين �لعاملني 
و�آثارها �لإيجابية �لعديدة �لتي متتد 
لت�شمل �ملوؤ�ش�شة ذ�تها و�ملوظفني لديها 
و�لإنتاجية  �مل�����ش��ارك��ة  ل��زي��ادة  نتيجة 
وتعزيز معدلت �لحتفاظ باملوظفني 
خ�شو�شا لالأمهات �لعامالت �للو�تي 
�ملو�رد  من  وهامة  كبرية  فئة  ي�شكلن 
�ل�شركات على  �لتي حتر�س  �لب�شرية 
كفاءتها  م��ن  و�ل�شتفادة  ��شتقطابها 

وخرب�تها يف �ملنطقة.
وقالت �شعادتها : » نعي جميعا �حلاجة 
للمو�ليد  �ل���رع���اي���ة  ل��ت��وف��ري  �مل��ا���ش��ة 
�لولدة  بعد  �جل��دد خ��الل مرحلة ما 
�لنمو  �أن  ن���درك  ل  م��ا  غالبا  �أن��ن��ا  �إل 
لالأطفال  و�ل�شلوكي  �مل��ع��ريف  �لعقلي 
�لطفولة  م��رح��ل��ة  خ����الل  ي��ت��و����ش��ل 
لذ�  �شنو�ت  �لثماين  �شن  �إىل  لي�شل 
�جلهود  مو��شلة  ج��د�  �ملهم  من  فاإنه 
مبا  �لعمل  بيئات  يف  �ملرونة  لتح�شني 
ب�شكل  �مل�شاهمة  من  �لو�لدين  ميكن 
�أكرب و�أكر �إيجابية يف تنمية وتعزيز 
لدى  و�ل�����ش��ل��وك��ي��ة  �لعقلية  �ل���ق���در�ت 
�لأوىل  �ل�شنو�ت  هذه  خالل  �لأطفال 

من حياتهم«.
و�أ�شافت » �شعد�ء مبا حققته �جلهود 
و�أ�شاليب  �شيا�شات  لعتماد  �لر�مية 
�ل��ع��م��ل �مل���رن���ة و�مل����ر�ف����ق �ل��ت��ي متكن 
للو�لدين ولكن ل  د�عمة  بيئات عمل 
يز�ل هناك �لكثري مما ميكننا �لقيام 
�أماكن  �إن  ح��ي��ث  �ل�����ش��دد,  ه���ذ�  ب��ه يف 
�ل��ع��م��ل �ل��د�ع��م��ة ل��ل��و�ل��دي��ن ه��ي تلك 
�لتي تظهر فهما حقيقيا لحتياجات 
�ملرونة  ت���وف���ري  خ����الل  م���ن  �ل��ع��ائ��ل��ة 

لها  �حتاجو�  كلما  للو�لدين  �لالزمة 
تثبت من خالل  �إن هذه �جلهات  كما 
�لد�عمة  �ل�شيا�شات  �أن  �جل��ه��ود  ه��ذه 
ل��ل��و�ل��دي��ن ه��ي ح��ل��ول ف��ع��ال��ة لتعزيز 
ر�شا �ملوظفني و�لتز�مهم و�نتاجيتهم 
ب�شكل عام  ب��ج��ودة �حل��ي��اة  و�لرت���ق���اء 
ونحث بدورنا جهات �لعمل يف خمتلف 
�لن�شمام  على  و�لقطاعات  �مل��ج��الت 
�إىل هذه �جلهود و�مل�شاهمة يف توفري 
�أماكن عمل ت�شاهم يف توفري �لتن�شئة 
�ل�شحيحة لالأطفال من خالل توفري 
ومقدمي  �لعاملني  للو�لدين  �لدعم 

�لرعاية �لأ�شا�شية«.
�ملهريي  �شيبان  �شعادة خالد بن  وقال 
» �لدعم �لالحمدود �لذي يوليه �شمو 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ب��ن حممد  ذي���اب  �ل�شيخ 
نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي 
رئي�س هيئة �أبوظبي للطفولة �ملبكرة 
لهذ� �لقطاع �حليوي ومبادرة �لهيئة 
�ل���ت���ي ج����رى خ��الل��ه��ا ت��ث��م��ني جهود 
م�شرية  ت���دع���م  خ���ط���وة  يف  »����ش���م���ان« 
�لتنمية �ل�شاملة �لتي تتبناها �لدولة 
جتاه �لأطفال وما ينعك�س بالتايل على 
�ل�شليمة  �لتن�شئة  و��شتد�مة  ��شتقر�ر 

لهذه �لفئة �ملهمة يف جمتمعاتنا«.
���ش��ع��ادت��ه »ح��ر���ش��ت »�شمان«  و�أ����ش���اف 
ع��ل��ى ت��ب��ن��ي وت��ط��ب��ي��ق جم��م��وع��ة من 
�لإجر�ء�ت و�لت�شهيالت ملوظفيها مثل 
�ملو�شم  بد�ية  يف  �إ�شافية  �شاعات  منح 
�حلكومية  �ملعايري  وتطبيق  �لدر��شي 
�لأمومة  ب���اإج���ازة  �ملتعلقة  �جل���دي���دة 
ب�����ش��رع��ة وع���ل���ى ن��ح��و ���ش��ام��ل ف�شال 
ب�شاعات  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت  ع��ن 

�ل��ر���ش��اع��ة ل��الأم��ه��ات و�ع��ت��م��اد �إج���ازة 
لالأبوة �أي�شا حيث يعترب تطبيق هذه 
�إن�شانية  ممار�شة  مبثابة  �لإج����ر�ء�ت 
�لأول وو�ج����ب وط��ن��ي جتاه  �مل��ق��ام  يف 
�لتي  �مل���م���ك���ن���ات  ل���ت���وف���ري  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
ومتابعة  عائالتهم  تاأ�شي�س  لهم  تتيح 
�أط��ف��ال��ه��م و�ل���رتك���ي���ز ع��ل��ي��ه��م �شمن 
ما  بالتايل  وه��و  �لأ���ش��ري��ة,  و�جباتهم 
و�إنتاجية  �ملهنية  �لبيئة  على  ينعك�س 
�لتي  �ملوؤ�ش�شات  جت��اه  وولئ��ه  �ملوظف 

متنحه هذه �حلقوق«.
تظهر   «  : وي�شرتمان  مارييت  وقالت 
ريادة  �ملبكرة  للطفولة  �أبوظبي  هيئة 
�شيا�شات  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  م���ل���ح���وظ���ة 
من  ل��ل��و�ل��دي��ن  �ل��د�ع��م��ة  �لعمل  بيئة 
�شبل  لتوفري  خالل جهودها �حلثيثة 
�ل��دع��م �لأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��الأط��ف��ال وتفخر 
من  كونها  �أبوظبي  نيويورك  جامعة 
مل�شاعيها  بها  �ملعرتف  �ملوؤ�ش�شات  بني 
�مل�شتمرة بهدف تعزيز هذه �ل�شيا�شات 
�لهامة, و�لتي تعد �لآن �شرورية �أكر 
من �أي وقت م�شى حيث ن�شهد جميعا 

�لوباء �لعاملي«.
�أبوظبي للطفولة �ملبكرة  ودعت هيئة 
ه����ذه �جل���ه���ات مل��و����ش��ل��ة ج��ه��وده��ا يف 
للو�لدين  د�ع��م��ة  ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري 
و��شتعر��س جتربتها �أمام باقي جهات 
�لناجتة عن  �لكبرية  و�لفو�ئد  �لعمل 
و�شع �ل�شيا�شات �لتي تدعم �لو�لدين 
�ل��ع��ام��ل��ني ل��دي��ه��ا و�أث���ره���ا �ل��ك��ب��ري يف 
وتعزيز  �مل����وظ����ف����ني  ر�����ش����ا  حت�������ش���ني 
�لإيجابية  ثقافة  وتر�شيخ  �لإنتاجية 
و�ل�شعادة يف مكان �لعمل ب�شكل عام ».

•• دبي- وام:

ناق�شت جلنة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف و�ملر�فق �لعامة يف �ملجل�س �لوطني 
�لحتادي خالل �جتماعها �لذي عقدته يف مقر �لأمانة �لعامة للمجل�س يف دبي, 
رئي�س  �ملجل�س"  لرئي�س  �لأول  "�لنائب  �لرحومي  �أحمد  حمد  �شعادة  برئا�شة 
�للجنة, م�شروع قانون �حتادي يف �شاأن تنظيم �حتاد �ملالك �لذي يتكون من 40 

مادة, بح�شور ممثلي �حلكومة.
�ملن�شوري  ناعمه عبد�لرحمن  كل من:  �شعادة  �للجنة  �أع�شاء  �لجتماع  ح�شر 
�ملهريي,  �أحمد  وجميلة  �ل�شام�شي,  �لنايلي  ر��شد  وخلفان  �للجنة",  "مقررة 

و�شهيل نخريه �لعفاري, و�أحمد عبد�هلل �ل�شحي, و�شعيد ر��شد �لعابدي.
وح�شر من وز�رة �لطاق�ة و�لبني�ة �لتحتية كل من: �شعادة �ملهند�س حممد �أحمد 
حممود  حممد  مهند�س  و�لدكتور  �لإ�شكان,  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ملحمود 

�أحمد خبري در��شات �إ�شكانية, و�مل�شت�شار حممد خطاب م�شت�شار قانوين.
وقال �شعادة حمد �أحمد �لرحومي �إن �للجنة ناق�شت خالل �لجتماع مع ممثلي 
وز�رة �لطاق�ة و�لبني�ة �لتحتية بع�س �لنقاط �لتي كانت بحاجة �إىل تو�شيحات 
�مل�شرتكة  �مل��ر�ف��ق  وت�شغيل  ب���اإد�رة  يتعلق  فيما  �لقانون  م�شروع  وبنود  م��و�د  يف 
يف  �لأف����ر�د  وم�شاركة  �لعامة  �مل��ر�ف��ق  على  و�حل��ف��اظ  دوري,  ب�شكل  و�شيانتها 

�إد�رتها, وما يحدده م�شروع �لقانون ب�شاأن �حتاد �ملالك.
�ملرفق,  وخدمات  �مل�شرتكة,  بالأجز�ء  �ملتعلقة  �لأحكام  مناق�شة  مت  �أنه  و�أ�شاف 
ومالكي �لوحد�ت �لعقارية يف مبنى و�حد, وحت�شني �لأجز�ء �مل�شرتكة من قبل 

�أحد �ملالك, و�شيانة �لوحدة �لعقارية.

و�أ�شار �شعادته �إىل �أن ممثلي �لوز�رة ردو� ب�شكل و�ف على ��شتف�شار�ت وت�شاوؤلت 
ب�شكل  �لقانون  م�شروع  يخرج  �أن  على  �للجنة  حر�س  م��وؤك��د�  �للجنة,  �أع�شاء 
�لقيادة  وروؤى  ل��ت��وج��ه��ات  م��و�ك��ب��ا  وي��ك��ون  و�مل���و�ط���ن  �ل��وط��ن  م�شلحة  ي��ر�ع��ي 
�لر�شيدة للدولة وطموحاتها نحو حتقيق نقلة نوعية وطفرة تنموية يف خمتلف 
�لقطاعات و�ملجالت يف �لدولة. من جهتها �أو�شحت �شعادة ناعمه عبد�لرحمن 
�ملن�شوري �أنه ملناق�شة م�شروع قانون �حتادي يف �شاأن تنظيم �حتاد �ملالك ب�شكل 
�جلهات  ممثلي  م��ع  عملها  خطة  �شمن  �للجنة  �شتلتقي  وتف�شيلي  متكامل 
�ملعنية و�ملخت�شة وذ�ت �لعالقة مب�شروع �لقانون ومنها: د�ئرة �لبلديات و�لنقل 
و�لتنظيم  �لأر����ش��ي  ود�ئ���رة  دب��ي,  يف  للت�شريعات  �لعليا  و�للجنة  �أب��وظ��ب��ي,  يف 
�ل�شيخ  لربنامج  �لتابع  �ل�شكنية  �لأح��ي��اء  �إد�رة  وجمل�س  عجمان,  يف  �لعقاري 
للتعرف على مالحظاتهم  �لعقارية, وذلك  �لإم��ار�ت  ز�يد لالإ�شكان, وموؤ�ش�شة 
�لآثار �ملرتتبة عليه, ومن ثم  ب�شاأنه, ومناق�شة خمتلف  و�آر�ئهم  ومقرتحاتهم 
�شيتم مناق�شة تلك �ملخرجات �لناجتة عن �جتماع �جلهات �ملعنية و�ملخت�شة مع 
ممثلي �حلكومة للو�شول �إىل �شياغة نهائية وتو�فق حول مو�د وبنود م�شروع 
�لقانون. وتخت�س جلنة �ل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف و�ملر�فق �لعامة يف �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي بدر��شة م�شروعات �لقو�نني و�ملو�شوعات �لعامة و�لتفاقيات 
�لنقل  وقطاع  �لإ�شالمية,  و�ل�شوؤون  بالأوقاف  �ل�شلة  ذ�ت  �لدولية  و�ملعاهد�ت 
�لعمر�ين,  و�لتخطيط  و�لت�شييد  �لإ�شكان  و�شيا�شات  و�لربيد,  �أنو�عه,  بجميع 
و�لأ�شغال �لعامة, وما يت�شل باخلدمات �لعامة �لأخرى للمو�طنني, وما يحيله 
�ملجل�س �أو رئي�شه �إىل �للجنة للدر��شة و�إبد�ء �لر�أي, وغري ذلك من �مل�شائل �لتي 

تدخل يف �خت�شا�س �لوز�ر�ت �ملعنية بعمل �للجنة.

ذياب بن حممد بن زايد يثمن دور اجلهات املبادرة يف تبني بيئة عمل داعمة للوالدين

جلنة ب�الوطني الحتادي تناق�س م�سروع قانون ب�ساأن تنظيم احتاد املالك بح�سور ممثلي احلكومة

ابن بيه: جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية لبنة من لبنات ال�سرح املعريف يف الإمارات

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
�مللك  �جلاللة  �شاحب  �إىل  تهنئة  برقية  �ل�شارقة,  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
ذكرى  مبنا�شبة  وذل��ك  �ل�شقيقة  �ملغربية  �ململكة  ملك  �ل�شاد�س  حممد 

��شتقالل بالده.
عهد  �لقا�شمي ويل  �شلطان  بن  بن حممد  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
ونائب حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان �لقا�شمي 
نائب حاكم �ل�شارقة, برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل �شاحب �جلاللة �مللك 

حممد �ل�شاد�س.

�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
حممد  �مل��ل��ك  �جل��الل��ة  �شاحب  �إىل  تهنئة  برقية  عجمان  ح��اك��م  �لأع��ل��ى 
��شتقالل  ذك��رى  مبنا�شبة  وذل��ك  �ل�شقيقة  �ملغربية  �ململكة  ملك  �ل�شاد�س 

بالده.
و�شمو  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
تهنئة  برقيتي  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  ن��ا���ش��ر  �ل�شيخ 

مماثلتني �إىل �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س.
�ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 

حممد  �مللك  �جلاللة  �شاحب  �إىل  تهنئة  برقية  �لفجرية  حاكم  �لأع��ل��ى 
��شتقالل  ذك��رى  مبنا�شبة  وذل��ك  �ل�شقيقة  �ملغربية  �ململكة  ملك  �ل�شاد�س 

بالده.
كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 

برقية تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �أم �لقيوين برقية تهنئة �إىل �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س 

ملك �ململكة �ملغربية �ل�شقيقة وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده.

كما بعث �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين 
برقية تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س.

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة, برقية تهنئة �إىل �شاحب �جلاللة �مللك حممد 
��شتقالل  ذك��رى  مبنا�شبة  وذل��ك  �ل�شقيقة  �ملغربية  �ململكة  ملك  �ل�شاد�س 

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

�خليمة برقية تهنئة مماثلة �إىل �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س.

احلكام  يهنئون ملك املغرب بذكرى ا�ستقالل بالده
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

و�لفنون  �لثقافة  هيئة  ��شتعر�شت 
�ملنهجية  ل��ل��ث��ق��اف��ة«  »دب�����ي  دب����ي  يف 
�لتعاطي  �لتي �عتمدتها يف  �لفاعلة 
�أزمة  فر�شتها  �لتي  �لتحديات  م��ع 
�لقطاع  على  �ل��ر�ه��ن��ة  كوفيد19- 
, �شمن  دب��ي  و�لإب��د�ع��ي يف  �لثقايف 
روؤية ��شت�شر�فية وبناءة قائمة على 
فيه  �أثمرت  �لتي  �حلا�شر  معطيات 
�جلهود �ملت�شافرة جلميع �لأطر�ف 
�لفريق  ب���روح  عملت  �ل��ت��ي  �لفاعلة 
�مل�شهد  ت��ط��وي��ر  �أج����ل  �ل���و�ح���د م���ن 
�ل��ث��ق��ايف ودع����م �مل��ج��ت��م��ع �لإب���د�ع���ي 
�لظروف  ه���ذه  ل��ت��ج��اوز  �لإم�����ارة  يف 

�لطارئة.
�لأمور  ملجريات  تاأملية  ن��ظ��رة  ويف 
يف �لأ���ش��ه��ر �مل��ا���ش��ي��ة, ر���ش��دت »دبي 
ل��ل��ث��ق��اف��ة« �ل��ن��ت��ائ��ج �مل��ل��م��و���ش��ة �لتي 
خالل  ومبادر�تها  جهودها  حققتها 
للتحديات  ��شتجابة  �ل��ف��رتة,  تلك 
�ل��ت��ي و�ج��ه��ه��ا �مل��ج��ت��م��ع �لإب���د�ع���ي 
نتيجة جائحة كوفيد19- �نطالقا 
�لذي  �لدور  �لتز�مها مبمار�شة  من 
تلعبه كممكن ومنظم ود�عم للقطاع 

�لثقايف و�لإبد�عي يف �لإمارة.
وقالت هالة بدري, مدير عام »دبي 
�ملنجز�ت  ت��ق��ي��ي��م  »�إن  ل��ل��ث��ق��اف��ة«.. 
�أ�شا�شا  ي�شكل  و�شفافية  مبو�شوعية 
ل��ل��ب��ن��اء ع��ل��ى �ل��ن��ت��ائ��ج وو���ش��ع خطة 

���ش��ام��ل��ة ل��ل��ت��ط��وي��ر وحت��ق��ي��ق مزيد 
�لأزمة,  بد�ية  فمنذ  �لنجاحات  من 
م���ار����ش���ت »دب������ي ل���ل���ث���ق���اف���ة« دوره�����ا 
و�لإبد�عي  �لثقايف  للم�شهد  كر�عية 
يف �إمارة دبي, حماولة توفري كل ما 
�لإبد�عي  �ملجتمع  �أفر�د  يلزم لدعم 
�مل��ح��ل��ي و���ش��م��ان ����ش��ت��د�م��ة �زده����ار 
وتر�شيخ  ف���ي���ه  �ل���ع���م���ل  م���ن���ظ���وم���ة 
روح �لأم����ل و�ل���ت���ف���اوؤل ب��ني �أف����ر�ده 
وب��ن��اء على م��ا حتقق خ��الل �لفرتة 
جهودها  �لهيئة  �شتو��شل  �ملا�شية, 
م����ع جميع  و�ل���ت���ك���ام���ل  ب���ال���ت���ع���اون 
���ش��رك��ائ��ه��ا و�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة لنقل 
�مل�شهد �لثقايف و�لإبد�عي يف �لإمارة 
�آف������اق ج���دي���دة م���ن �لزده�������ار,  �إىل 
م�شتندة �إىل حماور خارطة طريقها 
�ل�شرت�تيجية �لطموحة, ومتطلعة 
ق��دم��ا ب��ك��ل �أم���ل ن��ح��و ر���ش��م مالمح 
بعد  لي�س  �إ���ش��ر�ق��ا,  �أك���ر  م�شتقبل 
�أزمة كوفيد19- وح�شب, بل لعقود 

عديدة قادمة«.
�لأ�شهر  م��د�ر  على  �لهيئة  و�تخذت 
�ل���ق���ل���ي���ل���ة �مل���ا����ش���ي���ة �ل����ع����دي����د من 
�خل����ط����و�ت �ل���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا دعم 
و�لإبد�عي  �لثقايف  �لقطاع  وتوجيه 
يف دب��ي, من �أب��رزه��ا �إط��الق مبادرة 
�أبريل  »م���ار�ث���ون دب��ي ل��الأف��ك��ار« يف 
جمموعة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون   2020
�لأفكار  ��شتقطاب  بهدف  دب��ي  �آرت 
�لتحديات  �شاأنها مو�جهة  �لتي من 

�لبد�عية  �ملجتمعات  تو�جهها  �لتي 
فريو�س  �نت�شار  ظ��ل  يف  و�لثقافية 
يف  جناحا  حمققة  �مل�شتجد,  كورونا 
ر�شد حلول لتجاوز تلك �لتحديات.

�ملبادرة,  ه���ذه  خم��رج��ات  ���ش��وء  ويف 
من�شة  م��ع  للثقافة«  »دب���ي  ت��ع��اون��ت 
و�ملمار�شات  ل��الأب��ح��اث  جميل  »ف���ن 
ب���رن���ام���ج منح  �ل���ف���ن���ي���ة« لإط��������الق 
ممن  و�مل��ب��دع��ني  للفنانني  ���ش��غ��رية 
�أبرمت  تت�شررو� من �جلائحة, كما 
�شر�كة مع من�شة »لينكد �إن« لدعم 
�مل���ب���دع���ني و�ل���ف���ن���ان���ني ب����اأك����ر من 
متخ�ش�شة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة   100
وتعزيز  جم����ان����ا,  �لإن�����رتن�����ت  ع����رب 
ونظر�ئهم  زمالئهم  مع  تو��شلهم 
للتعاون معا نحو تطوير مهار�تهم. 
�مل��ب��ادرة جناحا لف��ت��ا, حيث  حققت 

��شتقطبت عدد� كبري� من �ملبدعني 
يف �لإمارة وخارجها, تنوعت �لدور�ت 
�شتى  لت�شمل  منها  ����ش��ت��ف��ادو�  �ل��ت��ي 
م��ن ت�شميم  �لإب���د�ع���ي���ة,  �مل���ج���الت 
وكتابة  فوتوغر�يف  وت�شوير  وفنون 
�إبد�عية, ف�شال عن تنظيم �ملحتوى 
و�مل���و����ش���ي���ق���ى و�لإن������ت������اج و�حل������رف 

�ليدوية و�إنتاج �لأفالم.
من  م�شتلهمة  �أخ����رى  م���ب���ادرة  ويف 
خم��رج��ات »م��ار�ث��ون دب��ي لالأفكار« 
خ�ش�شت »دبي للثقافة« بع�س �ملنح 
�ل�شغرية  �ل�����ش��رك��ات  م��ن  ملجموعة 
�لعاملة يف �ملجال �لإبد�عي لتي�شري 
�أ����ش���ب���وع دبي  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف »����ش���وق 
�لفعاليات  �إح�������دى  ل��ل��ت�����ش��م��ي��م«, 
للت�شميم«  دب��ي  »�أ�شبوع  يف  �ملبتكرة 
�لذي �نطلق يف حي �لت�شميم بدبي 
رعاية  �جل���اري حت��ت  نوفمرب   9 يف 
حممد  بنت  لطيفة  �ل�شيخة  �شمو 
هيئة  رئي�شة  م��ك��ت��وم,  �آل  ر����ش��د  ب��ن 

�لثقافة و�لفنون يف دبي.
�لر�مية  �جل����ه����ود  �إط�������ار  و����ش���م���ن 
لدعم  وح���ل���ول  �آل���ي���ات  ت��ط��وي��ر  �إىل 
ومتكينه  �ملحلي  �لإب��د�ع��ي  �ملجتمع 
و����ش���م���ان ����ش��ت��م��ر�ري��ت��ه و�زده�������اره 
�ل�شركات  وخ���ا����ش���ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل,  يف 
�مل�شتقلني,  �لأعمال  ورو�د  �ل�شغرية 
بالتعاون  للثقافة«  »دب���ي  �أ����ش���درت 
مع موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل تقرير� 
�لثقايف  �ل��ق��ط��اع  »م�شتقبل  ب��ع��ن��و�ن 

�ملبادر�ت  �أهم  ��شتعر�س  و�لإبد�عي« 
�لتي �أطلقتها حكومات �لعامل خالل 
�لأ�شهر �ملا�شية لدعم قطاع �لثقافة 
و�لفنون وتعزيز قدرته على �لتاأقلم 
�لتقرير  �لو�قع �جلديد. وخرج  مع 
بتو�شيات تهدف �إىل تطوير �لبنية 
�شبل  و��شتك�شاف  للقطاع,  �لتحتية 
�لتعاون للم�شي نحو �آفاق �أو�شع من 
�لنمو وبلورة حلول مبتكرة ت�شهم يف 

تعزيزه ليكون �أقوى من ذي قبل.
�لدعوة  للثقافة«  »دب���ي  دع��م��ت  كما 
�ملعر�س  وج���ه���ه���ا  �ل���ت���ي  �مل���ف���ت���وح���ة 
�لعاملي للخريجني �إىل �لطالب من 
�ل��ع��امل وم��ن جميع  �أن��ح��اء  خمتلف 
مبتكرة  ح��ل��ول  لق�����رت�ح  �مل���ج���الت 
�لتحديات  م���ع���اجل���ة  ع���ل���ى  ق�������ادرة 
ظهرت  �ل��ت��ي  و�مل�شتقبلية  �ل��ر�ه��ن��ة 
عقب جائحة كوفيد 19. ف�شال عن 
�لن�شخة  �إط���الق  �أي�شا  �لهيئة  دع��م 
خريجي  »م����ع����ر�����س  م�����ن  �لأوىل 
�أفريقيا«  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�نطالقا  للت�شميم«  دبي  »�أ�شبوع  يف 
م���ن ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى دع���م طموحات 
�خل��ري��ج��ني يف �مل��ن��ط��ق��ة م��ن خالل 
�ل��ذي وفر لهم من�شة  �ملعر�س  هذ� 
�ملبتكرة وحتفيز  روؤ�هم  ل�شتعر��س 
�جلمهور �لعاملي على �لتفاعل معها, 
بهدف حتويلها �إىل حلول لعدد من 
�أبرز �مل�شكالت �لجتماعية و�لبيئية 

�لتي يو�جهها �لعامل �ليوم.

ويف خ��ط��وة ه��ادف��ة �إىل �لإ���ش��ه��ام يف 
دع���م ج��ه��ود �لإم������ارة �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
يف  �لثقايف  لقطاعها  �لتعايف  ت�شريع 
�أطلقت  كوفيد19-,  جائحة  �أعقاب 
�شاحب  ب���رع���اي���ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة«  »دب�����ي 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
»رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�لتي  دب��ي«  »مقتنيات  مبادرة   , �هلل« 
ون�شر  وحتفيز  ت�شجيع  �إىل  ت��ه��دف 
�لفنية  �لأع�����م�����ال  �ق���ت���ن���اء  ث���ق���اف���ة 
و�لفنانني  ل��ل��م��ع��ار���س  و�ل����رتوي����ج 
ومقيمني,  �إم��ار�ت��ي��ني  م��ن  �ملحليني 
�ملبادرة  مقتنيات  �شتكون  و�ل��ذي��ن 
هذه  وتعترب  ح�شر�.  �أعمالهم  م��ن 
عامليا  ن��وع��ه��ا  م���ن  �لأوىل  �مل����ب����ادرة 
و�إد�رة  جل��م��ع  متكاملة  كمنظومة 

�مل��ق��ت��ن��ي��ات �ل��ف��ن��ي��ة وح��وك��م��ت��ه��ا على 
ت��ن��وع �أ���ش��ك��ال��ه��ا, وف���ق �آل���ي���ات ت�شهم 
دبي,  �لإب��د�ع��ي يف  �مل�شهد  �إث���ر�ء  يف 
عامليا  م����رك����ز�  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت����اأك����ي����د 
ملتقى  ل��الإب��د�ع,  حا�شنة  للثقافة, 

للمو�هب.
�أي�شا  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل���ف���رتة  و����ش���ه���دت 
�لتي  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �لعديد  �إط���الق 
ت�شب يف بوتقة دعم �لقطاع و�شمان 
����ش��ت��م��ر�ري��ة ت��و����ش��ل �جل��م��ه��ور مع 
منها  و�لإب���د�ع���ي,  �ل��ث��ق��ايف  �ملجتمع 
�لتي  #لنبدع_معا  حملة  �إط���الق 
�مل��ب��دع��ني من  ت�����ش��ج��ي��ع  �إىل  ���ش��ع��ت 
�أثناء  و�ل�شعر�ء,  و�لكتاب  �لفنانني 
منازلهم,  يف  ب��ال��ب��ق��اء  �ل���ت���ز�م���ه���م 
�إب���د�ع���ي���ة, كل  ن��ت��اج��ات  �إىل ت��ق��دمي 
يف جم�����ال ت��خ�����ش�����ش��ه, و�جل������ولت 

�لرت�ثية  �مل���و�ق���ع  يف  �لف��رت����ش��ي��ة 
و�ملتاحف بالتعاون مع »دبي 360«, 
»�شيفنا  من  �لفرت��شية  و�لن�شخة 
�ل�شيفي  و�ل��ن��ادي  وف��ن��ون«,  ثقافة 
�إ�شافة  �مل���ت���اح���ف.  يف  �لف���رت�����ش���ي 
�لإر�شادية  �لثقافية  �جل���ولت  �إىل 
�لرت�ثية  �مل���و�ق���ع  يف  �لف��رت����ش��ي��ة 
و�لندو�ت  �لعمل  وور���س  و�ملتاحف, 
ت�شلط  �لتي  �ملختلفة  �لفرت��شية 
و�لثقافة  �ل�������رت�ث  ع���ل���ى  �ل�������ش���وء 
�ملجتمع  �أف���ر�د  وتبقي  �لإم��ارت��ي��ني, 
جانب  �إىل  م��ع��ه��م��ا,  ت��و����ش��ل  ع��ل��ى 
لدور�ت  متكامل  �فرت��شي  برنامج 
و�ل�شينما  �مل�شرح  تفاعلية يف  وور�س 
�لوطني,  دب��ي  م�شرح  م��ع  بالتعاون 
�أ�شهر متتد من  م��د�ر خم�شة  وعلى 

�أغ�شط�س حتى دي�شمرب 2020.

•• اأبوظبي - وام: 

�ملجل�س  ع�شو  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  ب��ن  خالد  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�ليوم  تنطلق  �لتنفيذي..  �أبوظبي  مكتب  رئي�س  �أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي 
فعاليات »فن �أبوظبي« عرب �ملن�شة �لرقمية مب�شاركة 68 �شالة عر�س و�أكر 
من 200 فنان من جميع �أنحاء �لعامل ... وذلك بالتعاون مع �أكرب عدد من 
 26 �إىل  19 نوفمرب  �ملعر�س, �لذي �شي�شتمر من  �لفنيني يف تاريخ  �لقيمني 

نوفمرب.
تعزز  ��شتثنائية  من�شة  ت��وف��ري  ع��رب  �ل��ري��ادي  دوره  �أب��وظ��ب��ي«  »ف��ن  وي��و����ش��ل 
�أوجه �لتفاعل و�لتعاون بني �شالت �لعر�س و�لفنانني, حيث �شتتم ��شت�شافة 
�لأعمال �لفنية �شمن معار�س جتارية خم�ش�شة للفنون �ملعا�شرة من كوريا 
�جلنوبية و�أفريقيا و�لهند و�لإمار�ت, بالإ�شافة �إىل �لق�شم �لرئي�شي ل�شالت 
برنامج  �إىل جانب  �لأد�ء  وبرنامج عرو�س  و�ملعا�شر«  »�لفن �حلديث  �لعر�س 

»�آفاق: �لفنانون �لنا�شئون«.
بلقاء�ت  ولأول مرة  �لإلكرتونية  ن�شخته  �لعام عرب  �أبوظبي« هذ�  »فن  ويعود 
ح��ي��ة ع��رب �لإن���رتن���ت, مب�����ش��ارك��ة �ل��ف��ن��ان��ني و�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ���ش��الت �لعر�س 

بالإ�شافة �إىل �شل�شلة من �حلو�ر�ت �ل�شيقة.
ومن �أبرز فعاليات فن �أبوظبي : »�لفن �حلديث و�ملعا�شر« ويقدم هذ� �لق�شم 
�شيحت�شن جمموعة من  دول��ة, حيث   15 من  �أك��ر  من  عر�س  �شالة   37

�لأعمال �لفنية عرب �أجنحة عر�س رقمية تقدم �إطار� �إ�شر�فيا لكل معر�س.
ومن �لفعاليات »نظرة �إىل �لغد« �أول ق�شم خم�ش�س لإلقاء �ل�شوء على �لفن 
جنامي,  �شيمون  �لر�ئد  �لفني  �لقيم  عليه  ي�شرف  �أبوظبي,  فن  يف  �لأفريقي 
جديدة  عر�س  �شالت  �شبع  من  �أعمال  �مل�شاركون  �لفنانون  ي�شتعر�س  حيث 

وياأخذون �لزو�ر على منت رحلة ل�شتك�شاف مفاهيم �لزمن خالل �جلائحة.
وكذلك »مادي - حقيقي« ق�شم جديد ي�شتك�شف م�شهد �لفن �ملعا�شر يف كوريا 
�شونغ  �لفني  �لقيم  �إ�شر�ف  حتت  جديدة  عر�س  �شالة   13 وي�شم  �جلنوبية, 

وو كيم.
�أما »�لهند �ليوم« ي�شجل هذ� �لق�شم عودة �آ�شوين ثاد�ين �إىل فن �أبوظبي, حيث 
�شيقدم �أعمال فنية من �شبه �لقارة �لهندية. ... فيما يجمع ق�شم »�شورة من 
�لذ�كرة » برعاية �لقيمة �لفنية ندى ر�شا بني خم�س �شالت عر�س ت�شتعر�س 

�أعمال لفنانني معا�شرين يف دولة �لإمار�ت.
هذ�  ي��ق��دم  حيث   « �لنا�شئون  �لفنانون  »�آف����اق:  برنامج  �لفعاليات  وتت�شمن 
�إمار�تيني  �إب����د�ع فنانني  م��ن  تكليفية ج��دي��دة  �أع��م��ال  ع��ام  ك��ل  �ل��ربن��ام��ج, يف 
ويتناول  �خلليل,  مايا  �لفنية  �لقيمة  برعاية  �لعام  هذ�  يقام  و�ل��ذي  نا�شئني, 

يف هذه �لن�شخة مفهوم �لذ�كرة ويقدم �أعمال فنية لكل من عفر�ء �لظاهري 
وعفر�ء �ل�شويدي وهند مزينة. وميكن لعموم �جلمهور م�شاهدة هذه �لأعمال 
�لفنية عرب �ملعر�س �لإلكرتوين ويف منارة �ل�شعديات«, �بتد�ء من 19 نوفمرب 

وحتى نهاية �شهر دي�شمرب.
فيه  وي�شارك  ليجون,  روز  �لفنية  �لقيمة  تقدمه  �لأد�ء  عرو�س  برنامج  �م��ا 
مو�شكيتو.  ونا�شتيو  يا�شني  ور�ئ���د  ثيوبالد  و�ألي�س  ع��ب��د�هلل  ميثاء  �لفنانون 
ويعر�س هذ� �لربنامج �أفالما مت ت�شويرها خالل �جلائحة بتقنية �لت�شوير 

و�أبوظبي ول�شبونة. ولندن  برلني  من  كل  يف  درجة,   360
عرب  �لفنية  �لأع��م��ال  ه��ذه  مب�شاهدة  بال�شتمتاع  �ل��ر�غ��ب��ني  جلميع  ومي��ك��ن 
�لإن���رتن���ت م��ن �أي م��ك��ان يف �ل��ع��امل ب��ا���ش��ت��خ��د�م ن��ظ��ار�ت �ل��و�ق��ع �لفرت��شي 
وهو�تفهم �لذكية, وبالن�شبة للزو�ر �ملقيمني يف دولة �لإمار�ت فيمكنهم �أي�شا 

خو�س جتربة �مل�شاهدة �شخ�شيا يف منارة �ل�شعديات.
�ملعروفني يف  �ملتحدثني  برنامج ح��و�ر�ت م�شاركة قائمة مرموقة من  وي�شهد 
�ملجتمع �لفني بدولة �لإمار�ت, من بينهم �أنطونيا كارفر وليلى بن بريك ورمي 
ف�شة ونو�ل �لقا�شمي و�شميتا بر�باخار وزين م�شعود, بالإ�شافة �إىل م�شاركني 
دوليني مثل كري�س ديركون وفوز كرب� و�إميي د�و�شون, بجانب �مل�شاركني من 
برنامج  ويهدف  �ملعر�س.  من   2020 ن�شخة  يف  �لفنيني  و�لقيمني  �لفنانني 
�حلو�ر�ت �إىل تعزيز تفاعل و�إ�شر�ك �جلمهور يف �حلو�ر�ت و�لنقا�شات �ملرتبطة 
بتطوير �مل�شهد �لفني يف �لإمار�ت على مد�ر �لعقد �ملا�شي, مبا يف ذلك �ملمار�شات 

�لفنية �ملعا�شرة يف �لدولة و�لآر�ء و�لأفكار �لفنية من جميع �أنحاء �لعامل.
وقال معايل حممد خليفة �ملبارك رئي�س د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة يف �أبوظبي.. 
�أبوظبي مكانة ر�ئدة يف �مل�شهد �لفني �لإمار�تي, ويوؤدي  » ميتلك معر�س فن 
�إذ يعك�س  �ملتحدة,  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لثقافية لدولة  �ملنظومة  دور� رئي�شيا يف 
وي�شم  خمتلفة,  جن�شيات  من  �أبوظبي  ل�شكان  �لغني  �لثقايف  �لتنوع  �ملعر�س 
جمموعة متنوعة من �لفنانني و�شالت �لعر�س و�خلرب�ء �شمن من�شة عاملية 
متثل ج�شر� يربط �لفن �إقليميا وعامليا. ويعد �ملعر�س �أحد �لعنا�شر �لأ�شا�شية 
�شميم  يف  �لثقافة  و�شع  يف  �ملتمثلة  و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  ��شرت�تيجية  يف 
�إبد�عية و�عية  �لتز�منا بتطوير مدينة  خطة تنمية �لإم��ارة, بل و�شهادة على 
�شوق  �لوباء على  تف�شي  �لناجمة عن  لالآثار  ونظر�  �لطويل.  �ملدى  فنيا على 
�لفن �لعاملي, ن�شعر بالفخر بروؤية معر�س فن �أبوظبي ب�شكله �جلديد و�ملبتكر, 

وهو مثال رئي�شي على قوة �أبوظبي ومرونتها و�إبد�عها«.
�أبوظبي  يف  و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  وك��ي��ل  �حل��و���ش��ن��ي,  �شعود  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
بالإنابة.. » نحن فخورون بروؤية معر�س فن �أبوظبي يف حلته �جلديدة �ملبتكرة 
يف ن�شخته �لرقمية �لأوىل له, وذلك نظر� لتاأثري�ت �لوباء �حلايل على �شوق 

و�ل��ذي يلعب  و�إبد�عها,  �أبوظبي ومرونتها  �لعاملي. فهذ� مثال على قوة  �لفن 
معر�س فن �أبوظبي فيها دور� حيويا يف دعم ��شتد�مة قطاعنا �لثقايف, وبالتايل 
�لعر�س  ل�شالت  مركزية  كمن�شة  �ملعر�س  ��شتمر�رية  �شمان  �ملهم  من  ك��ان 
�أر�س  يف  �ملعر�س  �إقامة  على  �لقدرة  ع��دم  من  �لرغم  على  �أعمالهم,  لتقدمي 

�لو�قع«.
من جانبها, قالت ديال ن�شيبة, مديرة معر�س فن �أبوظبي.. » ل نز�ل ملتزمني 
�شنو�ت, مع  �أبوظبي منذ  �أعمالها مع فن  تعر�س  �لتي  �لفنية  �ملعار�س  بدعم 
�أبوظبي خالل  للدولة. ويقدم فن  �لفنية  �لأ�شو�ق  �آفاق  تو�شيع  �ل�شتمر�ر يف 
ن�شخته �ل� 12 فعالياته و�أن�شطته عرب معر�شه �لرقمي �لأكر م�شاركة عامليا 
كذلك  نو��شل  و�إننا  �أبوظبي.  يف  فعلية  فنية  م�شاريع  جانب  �إىل  تاريخه,  يف 
�ملقدمة  �لأد�ء  برنامج عرو�س  �إ�شر�يف حيوي عرب  بتطوير حمتوى  �لهتمام 
برعاية �لقيمة �لفنية روز ليجون �أو �لأعمال �لتكليفية �شمن برنامج ’�آفاق: 
�لفنانون �لنا�شئون’ �أو من خالل قاعات �لعر�س �لتي تركز على �مل�شهد �لفني 

يف �أفريقيا وكوريا �جلنوبية و�لهند«.
وللمرة �لأوىل على �لإطالق, قام فن �أبوظبي بدعوة قيمني عامليني للعمل مع 
�شالت عر�س فنية وفنانني بهدف ت�شليط �ل�شوء على �مل�شهد �لفني �ملعا�شر 
�ملن�شة  على  بنجاح  �لفنية  �لأع��م��ال  وتقدمي  �جلغر�فية,  �ملناطق  خمتلف  يف 
�لفرت��شية.و�شيعمل �شيمون جنامي مع �شبع �شالت عر�س فنية م�شاركة يف 
»نظرة �إىل �لغد«, وهو ق�شم خم�ش�س للفن �ملعا�شر من خمتلف �أنحاء �لقارة 
�لأفريقية.وت�شمل �شالت �لعر�س �لفنية �أفري �آرت جالريي »كمبال« ممثال 
جالريي  تاباكارو  وكاتينكا  �شريعة؛  �أبو  و�أحمد  �أتوجونز�  ريت�شارد  بالفنانني 
»بوخار�شت« ممثال بالفنانني �شيوما �إيبيناما وتري�ن�س مو�شيكيو�؛ وجالريي 
�أو�ت��ار� و�ت�س ودليلة د�ليا�س  �شي�شيل فاكوري »�شاحل �لعاج« ممثال بالفنانني 
بوز�ر؛ وجالريي مايا مولر »باري�س« ممثال بالفنانني ح�شن مو�شى ومرييام 
يونكيو  باتريك  بالفنانني  ممثال  »�لكامريون«  �إم  �إيه  �إم  وجالريي  ميهيندو؛ 
كالوكي  بالفنانني  ممثال  »ب��اري�����س«  ج��ال��ريي  و�شيبتييم  �إم��ب��اه��دو؛  وج��وي��ل 
غوبال  بالفنانني  ممثال  »�ل�شنغال«  �إت�س  و�أوو  مبايا؛  ويوفانوفيت�س  نياماي 

د�غنوغو و�أليو دياك.
�لذي  حقيقي«,   - »م��ادي  ق�شم  على  كيم  وو  �شونغ  �لفني  �لقيم  ي�شرف  بينما 
م�شاركا  فنيا  معر�شا   13 على  �جلنوبية,  كوريا  من  �لفني  �مل�شهد  ي�شتعر�س 
هي �إي لوجن »�شيوؤول« ممثال بالفنان �شني كيم؛ و�أر�ري��و جالريي »�شيوؤول« 
بالفنان  ممثال  »���ش��ي��وؤول«  ب��ات��ون  وج��ال��ريي  ج��ون��غ��و�ن؛  جانغ  بالفنان  ممثال 
بالفنان جيونغ جيونغ  »�شيوؤول« ممثال  ت�شو�شون  �شونغ هي�شيونغ؛ وجالريي 
وجالريي2  �شوجلي؛  يل  بالفنان  ممثال  »�شيوؤول«  هيوند�ي  وجالريي  ج��و؛ 

�آرت »�شيوؤول« ممثال بالفنان  »�شيوؤول« ممثال بالفنان جيون هون�شون؛ وغانا 
وو�شونغ؛  يل  بالفنان  ممثال  »���ش��ي��وؤول«  ج��ال��ريي  وهاكوجي  وو؛  �شيونغ  ب��اك 
وجوهيون جالريي »بو�شان« ممثال بالفنان يل باي؛ وبيه21 »�شيوؤول« ممثال 
بالفنان �شوي جيونغ هو�؛ وبييبي جالريي »�شيوؤول« ممثال بالفنان �شون يون؛ 
»�شيوؤول«  ديلنج  �آند  ويلنج  و�شبي�س  هان  ر�م  بالفنان  ممثال  »�شيوؤول«  ووي�شل 

ممثال بالفنان بيك كيونغ هو.
�لذي  �ل��ي��وم«  »�لهند  ق�شم  على  �مل�شرف  �لفني  �لقيم  ث���اد�ين,  �أ�شوين  ويعمل 
ي�شتعر�س فنون �شبه �لقارة �لهندية, مع �شت �شالت عر�س فنية هي �إكزيبيت 
»نيودلهي«,  �إ�شبي�س  وجالريي  »مومباي«,  �إي�شا  وجالريي  »نيودلهي«؛   320
�آرت جالريي »نيودلهي«, و فادير�  وجرو�شفينور جالريي »لندن«, وثري�شولد 
مع  ر�شا  ن��دى  �لفنية  �لقيمة  تعمل  جانبها,  وم��ن  »نيودلهي«.  جالريي  �آرت 
�لذ�كرة« �خلا�س  خم�س �شالت عر�س فنية م�شاركة �شمن ق�شم »�شورة من 
بالفنانني �ملعا�شرين �لذين متثلهم �شالت �لعر�س �لإمار�تية, وهذه �شالت 
هي �خلط �لثالث »دب��ي«, كربون 12 »دب��ي«, وجالريي �إيز�بيل فان دير �آيدن 

»دبي«, وجرين �آرت جالريي »دبي«, وجر�ي نويز »دبي«.
وي�شم ق�شم �لفن �حلديث و�ملعا�شر 37 �شالة عر�س م�شاركا هي x11 �آرت 
كونتيمبور�ري  و�أيكن  »ب���ريوت«,  �لت�شكيلية  للفنون  و�أج��ي��ال  »دب��ي«,  جالريي 
»جدة«,  و�أث��ر  �شنغهاي«,  باري�س,  لندن,  »نيويورك,  ري��ك  و�أمل��اي��ن  »ن��ي��وي��ورك«, 
و�ملر�شى  »دب���ي«,  »ل��ن��دن«, وكو�شتو جالريي  »دب���ي«, وكولناجي  �أي��ام  وغ��ال��ريي 
»�أب��وظ��ب��ي«, وجالريي بريجيت  �آرت جالريي  م��ودرن  »دب��ي«, و�حت��اد  جالريي 
»�إ�شطنبول«, و  �شينك »كولونيا«, وغالريي جانني ربيز »ب��ريوت«, وجالري�شت 
جالرييا كونتينو� »�شان جيميجنانو«, وجالريي �إيز�بيل فان دير �آيدن »دبي«, 
وجالريي يل �آند بيه »بو�شان«, وجازيلي �آرت هاو�س »لندن«, وجورجيو بري�شانو 
»تورينو«, وحافظ جالريي »جدة«, وهانارت تي زد جالريي »هونغ كونغ«, وهرن 
غ��ال��ريي »دب���ي«, وغ��ال��ريي ل��و فيولون بلو »ق��رط��اج«, وويل ه��و�ي��ك جالريي 
»�شيوؤول«, وليلى هيلر جالريي »دبي«, وماريان جودمان جالريي »نيويورك«, 
»�إ�شطنبول«,  �آرتورك�س  وباي  »لندن«,  و�أكتوبر جالريي  »دبي«,  وميم جالريي 
و�شابار  »�أب��وظ��ب��ي«,  ج��ال��ريي  زي���د�ن  و���ش��ل��وى  »م���دري���د«,  ع��م��ر�ين  و�شابرينا 
كونتيمبور�ري »نيويورك«, وغالريي ز�وية »دبي«, وذ� بارك جالريي »لندن«, 
وطربي �آرت �شبي�س »دبي«, ولوري �شبيبي »دبي«, و�إت�س دي �إم جالريي »دبي«, 
وكاك جالريي »طهر�ن ودبي«. يذكر �أنه باإمكان �جلمهور زيارة »فن �أبوظبي« 
يوم  �ملعر�س  ختام  حتى  �خلمي�س  غد  يوم  من  �بتد�ء  �لإلكرتونية  من�شته  يف 

�خلمي�س �ملو�فق 26 نوفمرب 2020, وذلك من خالل �لر�بط:
./https://www.abudhabiart.ae 

•• دبي-وام:

�أبرمت وز�رة �لرتبية و�لتعليم مذكرة تفاهم مع د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
يف ر�أ�س �خليمة بهدف �لتعاون بني �جلانبني يف جمال ت�شريع �إجناز جتديد 
�لرخ�س �لتعليمية �مل�شرتكة بني �لطرفني مبا يعزز �لتكامل يف مهام عمل 
�جلهات �لحتادية و�ملحلية. وقع �ملذكرة �شعادة �لدكتور حممد �ملعال وكيل 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم لل�شوؤون �لكادميية للتعليم �لعايل و�شعادة �لدكتور 
بر�أ�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  عام  �لنقبي مدير  �ل�شايب  �لرحمن  عبد 
�خليمة و�أكد �شعادة �لدكتور حممد �ملعال �أن مذكرة �لتفاهم تاأتي يف �شياق  
�لقيادة  روؤي���ة  لتحقيق  �ل����دوؤوب  و�شعيها  و�لتعليم   �لرتبية  وز�رة  حر�س 
�أعلى  و�ملحلية وحتقيق  �لحتادية  �لتكامل بني �جلهات  تعزيز  �لر�شيدة يف 
و�إجناز  �ملتعاملني  �إ�شعاد  �لفعالة يف  و�مل�شاركة  �لإجن��از  �لتميز يف  م�شتويات 

معامالتهم بي�شر و�شهولة , �إذ حيث �شيتم مبوجب هذه �لتفاقية تب�شيط 
�لج����ر�ء�ت  م��ن  و�لتخل�س  �لزمنية  و�مل���دة  �لج�����ر�ء�ت  وتقليل  �لعمليات 
�ل��ي��دوي��ة و�مل��ع��ام��الت �ل��ورق��ي��ة و�ل��رب��ط وت��ب��ادل �لبيانات �لل��ك��رتوين مما 

�شي�شاهم ب�شكل مبا�شر يف حت�شني جتربة �ملتعامل ورفع معدلت �لر�شا.
– مدير عام د�ئرة  من جانبه ثمن �شعادة د. عبد�لرحمن �ل�شايب �لنقبي 
�لتنمية �لقت�شادية بر�أ�س �خليمة هذه �ل�شر�كة �ملوؤ�ش�شية مع وز�رة �لرتبية 
�جلهتني  بني  �مل�شرتكة  �خلدمات  تعزيز  يف  تنعك�س  �شوف  و�لتي  و�لتعليم 
�لرت�خي�س  �إج���ر�ء�ت  تب�شيط  �شمنها  من  و�لتي  �لأع��م��ال  م�شالح  فيه  ملا 
وتبادل  �لزمنية,  و�مل��دة  �لج���ر�ء�ت  وتقليل  �لإم��ارة  �لتعليمية يف  للمن�شاآت 
يرفع  مم��ا  �أهد�فهما,  ب��ني  �لتكامل  حتقيق  ي�شمن  مب��ا  و�مل��ه��ار�ت  �مل��ع��ارف 
�لتوجهات  حتقيق  عن  ف�شال  �ملقدمة  �مل�شرتكة  �خلدمات  عن  ر�شا  ن�شبة 

�ل�شرت�تيجية يف �شهولة  �لو�شول خلدمات �لطرفني.

•• دبي-وام: 

�ب��رم��ت مو��شالت �لإم����ار�ت 15 ع��ق��د�ً ج��دي��د�ً, فيما ج��ددت 45 ع��ق��د�ً يف 
�للوج�شتية �لتي تقدمها  �إطار خمتلف خدمات �لنقل و�لتاأجري و�خلدمات 
�لربع  نهاية  ولغاية  �حل��ايل  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  منذ  وذل��ك  �ل�شمالية,  ل��الإم��ار�ت 
�ل�شمالية؛  �ملنطقة  �ملبيعات يف  رئي�س  و�أو�شح خليفة �خلالدي  �لثالث منه. 
تلك  يف  �ل�شركة  �أع��م��ال  يف  و�لتو�شع  �لنمو  ��شتمر�ر  �شهد  �لثالث  �لربع  �أن 
�لإمار�ت, حيث متكنت خالل �لربع �لثالث وحده من �إبر�م عقدين جديدين 
عالوًة على جتديد 14 عقد�ً يف جمال خدمات �لنقل و�لتاأجري و�خلدمات 
�للوج�شتية �لتي تقدمها. ولفت �خلالدي �إىل �لنمو �ملطرد يف �أعمال �ل�شركة 

حيث  و�مل��وظ��ف��ني,  �لعمال  نقل  ل�شيما  �ل��ت��ج��اري  �لنقل  خ��دم��ات  جم��ال  يف 
8 عقود جديدة  12 عقد�ً, منها  ه��ذ� �جلانب  �ل�شارية يف  �لعقود  ع��دد  بلغ 
�ملخ�ش�شة  �ملركبات  �أن عدد  2020, مبيناً  �لعام �حلايل  �إبر�مها خالل  مت 
لتنفيذ تلك �لعقود يبلغ 30 مركبة, فيما يبلغ عدد �ملتعاملني �مل�شتفيدين 

من خدمات �ل�شركة يف جمال نقل �لعمال و�ملوظفني 11 متعاماًل.
يذكر �أن �لعدد �لإجمايل للمركبات �لتابعة للمنطقة �ل�شمالية يبلغ 3,100 
متطلبات  لتلبية  وذل���ك  ���ش��ائ��ق,  �أل��ف��ي  ن��ح��و  عليها  يعمل  متنوعة  م��رك��ب��ة 
�لعقود �لقدمية و�جلديدة, وتاأدية �لعمليات �لت�شغيلية على �لنحو �لأمثل, 
حيث تقّدم مو��شالت �لإمار�ت باقة متنوعة من �خلدمات يف �إمارة �لفجرية 
ر�أ�س  و�إم����ارة  �لقيوين  �أم  و�إم����ارة  عجمان  و�إم����ارة  وكلباء  خ��ورف��ك��ان  وم���دن 

الرتبية توقع مذكرة تفاهم مع التنمية القت�سادية براأ�س اخليمة

موا�سالت الإمارات تربم وجتدد 60 عقدا باملنطقة ال�سمالية حتى نهاية الربع الثالث من 2020

دبي للثقافة.. منهجية فاعلة يف مواجهة تداعيات كوفيد-19 على القطاع الثقايف

برعاية خالد بن حممد بن زايد .. فن اأبوظبي ينطلق اليوم عرب املن�سة الرقمية

•• اأبوظبي - وام:

�ل�50  �حتفل منفذ �مل�شيف �حلدودي لدولة �لم��ار�ت باليوم �لوطني 
و�ملطبوعات  و�لو���ش��ح��ة  �لتهنئة  ب��ت��ق��دمي  �ل�شقيقة  ع��م��ان  ل�شلطنة 
�لعني  منطقة  بني  �حل���دودي  �ملنفذ  عرب  عمان  �شلطنة  من  للقادمني 

وحمافظة �لربميي.
وهناأت �شرطة �أبوظبي �لأ�شقاء �لُعمانيني مبنا�شبة �ليوم �لوطني 50 

لل�شلطنة �لذي ي�شادف 18 نوفمرب من كل عام.
على  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  تقديرهم  ب��ال��غ  ع��ن  �لعمانيني  �لأ���ش��ق��اء  وع���رّب 
هذه �ملبادرة, �لتي تعك�س عمق �لعالقات �لأخوية و�لرو�بط �لتاريخية 

�مل�شرتكة بني �لبلدين �ل�شقيقني.

و�شارك يف �حلفل موظفي �لهيئة �لعامة لأمن �ملنافذ و�حلدود و�ملناطق 
وموظفي  و�لإق���ام���ة  للجن�شية  �لحت���ادي���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وم��وظ��ف��ي  �حل����رة 
�إطالق  مت  كما  �أبوظبي,  �شرطة  وموظفي  للجمارك  �لحتادية  �لهيئة 
�ل�شا�شات  »ع��ل��ى  ع���م���ان-�لإم���ار�ت  ���ش��ع��ار«ع��م��ان_م��ن��اون��ح��ن_م��ن��ه��م 

�لإلكرتونية �خلارجية ب�شو�رع �إمارة �أبوظبي.
ملنفذ حما�شة �حلدودي  بزيارة  �مل�شيف �حل��دودي  وقام وفد من منفذ 

�لتابع ل�شلطنة عمان وقدم �لتهنئة مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لعماين.
�لعني  منافذ  مكتب  مدير  �لنعيمي  علي  حممد  �لدكتور  �لوفد  و�شم 
يف �لهيئة �لعامة لأمن �ملنافذ و�حلدود و�ملناطق �حلرة و�لر�ئد حممد 
غدير �لكعبي رئي�س ق�شم منفذ �مل�شيف و�لنقيب حممد �شعيد �ل�شام�شي 

مدير مركز مر�قبة جو�ز�ت منفذ �مل�شيف وعدد من �ملوظفني.

�سرطة اأبوظبي حتتفل باليوم الوطني العماين مبنفذ امل�سيف احلدودي

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�لغاء �إعالن �صابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN بال�شم �لتجاري ريف �جلزيرة  رقم:2181933 
تعديل  طلب  بالغاء  �لعامة  و�ل�شيانة  للنقليات 

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�لغاء �إعالن �صابق
�لرخ�شة  بخ�شو�س  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�لتجاري مركز �لطيف  CN بال�شم  رقم:1123341 
للكمبيوتر بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع 

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

/من�شور  �مل�����دع�����و   ف���ق���د 
ميليتيل  كوتو�شا  ميليتيل 
�لهند   �جلن�شية - جو�ز   ,
 )6658180S( رقم  �شفره 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0562928321

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو  /حممد �ظهر 
�ود دين عامل كل , باك�شتان   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )KU1847492( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0555958786

فقدان جواز �سفر
/فاطمه  �مل����دع����وة   ف��ق��دت 
�لفلبني     , ���ش��ي��م��ربون  �ب����اد 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)P5308004B( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0564491585

فقدان جواز �سفر
/ت�شجى  �مل�������دع�������و   ف����ق����د 
�ثيوبيا     , �يلي  كيفال  مرمي 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
من   )EP4821204(
�شفارة  �ىل  ت�شليمه  ي��ج��ده 
مركز  �ق�������رب  �و  �ث���ي���وب���ي���ا 

�شرطة

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-الفجر:

بالتعاون  �لوطني  �لأر�شيف  �أطلق 
لأ�شحاب  �لعليا  ز�يد  موؤ�ش�شة  مع 
بر�يل  ب��ل��غ��ة  ن�����ش��خ��ة  �أول  �ل��ه��م��م 
�إىل  �لتحدي  من كتاب )ز�ي��د من 
�لأر�شيف  ع��ن  �ل�����ش��ادر  �لحت�����اد( 
�هتمام  م���ن  �ن���ط���الق���اً  �ل���وط���ن���ي, 
�جل����ه����ت����ني ب����������ذوي �ل����ت����ح����دي����ات 
�لب�شرية لتلبية حاجتهم للقر�ءة 
تن�شئتهم  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �مل��ف��ي��دة 
�حل�ّس  لتعزيز  �ل�شليمة,  �لوطنية 

�لوطني لديهم.
وير�شد �لإ�شد�ر مرحلة تاريخية 
م��ه��م��ة يف ت���اري���خ �لإم����������ار�ت, ويف 
�هلل-  –باإذن  ل����ه  �مل���غ���ف���ور  ح���ي���اة 
�آل نهيان,  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ 
�لوثائق  و�قع  من  فيها  و�إجناز�ته 

�لربيطانية.
وي��ن��درج �إ����ش���د�ر ك��ت��اب )ز�ي����د من 
بلغة بر�يل  �إىل �لحت��اد(  �لتحدي 
�ملجتمعية  �مل�������ش���وؤول���ي���ة  �إط������ار  يف 
�لأر�شيف  يوؤديها  �لتي  و�لإن�شانية 
�ل�شر�ئح من  �لوطني جتاه جميع 
يعزز  ورف��ده��م مبا  �ملجتمع,  �أب��ن��اء 
ل��دي��ه��م �لن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن و�ل���ولء 
لدى  �شيما  ول  �حلكيمة,  لقيادته 
�لكتاب  ي��ب��ني  �إذ  �ل�����ش��ري��ح��ة,  ه���ذه 
�جلهود �لتي بذلها �لقائد �ملوؤ�ش�س 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان يف 
�شبيل نه�شة �لإمار�ت وقيام �شرح 

�حتادها �مليمون.
ومب��ن��ا���ش��ب��ة �إط�����الق ك���ت���اب )ز�ي����د 
�أكد  �لحت������اد(  �إىل  �ل��ت��ح��دي  م���ن 
دعم  يف  دوره  �ل��وط��ن��ي  �لأر���ش��ي��ف 
و�أنها  �لب�شرية,  �لتحديات  ذوي 

�لتي  �لأوىل  �مل�������رة  ه����ي  ل��ي�����ش��ت 
�لتحديات  ذوي  مكتبة  فيها  يرفد 
ظّل  وق���د  ب��اإ���ش��د�ر�ت��ه,  �لب�شرية 
�مل�����ش��ارك��ة يف رعاية  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��اً 
�لعديد من فعالياتهم ون�شاطاتهم 
�إمياناً منه باأن ذلك ياأتي يف مقدمة 
م�شوؤوليته �ملجتمعية جتاه �لوطن 

و�أبنائه مبختلف �شر�ئحهم.
و�أو�����ش����ح �لأر����ش���ي���ف �ل���وط���ن���ي �أن 
�إىل  �ل���ت���ح���دي  م���ن  "ز�يد  ك���ت���اب 
يف  مهماً  مرجعاً  ي�شّكل  �لحتاد" 
�ملتحدة,  �لعربية  �لإم���ار�ت  تاريخ 
�ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  �شرية  ويف 
نهيان- طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
�حلافلة  وم�����ش��ريت��ه  ث������ر�ه-  �هلل 
ُبعد�ً جديد�ً  وي�شيف  بالإجناز�ت, 
للبحث �لعلمي يف تاريخ �لإمار�ت, 
�لقّيم  �ملرجع  ه��ذ�  لأهمية  ونظر�ً 
فاإن �لأر�شيف �لوطني �آثر �لتعاون 
لأ�شحاب  �لعليا  ز�يد  موؤ�ش�شة  مع 
�لكتاب بلغة  �لهمم يف طباعة هذ� 
ب�شخامة  ع��ل��م��ه  م���ع  "بر�يل" 
يحرم  ل  ح��ت��ى  "بر�يل"  ن�شخة 
�لب�شرية من  �لتحديات  فئة ذوي 
�لذي  �لتاريخي  �لعلمي  �مل�شمون 
مي��ت��از ب���ه �ل��ك��ت��اب, و�ل�����ذي يبعث 
بالفخر  �لإح�����ش��ا���س  ن��ف��و���ش��ه��م  يف 
�ملجيد,  ب���ت���اري���خ���ه���م  و�لع������ت������ز�ز 
ل��دي��ه��م �لن��ت��م��اء لوطنهم  وي��ع��زز 
جهود�ً  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  بذل  �ل��ذي 
بنائه ومنائه  �أج��ل  قّل مثيلها من 
للقيادة �حلكيمة  و�ل��ولء  ورفعته, 
�لتي ت�شري على خطى �ل�شيخ ز�يد 
�لإجناز  يف  نهيان-  �آل  �شلطان  بن 

و�لعطاء.
بال�شكر  �لوطني  �لأر�شيف  وتوجه 

و�لتقدير �ىل موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا 
�لكبري  ل���ل���دور  �ل��ه��م��م  لأ����ش���ح���اب 
�لهمم  �أ�شحاب  جتاه  توؤديه  �ل��ذي 
ورع���اي���ت���ه���م, وع���ل���ى ه����ذ� �لإجن�����از 
باأهمية  ثقتها  على  يربهن  �ل��ذي 
و�لفائدة  �ل��ك��ت��اب  ه���ذ�  م�����ش��م��ون 
من  �ل��ف��ئ��ة  ه���ذه  �شتحققها  �ل��ت��ي 

قر�ءته ومعرفة م�شمونه.
ومن ناحيتها قالت �شعادة/ ناعمة 
عبد �لرحمن �ملن�شوري مدير �إد�رة 
مبوؤ�ش�شة  �ملكفوفني  رعاية  مكتب 
�أنه:  �لهمم  لأ�شحاب  �لعليا  ز�ي��د 
�ل��ك��ت��اب بطريقة  ه���ذ�  مت ط��ب��اع��ة 

موؤ�ش�شة  ج���ه���ود  ���ش��م��ن  ب����ر�ي����ل 
ز�ي�����د �ل��ع��ل��ي��ا ل���دم���ج ك���اف���ة فئات 
ذوي  من  ول�شيما  �لهمم  �أ�شحاب 
�ملجتمع,  يف  �لب�شرية  �لتحديات 
و�إد�رة  �مل��وؤ���ش�����ّش��ة  ح��ر���س  م���وؤك���دة 
�مل�شاركة  ع��ل��ى  �مل��ك��ف��وف��ني  رع���اي���ة 
كل  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ويف  �لأن�����ش��ط��ة  يف 
�ملجتمع  �أف��ر�د  تهم  �لتي  �ملجالت 
خ���الل مطبوعات  م��ن  و�لإ����ش���ه���ام 
�ملطبعة �لوحيدة بالدولة يف جهود 
ذوي  فئات  وتوعية  وتثقيف  تعليم 
ت�شتفيد  �لتي  �لب�شرية  �لتحديات 
�لدعم  �إط��ار  من عمل �ملطبعة, يف 

�ملوؤ�ش�شة  تقدمه  �ل���ذي  �ملجتمعي 
للمكفوفني,

�لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أن  و�أ�شافت 
باإ�شر�ف ومتابعة  �لهمم  لأ�شحاب 
���ش��م��ّو �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة �ملوؤ�ش�شة 
دعم  ���ش��ب��ي��ل  يف  ج��ه��د  �أي  ت���األ���و  ل 
فئات �أ�شحاب �لهمم على �ختالف 
�لتحديات  ذوي  ومنهم  ح��الت��ه��م 
�لب�شرية, وتوؤكد �أن طباعة  كتاب 
�لحتاد(  �إىل  �لتحدي  م��ن  )ز�ي���د 
ب��ط��ري��ق��ة ب���ر�ي���ل ي���اأت���ي يف �إط����ار 
�حلر�س على تعرف �ملكفوفني عن 
�ملغفور  وموؤ�ش�شها  �ل��دول��ة  ت��اري��خ 
له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن 
ثر�ه,  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
م�شرية يف هذ� �لإطار �إىل ترحيب 
رعاية  م��ك��ت��ب  و�إد�رة  �مل���وؤ����ش�������ّش���ة 
مع  �مل�شرتك  بالتعاون  �ملكفوفني 
خم���ت���ل���ف �مل���وؤ����ش�������ش���ات و�جل����ه����ات 
بالدولة  و�ل�������ش���رك���ات  و�ل���ه���ي���ئ���ات 
خلدمة ذوي �لتحديات �لب�شرية.  
وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن طباعة هذ� 
منه  �شتجعل  ب��ر�ي��ل  بلغة  �ل��ك��ت��اب 
كتاباً نادر�ً من حيث ثر�ء م�شمونه, 
من  �ل��ع��ادي��ة  بطباعته  ي��ت��األ��ف  �إذ 
�ل�����ش��ف��ح��ات, ول���ذل���ك فاإنه  م��ئ��ات 
بن�شخته  للغاية  �شخماً  �شيكون 
وخا�شة  ب���ر�ي���ل,  ب��ل��غ��ة  �مل��ط��ب��وع��ة 
�ل�شغرية  بالكتيبات  ق��ورن  م��ا  �إذ� 
�لب�شرية  �لإعاقة  ذوو  �عتاد  �لتي 
م�شمونه  عن  ف�شاًل  ذل��ك  عليها, 
و�لتاريخي  و�ل���ف���ك���ري  �ل���ث���ق���ايف 
�ملوؤ�ش�س  �ل��ق��ائ��د  ب�����ش��رية  �خل��ا���س 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  وبدولة 

يف مرحلة ما قبل �لحتاد.

�لثانية  �ل���ت���ج���رب���ة  ه������ذه  وت����ع����د 
تقدمي  يف  �ل���وط���ن���ي  ل���الأر����ش���ي���ف 
�إ�����ش����د�ر�ت����ه ب��ل��غ��ة ب����ر�ي����ل ل����ذوي 
�شبق  ف���ق���د  �ل���ب�������ش���ري���ة  �لإع�����اق�����ة 
جمعية  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ق�����دم  �أن 
ن�شخاً  ب�شرياً  للمعاقني  �لإم��ار�ت 
كتيباته  من  بر�يل  بلغة  مطبوعة 
من  "ز�يد  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة:  �ل��ث��الث��ة 
و"خليفة:  �لحتاد"  �إىل  �لتحدي 
و"ق�شر  �مل�شتقبل"  �إىل  رح���ل���ة 
 . "1966 -1795 �حل�شن"
ويذكر �أنه بعد كتاب )ق�شر �حل�شن 
عن  �ل�شادر  �أبوظبي(  حكام  �شرية 
كتاب  يو��شل  �لوطني,  �لأر���ش��ي��ف 
�لحتاد(  �إىل  �لتحدي  م��ن  )ز�ي���د 
ر����ش���د ت���اري���خ ح���ي���اة �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
و�إجناز�ته  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن 
�لربيطانية  �ل���وث���ائ���ق  و�ق����ع  م���ن 
متعمقة  در����ش��ة  ويوفر  �ملعا�شرة. 
ح���ول �ل��وث��ائ��ق �ل��ربي��ط��ان��ي��ة �لتي 
مبكانة  ز�ي���د  �ل�شيخ  فيها  يحظى 
�لبحثية  �لدر��شة  وهذه  مرموقة, 
على  لعتمادها  نوعها  من  فريدة 
تت�شمنه  ومل��ا  �لأر�شيفية,  �لوثائق 
من معلومات تف�شيلية ومتنوعة, 
و�أم������ا م�������ش���ادره���ا �ل���ث���ان���وي���ة فقد 
��شتخدمت ب�شكل �نتقائي, وتتاألف 
�ملن�شورة  �مل����ذك����ر�ت  م���ن  �أ����ش���ا����ش���اً 
�لذين  �ل�����ش��اب��ق��ني  ل��ل��م�����ش��وؤول��ني 
�أبوظبي  ويف  �خل��ل��ي��ج,  يف  خ��دم��و� 
ب�شفة خا�شة, فتلك �أعمال ت�شيف 
عميقة  وم��ع��رف��ة  �شخ�شية,  مل�شة 
و�شخ�شيات  ووق����ائ����ع,  ب���ج���و�ن���ب, 
م��ع��ي��ن��ة, وه�����ذ� م���ا ل ي���ت���و�ف���ر يف 
�ل�شجالت �لر�شمية, وباتباع �ملنهج 
�لعلمي يف �لبحث فاإن ذلك �ل�شرد 

�لتاريخي يف �لكتاب ميثل حتلياًل 
ناقد�ً ومو�شوعياً للحقائق.

ويربز كتاب )ز�يد من �لتحدي �إىل 
ملنجز�ت  �حلافل  �ل�شجل  �لحت��اد( 
على  و��شحاً  دلياًل  تظل  فّذ  قائد 
روؤيته �لثاقبة وجناحه �لأ�شطوري 
حتى   1946 م�����ن  �ل�����ف�����رتة  يف 
1971, وهي �لفرتة �لتي �شهدت 
كتاب  وي�شتمل  لل�شلطة,  و�شوله 
�لحتاد"  �إىل  �لتحدي  من  "ز�يد 
و�حة  "ز�يد  بعنو�ن:  توطئة  على 
ف�شول  و�أرب����ع����ة  �ل�شحر�ء",  يف 

�لطريق  "�لعني:  كالآتي:  تتو�يل 
�إىل  �ل��رك��ود  و"من  للم�شتقبل", 
�حلا�شمة  و"�ل�شنو�ت  �لإ�شالح", 
1967-1969", و"من �لأزمات 
بعنو�ن:  وخ���امت���ة  �لعال",  �إىل 
"فجر حقبة جديدة", وبذلك فاإن 
�لكتاب يربز بت�شل�شل زمني ثالث 
وه���ام���ة يف حياة  م���ر�ح���ل مم���ي���زة 
كان  حيث  �ل�شيا�شية,  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�لعني,  يف  �أب��وظ��ب��ي  حلاكم  ممثاًل 
ث��م رئي�شاً  لأب��وظ��ب��ي,  ث��م ح��اك��م��اً 

لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

•• اأبوظبي-وام:

ك�شفت �للجنة �ملنظمة لالحتفال �لر�شمي باليوم �لوطني 
�ل� 49 للدولة »غر�س �لحتاد« �أن �أ�شجار �لقرم »�ملاجنروف« 
�جلذ�بة �لتي تغطي م�شاحات �شا�شعة من �شو�طئ �لإمار�ت, 
خالل  و�لب�شري  �لفني  لالإلهام  �أ�شا�شيا  م�شدر�  �شت�شكل 

�لحتفالت �لر�شمية باليوم �لوطني �ل�49 .
�أ�شا�شياً  عن�شر�ً  �مل��اء  يف  تنمو  �لتي  �ملذهلة  �لغابات  وتعد 
�شمن �لت�شميم �جلمايل للعر�س �لذي �شيقام يف �أبوظبي 
�ل���ه���و�ء م��ب��ا���ش��رة لي�شاهده  2 دي�����ش��م��رب, وي��ب��ث ع��ل��ى  ي���وم 
ل��ه��ذ� �حلدث  �لتخطيط  ك��م��ا مت  �ل���ع���امل.  ح���ول  �مل��الي��ني 
من  مب�شاهدته  �ل�شتمتاع  للجميع  ميكن  بحيث  �ملرتقب 

منازلهم باأمان متا�شياً مع �إجر�ء�ت �ل�شالمة �ملتبعة خالل 
فرتة جائحة كوفيد19-.

لالحتفال  �ملنظمة  �للجنة  ع�شو  �مل��زروع��ي,  خلفان  وق��ال 
�لر�شمي باليوم �لوطني �ل�49 » متثل �أ�شجار �لقرم جزء�ً 
بالغ �لأهمية من تر�ثنا ومن �جلمال �لطبيعي �لذي تزخر 
�إلهام لنا خالل هذ�  �أن تكون م�شدر  به دولتنا, وقد تقرر 
عنو�ن  حتت  يقام  �لعر�س  �أن  �إىل  م�شري�  �ملميز«  �لعر�س 
»غر�س �لحتاد« ومتثل �أ�شجار �لقرم تطور دولة �لإمار�ت , 
من ت�شكيل �لدولة عام 1971 �إىل حالة �لزدهار �ملتكاملة 

�لتي ن�شهدها �لآن بعد 49 �شنة.
و�أ�شاف » ل نريد �لك�شف عن �لكثري من �لتفا�شيل, ولكننا 
�إنتاج مبهر يعك�س �أهمية �لبيئة �لطبيعية  مت�شوقون لبث 

�مل��ت��ح��دة وت��اري��خ��ه��ا وقيمها  ل���دول���ة �لإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
و�آمالها«.

�ملاحلة,  �ملياه  يف  تنمو  �لتي  �ل�شغرية  �لقرم  �أ�شجار  وتعد 
�لإم����ار�ت, وه��ي حتمي  �لبيئي يف  �لنظام  م��ن  ج���زء�ً مهماً 
�لأ�شماك  لأن��و�ع  خ�شبة  بيئة  وتوفر  �لتاآكل,  من  �ل�شطاآن 
ثاين  �جل��وي من  �لغالف  تنقية  على  تعمل  كما  �ملختلفة, 

�أك�شيد �لكربون.
ويف �شبعينيات �لقرن �ملا�شي, و�شع �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
ب��ر�م��ج �شخمة  ث����ر�ه«,  �هلل  »ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  �شلطان  ب��ن 
لزر�عة �أ�شجار �لقرم. ومثال على ذلك, تعمل هيئة �لبيئة 
�لقرم وحمايتها, كما  تاأهيل غابات  �إع��ادة  �أبوظبي على  يف 
�شاركت بن�شاط على مد�ر �ل�شنو�ت �لع�شر �ملا�شية يف �إد�رة 

برنامج �إعادة تاأهيل غابات �لقرم بزر�عة 3.1 مليون �شتلة 
من �شجر �لقرم على �ل�شاحل �لغربي و�ل�شعديات و�جلبيل 

وجزيرة �ملوئل.
وع���رب �ل��ت��اري��خ, ����ش��ت��خ��دم ���ش��ك��ان �مل��ن��ط��ق��ة �أ���ش��ج��ار �لقرم 
و�ل�شفن,  للمنازل  �لبناء  ومو�د  للوقود  م�شدر�ً  باعتبارها 

وذلك بف�شل مز�ياها �لعديدة.
دولة  لتاأ�شي�س  �لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  �لح��ت��ف��ال  وي��ق��ام 
 .1971 2 دي�����ش��م��رب  ي����وم  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت 
�ليوم  ف��اإن   , للدولة  �لر�شمي  �ل�شنوي  �حل��دث  وباعتباره 
يج�شد  �حتفال  يف  �جلن�شيات  من  �لعديد  يجمع  �لوطني 

روح �لت�شامن و�لت�شامح.
�لعمل  روح  تر�شيخ  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �شهدنا   « �مل���زروع���ي  وق���ال 

�جلماعي مبا يتما�شى مع �لقيم �لر��شخة لدولة �لإمار�ت 
�أكر من �أي وقت م�شى, ونحن نريد �لتاأكيد على �أنه ميكن 
للجميع �أن يكونو� جزء�ً من �ليوم �لوطني رغم �لتحديات 

�لتي يو�جهها �لعامل حالياً«.
لالآباء  ت��ك��رمي��ا  �ل��ع��ر���س  ه���ذ�  يف  �مل��رئ��ي  �لأد�ء  ويت�شمن 
لالحتفالت  �لتمهيد  مبثابة  �حل��دث  و�شيكون  �ملوؤ�ش�شني 

باليوم �لوطني �خلم�شني للدولة.
ومتا�شياً مع �لإجر�ء�ت �لحرت�زية و�لوقائية , فاإن �للجنة 
�شالمة  ل�شمان  و�ل�����ش��الم��ة  �ل�شحة  معايري  �أع��ل��ى  تتبع 
كوفيد19-  فحو�شات  تنفيذ  ويت�شمن  �مل�شاركني,  جميع 
ب�شكل  �لعر�س  يف  �مل�شاركني  �لعمل  وط��و�ق��م  ف��رق  جلميع 

م�شتمر.

••  منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

 نفذت بلدية منطقة �لظفرة م�شاريع للطرق و�إن�شاء مد�خل 
م�شروع  �شمن  وذل��ك  �ل�شلع  مدينة  يف  لل�شيار�ت  وم��و�ق��ف 
توفري  مع  �شيار�ت  ومو�قف  مد�خل  لإن�شاء  �لظفرة  بلدية  
ز�يد  مبدينة  �لظفرة  منطقة  م��دن  يف  �ل�����ش��روري��ة  �مل��ر�ف��ق 
و�ل�شلع وغياثي وليو� و�ملرفاأ وجزيرة دملا و�لتي تهدف  �إىل 
�لعامة  و�ملر�فق  �لتحتية  و�لبنى  �لأ�شول  �إد�رة  كفاءة  تعزيز 
و�حلفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية �لإمارة ومنط وجودة 
�أف�شل  لتوفري  عاملية  مب��و����ش��ف��ات  م��و�ق��ف  و�إن�����ش��اء  �حل��ي��اة 

�خلدمات لتحقيق �شعادة ور�شا �ملجتمع
ت��ن��ف��ي��ذ م�شاريعها  ع��ن��د  �ل��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  وت���ر�ع���ي 
يتم  حيث  �لهمم,  �أ�شحاب  متطلبات  و�لرتفيهية  �خلدمية 
نفو�شنا,  على  �لغالية  �لفئة  لهذه  خا�شة  مو�قف  تخ�شي�س 
�ل��ت��وج��ه �لعام  م��ن  �ن��ط��الق��اً  ل��ه��م  لت�شهيل ك��اف��ة �خل��دم��ات 

لدجمهم يف �ملجتمع.
ومد�خل  طريق  �ن�شاء  تنفيذها  مت  �لتي  �مل�شاريع  وت�شمنت 
مد�خل  �ن�شاء  وم�����ش��روع  �ل�شلع  يف  �ل�شيد�ت  �شاطئ  ل��ن��ادي 
لفلل �ملو�طنني وم�شروع �ن�شاء مو�قف ملجل�س مدينة �ل�شلع 
�لريا�شي  �لظفرة  لنادي  وم��و�ق��ف  مد�خل  �ن�شاء  وم�شروع 

وم�����ش��روع م��د�خ��ل وم��و�ق��ف مل��د�ر���س �ل�شلع وم�����ش��روع �ن�شاء 
�ن�����ش��اء م��وق��ف ومد�خل  م��دخ��ل وم��و�ق��ف مل�شجد وم�����ش��روع 

ملحالت �لرو�بي .
وياأتي ينفذ �مل�شروع متا�شياً مع روؤية ور�شالة د�ئرة �لبلديات 
و�لنقل �لر�مية �إىل �أن تكون �إمارة �أبوظبي �إمارة ذ�ت تطوير 
لرفاهية  متميزة  بلدية  وخدمات  م�شتد�م  متكامل  عمر�ين 
و�شعادة �ملجتمع, لدعم �لنمو و�لتطوير �لعمر�ين يف �لإمارة 
وتوجيه وتنظيم ومر�قبة �أعمال �لتطوير �لعمر�ين و�لرتقاء 
بالعمل �لبلدي لتقدمي �مل�شتوى �لالئق من �خلدمات وتهيئة 

�لظروف �ملعي�شية �لكرمية جلميع �شكان �لإمارة.

•• اأبوظبي-وام:

ز�ر معايل كريياكو�س ميت�شوتاكي�س 
�ليونان,  ج��م��ه��وري��ة  وزر�ء  رئ��ي�����س 
ج���ام���ع �ل�������ش���ي���خ ز�ي������د �ل���ك���ب���ري يف 
���ش��ع��ادة �شليمان  ي��ر�ف��ق��ه  �أب��وظ��ب��ي, 
حامد �ملزروعي �شفري �لدولة �ملعني 
و�لوفد  �ل��ي��ون��ان,  جمهورية  ل��دى 
�مل���ر�ف���ق ل��رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء, وذلك 

خالل زيارته �لر�شمية للدولة.
و�لوفد  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  و����ش��ت��ه��ل 
�مل��ر�ف��ق ل��ه �جل��ول��ة ب��زي��ارة �شريح 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
�آل نهيان, م�شتذكرين �إرثه ونهجه 
تعزيز  يف  �أ����ش���ه���م  �ل������ذي  �حل���ك���ي���م 
و�لتعاي�س  و�ل��ت�����ش��ام��ح  �ل��ث��ق��اف��ة 
�شعوب  خم���ت���ل���ف  ب����ني  و�ل���������ش����الم 

�لعامل.
�لز�ئر  �ل�����ش��ي��ف  ب��ع��ده��ا  وجت�����ول 
�لدكتور  �شعادة  ير�فقهم  و�ل��وف��د 

مركز  عام  مدير  �لعبيديل  يو�شف 
ج���ام���ع �ل�������ش���ي���خ ز�ي������د �ل���ك���ب���ري يف 
قاعات �جلامع و�أروقته �خلارجية, 
ح���ي���ث ت���ع���رف���و� م����ن خ�����الل �أح����د 
�ملركز  يف  �لثقافيني  �لأخ�شائيني 

�حل�شارية  �جل���ام���ع  ر���ش��ال��ة  ع��ل��ى 
و�لت�شامح  ل��ل��ت��ع��اي�����س  �ل���د�ع���ي���ة 
�ملنبثقة من  و�لنفتاح على �لآخ��ر, 
�ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد  وقيم  ماآثر 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

" طيب �هلل ثر�ه ", و�لدور �لكبري 
�ل�شيخ  �ل��ذي يقوم به مركز جامع 
بالثقافة  �لتعريف  يف  �لكبري  ز�ي��د 
وتعزيز  �ل�����ش��م��ح��ة,  �لإ����ش���الم���ي���ة 
خمتلف  ب��ني  �حل�����ش��اري  �لتو��شل 

�لثقافات و�ل�شعوب حول �لعامل.
ك����م����ا ت����ع����رف �ل�������ش���ي���ف و�ل����وف����د 
�ل�شرح  تاأ�شي�س  تاريخ  �ملر�فق على 
وبديع  �جلامع  وجماليات  �لكبري, 
ف��ن��ون �ل��ع��م��ارة �لإ���ش��الم��ي��ة �لتي 
جت��ل��ت ب��و���ش��وح يف ج��م��ي��ع زو�ي�����اه, 
فريدة,  مقتنيات  م��ن  يحويه  وم��ا 
�حل�شارة  ب����ه  ج������ادت  م����ا  و�أروع 
من  �لع�شور  م��ر  على  �لإ���ش��الم��ي��ة 
�لتقت  هند�شية  وت�شاميم  ف��ن��ون 
على �ختالفها وتنوعها يف ت�شميم 
�ن�شجام  ج��م��ال  لتعك�س  �جل���ام���ع, 
�لثقافات وتناغمها يف عمل �إبد�عي 

و�حد.
�إه��د�ء �شيف  ويف ختام �لزيارة, مت 
�جلامع, ن�شخة من كتاب "ف�شاء�ت 
مركز  �إ�����ش����د�ر�ت  �أح����د  نور"  م��ن 
�لذي  �لكبري؛  ز�ي��د  �ل�شيخ  جامع 
و�ل�شور  �للقطات  من  ع��دد�  ي�شم 
من  "ف�شاء�ت  ب��ج��ائ��زة  �خل��ا���ش��ة 

�لتي  �ل�����ش��وئ��ي  ل��ل��ت�����ش��وي��ر  نور" 
ينظمها �ملركز ب�شكل دوري, وتربز 
ج��م��ال��ي��ات �ل��ع��م��ارة �لإ���ش��الم��ي��ة يف 
�إهد�ئه  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �جل���ام���ع, 
ن�شخة من كتاب "بيوت �هلل" �لذي 
�لتاريخ  يف  �جلو�مع  تاريخ  يتناول 
�ل�شيخ  جامع  فيها  مبا  �لإ�شالمي 

ز�يد �لكبري.

يذكر �أن جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  ل�������وز�رة  �ل���ت���اب���ع 
�شمو  من  ومتابعة  برعاية  يحظى 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�شوؤون �لرئا�شة وتاأ�ش�س ليكون نو�ة 
�لتي  و�لفكرية  �لثقافية  للحركة 
�نطالقا  �جل���ام���ع  ح���ول  ت��ت��م��ح��ور 

و�لوطنية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة  م��ن 
�مل��ف��اه��ي��م و�لقيم  ت��ع��رب ع���ن  �ل��ت��ي 
�لتي ر�شخها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
�لقيم  تلك  نهيان,  �آل  �شلطان  ب��ن 
�مل���ت���ج���ذرة يف �ل����وج����د�ن و�ل���وع���ي 
للهوية  �م�����ت�����د�د�  ت�����ش��ك��ل  و�ل����ت����ي 
تعاليم  م���ن  �مل�����ش��ت��ل��ه��م��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 

ديننا �حلنيف.

لتعزيز كفاءة �لأ�صول و�لبنية �لتحتية
بلدية الظفرة تنفذ م�ساريع طرق واإن�ساء مداخل ومواقف يف مدينة ال�سلع

رئي�س وزراء اليونان يزور جامع ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي

بالتعاون مع موؤ�ص�صة ز�يد �لعليا لأ�صحاب �لهمم

الأر�سيف الوطني ي�سدر كتاب )زايد من التحدي اإىل الحتاد( بلغة برايل

اأ�سجار القرم م�سدر الإلهام الفني لعر�س الحتفال الر�سمي باليوم الوطني ال�49 غر�س الحتاد
دي�صمرب  م�صدر �إلهام للعر�س �ملرئي �ملذهل �لذي �صيبث ملاليني �مل�صاهدين يوم 2  �جلميلة  �ل�صاحلية  �لغابات  •  ت�صكل 

• توىل ت�صميم �لعر�س فريق من �خلرب�ء �لإمار�تيني و�ملخرجة �لفنية �إ�س ديلفني, �لتي ت�صتهر عامليا بت�صميم عرو�س فنية و�أد�ئية �صخمة وعرو�س تدمج �ملو�صيقى و�للغة و�ل�صوء 
)غر�س �لحتاد( ويتمحور حول �أبرز �لقيم �ملتجذرة يف �أر�س دولة �لإمار�ت �لتي ينعم فيها كافة �أطياف �ملجتمع  عنو�ن  حتت  �لعر�س  • يقام 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ� 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« , بتعزيز 
م�شتقبل  ل��ر���ش��م  �حل��ك��وم��ي  �ل��ت��ك��ام��ل 
ومكونات  حم������اور  وو�����ش����ع  �ل����دول����ة 
لالإمار�ت  �ل�شاملة  �لتنموية  �خلطة 
خالل �خلم�شني عاما �ملقبلة.. عقدت 
�جتماعات  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
ركزت  �ملجتمع,  م�شار  �شمن  ت�شاورية 
على تطوير م�شتقبل �لرعاية �ل�شحية 

و�خلدمات �لطبية.
وتاأتي �لجتماعات �لت�شاورية يف �إطار 
للخم�شني  �ل�شتعد�د  جلنة  م��ب��ادر�ت 
ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
مالمح  لر�شم   , �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر 
م�����ش��ت��ق��ب��ل �ل���ق���ط���اع���ات �حل���ي���وي���ة يف 

�لدولة.
ون����اق���������ش����ت �لج����ت����م����اع����ات �ل����ت����ي مت 
من  و�أك���ر  وزر�ء  مب�شاركة  تنظيمها 
100 م�شوؤول حكومي على �مل�شتويني 
�لقطاع  م�شتقبل  و�ملحلي,  �لحت���ادي 
و���ش��ب��ل تطوير  �ل���دول���ة,  �ل�����ش��ح��ي يف 
على  تركز  متقدمة  �شحية  منظومة 
وتعتمد  ذك��ي��ة,  طبية  خ��دم��ات  تقدمي 
�ل�شحية  للوقاية  وطنية  عمل  �أط���ر 
و�لثقافة �ملجتمعية مبا ي�شمن تعزيز 

ريادة وتناف�شية �لدولة عامليا.
ح�������ش���ر �لج����ت����م����اع����ات م����ع����ايل عبد 
�ل��رح��م��ن ب���ن حم��م��د �ل��ع��وي�����س وزير 
�مل��ج��ت��م��ع, ومعايل  ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة 
حامد  �آل  حممد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ 
�أبوظبي,  يف  �ل�����ش��ح��ة  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س 
مدير  �ل���ق���ط���ام���ي  ح���م���ي���د  وم�����ع�����ايل 
و�شعادة  دب����ي,  �ل�����ش��ح��ة يف  ه��ي��ئ��ة  ع���ام 
�ل��دك��ت��ور �أم���ني �لأم����ريي وك��ي��ل وز�رة 
�ل�شحة  ل�����ش��ي��ا���ش��ة  �مل�����ش��اع��د  �ل�����ش��ح��ة 
�لعامة و�لرت�خي�س, و�شعادة �لدكتور 
�ل�شحة  وز�رة  وكيل  �ل�شركال  يو�شف 
�مل�شاعد لقطاع �مل�شت�شفيات مدير عام 
موؤ�ش�شة �لإمار�ت للخدمات �ل�شحية, 
وكيل  �ل��رن��د  ح�شني  �لدكتور  و�شعادة 
�ملر�كز  لقطاع  �مل�شاعد  �ل�شحة  وز�رة 

�لدكتور  و�شعادة  �ل�شحية,  و�لعياد�ت 
�ل�شحة  وز�رة  وك��ي��ل  �ل��ك��ت��ب��ي  ع��و���س 
و�مل�شاندة,  �خل��دم��ات  لقطاع  �مل�شاعد 
و�شعادة �لدكتور نا�شر �لبدور �لوكيل 
�مل�شاعد لوز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 

مدير منطقة دبي �لطبية.
و�شارك يف �لجتماعات �شعادة �لدكتور 
�شامل �لدرمكي م�شت�شار وزير �ل�شحة 
ووقاية �ملجتمع, و�شعادة �لدكتور عبد 
�ل�شارقة  معهد  رئي�س  �مل�شلم  �لعزيز 
�ملحيان  �هلل  ع��ب��د  و����ش���ع���ادة  ل���ل���رت�ث, 
�ل�شحية,  �ل�������ش���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س 
�لعام  �لأم��ني  �ملهريي  م��رو�ن  و�شعادة 
�مل�شاعد لل�شوؤون �لتنفيذية يف �ملجل�س 
و�شعادة  ع��ج��م��ان,  لإم�����ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ملهريي  �شعيد  �ل��ع��زي��ز  عبد  �ل��دك��ت��ور 
مدير هيئة �ل�شارقة �ل�شحية, و�شعادة 
�لدكتورة و�شحة �لنعيمي قائد م�شار 
�ل�شحة �لأمني �لعام �مل�شاعد للمعرفة 
�لحتادي  �ملجل�س  يف  �ل��ب��ي��ان��ات  وع��ل��م 

للرتكيبة �ل�شكانية.
و�أك��د معايل عبد �لرحمن بن حممد 
�ل���ع���وي�������س وزي�������ر �ل�������ش���ح���ة ووق����اي����ة 
�ل�شمو  �شاحب  �إع���الن  �إن  �مل��ج��ت��م��ع.. 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة , ع��ن ع���ام 2020 
للخم�شني,  لال�شتعد�د  ع��ام��ا  ليكون 
����ش���ك���ل ������ش�����ارة �ل�����ب�����دء لإجن���������از �أك�����رب 
نوعها  من  وطنية  عمل  ��شرت�تيجية 
�مل��الم��ح و�مل�����ش��ار�ت, لتطوير  حم���ددة 
منظومة �لعمل �حلكومي ب�شكل كامل 
و�شياغة �شكل �حلياة يف دولة �لإمار�ت 
خالل �خلم�شني عاما �ملقبلة ويف �إطار 
�لفريدة نحو مئوية �لإمار�ت  رحلتها 

.2071
و�أو�����ش����ح م��ع��ال��ي��ه �أن ف����رق �ل��ع��م��ل يف 
جهودها  ب��ت��ك��ث��ي��ف  ب���ا����ش���رت  �ل��������وز�رة 
م�شتقبلية  ط��ري��ق  خ���ارط���ة  لت�شكيل 
لدولة �لإمار�ت يف م�شار �ل�شحة, من 
�لعاملية  �مل��ت��غ��ري�ت  ����ش��ت�����ش��ر�ف  خ���الل 
�مل����وؤث����رة ع��ل��ى �ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ح��ي, مع 
�لآر�ء  خ����الل  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع  �إ�����ش����ر�ك 

�لت�شور  يف  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  و�مل��ق��رتح��ات 
�ل�شحية  �لرعاية  خلدمات  �مل�شتقبلي 
لتحديد �لفر�س و�لتحديات.. وحددت 
خ��م�����ش��ة م�����ش��ت��ه��دف��ات رئ��ي�����ش��ي��ة وهي: 
ون�شط,  �شحي  �إم��ار�ت��ي  جمتمع  خلق 
و�لريادة يف �ملجال �ل�شحي, ومنظومة 
عالجية ذك��ي��ة, و�لن��ت��ق��ال م��ن منوذج 
�ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي �إىل 
�ل�شخ�شي,  �ل�شحية  �لرعاية  من��وذج 
وتطوير  �لنف�شية  �ل�����ش��ح��ة  وت��ع��زي��ز 
يقظة  وق����ائ����ي����ة  ����ش���ح���ي���ة  م���ن���ظ���وم���ة 
ومر�قبتها  و�لوبئة  �لأمر��س  لتطور 
�أن  �إىل  معاليه  و�أ����ش���ار  ب��ه��ا.  و�ل��ت��ن��ب��وؤ 
�خلم�شني  روؤي������ة  يف  �ل�������وز�رة  خ��ط��ط 
ت��ق��وم ع��ل��ى �إط����الق م�����ش��اري��ع مبتكرة 
�جليل  تقنيات  على  معظمها  ترتكز 
�لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة  من  �لقادم 
و�لذكاء �ل�شطناعي مع �لرتكيز على 
�لرعاية �ل�شحية �لوقائية و�خلدمات 
�لذكية على مد�ر �ل�شاعة بدون تدخل 
ب�شري. وتقدمي خدمات �شحية مبنية 
ع��ل��ى �ل��ع��ل��وم �ل��ط��ب��ي��ة �حل��دي��ث��ة مثل 
�لنانو,  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �جل��ي��ن��وم  ع��ل��م 
�إ�شافة  �ل�����ش��ح��ي��ة,  �ل��ب��ح��وث  وت��ع��زي��ز 
بعد  ع��ن  �لتطبيب  خ��دم��ات  لتطوير 
��شتخد�م  جم��ال  يف  �لبتكار  وتر�شيخ 
�لأ�شياء,  و�نرتنت  �ل�شخمة  �لبيانات 
وتطوير مبد�أ �أطباء �مل�شتقبل وتقدمي 
م�شممة  وع��الج��ي��ة  �شحية  خ��دم��ات 
و�لتي  �لأف����������ر�د.  خ�����ش��ائ�����س  ح�����ش��ب 

منظومة  ب��ت��ح��ق��ي��ق  جم��ت��م��ع��ة  ت�����ش��ه��م 
فريدة لتكون �لإمار�ت �لدولة �لأكر 
متيز� و�لأف�شل يف ج��ودة �حلياة على 

م�شتوى �لعامل.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ايل ع��ب��د �هلل بن 
�آل حامد رئي�س د�ئرة �ل�شحة  حممد 
يف �أب��وظ��ب��ي » ت��ن��ظ��ر دول����ة �لإم�����ار�ت 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل ب���ت���ف���اوؤل وط����م����وح عال 
�لقادمة  ع���ام���ا  ل��ل��خ��م�����ش��ني  وت�����ش��ت��ع��د 
�لفريق  ب��روح  �ل��ي��وم, حيث تعمل  م��ن 
�لقطاعات  ك���اف���ة  ل��ت��ط��وي��ر  �ل����و�ح����د 
وجتهيزها  �ل����دول����ة  يف  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
�ق���ت�������ش���اد معريف  ل���ب���ن���اء  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل 
ونوؤمن  و�لإب����د�ع.  �لبتكار  على  قائم 
ب�شرورة  �أب��وظ��ب��ي  �ل�شحة  د�ئ����رة  يف 
و����ش��ت�����ش��ر�ف��ه لو�شع  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ف��ه��م 
��شرت�تيجية طموحة للقطاع �ل�شحي 
ت�شتند �إىل �أ�ش�س علمية متينة متكننا 
مع  للتعامل  ج��اه��زي��ن  ن��ك��ون  �أن  م��ن 
ملو��شلة  و�لعاملية  �لإقليمية  �ملتغري�ت 
و�مل�شي  �ل�����ش��ح��ي  �ل���ق���ط���اع  ت���ط���وي���ر 
من  ج��دي��دة  �آف���اق  نحو  ثابتة  بخطى 
بجودة  �ملجتمع  �أف����ر�د  لينعم  �لتميز 

�لرعاية �ل�شحية«.
و�أ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه �إن دول����ة �لإم�����ار�ت 
��شتعد�د�  �ل���ب���ل���د�ن  �أك������ر  ب����ني  م����ن 
�ملتاحة  �ل��ف��ر���س  و�غ��ت��ن��ام  للم�شتقبل 
�لتز�مها  يف  ذلك  يكمن  و��شت�شر�فها, 
�أحد  ي��ع��د  �ل���ذي  بالتخطيط  �ل��ك��ب��ري 
تاأ�شي�شها  ع��ن  ف�شال  �ل��ن��ج��اح,  �أدو�ت 

ت�شتند  وفكرية  حتتية  لبنية  �ل��د�ئ��م 
�لبحثية.  و�مل�شروعات  �لدر��شات  �إىل 
و�لأهم من ذلك هو ��شتثمار �لإمار�ت 
من  �شو�ء  �ل�شابة  �لوطنية  �لكو�در  يف 
متميزة  تعليمية  فر�س  �إت��اح��ة  خ��الل 
ت�شليمهم  ع����رب  مت��ك��ي��ن��ه��م  �أو  ل���ه���م 
ل�شقل  ب�������ارزة  وم����ه����ام  م�������ش���وؤول���ي���ات 
م��ه��ار�ت��ه��م وت���ع���زي���ز ك���ف���اء�ت���ه���م. ويف 
ملو��شلة  بجد  نعمل  �ل�شحي,  �لقطاع 
تعزيز دور �لكو�در �لوطنية يف �لقطاع, 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  خ���الل  م��ن 
�لدولة ل�شمان تخريج  �لأكادميية يف 
�لقطاع  ي��ح��ت��اج��ه��ا  وط��ن��ي��ة  ك����ف����اء�ت 
رفده  على  �شك  ب��ال  وق����ادرة  �ل�شحي 
باخلربة و�ملعرفة �لالزمة. و�أ�شاف �إن 
�شعادة جميع �ملو�طنني و�ملقيمني على 
�لأ�شا�س  ز�ل��ت نقطة  �أر���س �لدولة ما 
عاما  نحو �خلم�شني  بها  �لتي من�شي 
يف  �جل��ه��ود  �شتتكاتف  حيث  �ل��ق��ادم��ة, 
�شبيل �شعادة �ملجتمع و�لرتقاء بقطاع 
��شتد�مته  وتعزيز  �ل�شحية  �لرعاية 
و�شحة  �شعادة  �أك��ر  م�شتقبل  و�شنع 
ل��الأج��ي��ال �ل��ق��ادم��ة. م��ن ج��ان��ب��ه, قال 
�ملدير  �لقطامي  حممد  حميد  معايل 
�لعام لهيئة �ل�شحة بدبي �إن �حلديث 
�لإمار�ت  لدولة  �مل�شرق  �مل�شتقبل  عن 
و�ل�شتعد�د للخم�شني عاما, هو حديث 
�لفر�س  و�أي�����ش��ا ح��دي��ث  �ل��ت��ح��دي��ات, 
�لتي  �لهائلة  و�ل��ق��در�ت  و�لإم��ك��ان��ي��ات 
متتلكها �لإمار�ت, وخا�شة على �شعيد 

حتولت  ي�شهد  �ل��ذي  �ل�شحة,  قطاع 
ن��وع��ي��ة وط���ف���ر�ت م��ت��و�ل��ي��ة يف جميع 
ومن�شاآته  وتقنياته  و�شيا�شاته  �أنظمته 
�ل�شتعد�د  �إن  و�أ�����ش����اف  �مل���ت���ق���دم���ة. 
�ملزيد  �إىل  ي��ح��ت��اج  ع��ام��ا  ل��ل��خ��م�����ش��ني 
�ملتو��شل  �ل��ع��م��ل �جل���اد و�جل��ه��د  م��ن 
�جلهود.  وت�شافر  �ل��ب��ن��اءة  و�مل�شاركة 
و�إىل  �ملبتكرة,  �لأفكار  �إىل  يحتاج  كما 
�ل��ع��ق��ول �مل��ب��دع��ة �ل��ت��ي ل��دي��ه��ا �لقدرة 
على �لتنبوؤ و�لتخطيط و�لتنفيذ؛ لأن 
و�شمان  �ل�شحة  ��شتد�مة  هو  �لهدف 
متتع �لأجيال برعاية �شحية متكاملة, 

و�لو�شول �إىل م�شتقبل �أف�شل.
�لعامة  �ل�شيا�شة  �أن  معاليه  و�أو���ش��ح 
لهيئة �ل�شحة بدبي تقوم على �لنفتاح 
�لعالقات,  وت��ع��زي��ز  �ل�����ش��ر�ك��ات  وب��ن��اء 
و�لهيئات  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  م���ع  وخ���ا����ش���ة 
�ل�شحية وجميع �جلهات ذ�ت �لعالقة, 
ما ي�شمن م�شاهمة �لهيئة وم�شاركتها 
يف حت��ق��ي��ق �مل�����ش��ل��ح��ة �ل���ع���ام���ة ودع���م 
م�شاعي �لدولة نحو حتقيق �لتناف�شية 
�ل�����ش��ح��ي. وحدد  �مل���ج���ال  �ل��ع��امل��ي��ة يف 
معاليه 5 توجهات م�شتقبلية رئي�شية 
ل��ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ح��ي ب���اإم���ارة دب���ي �لتي 
تت�شمن؛  �ل��ت��ي  �ل��ه��ي��ئ��ة,  عليها  ت��رك��ز 
تلبية �حتياجات �ل�شكان من �خلدمات 
�ل�شحية �لأ�شا�شية �مل�شتقبلية متا�شيا 
�مل�شتمرة,  �ل�����ش��ك��ان��ي��ة  �ل�����زي�����ادة  م����ع 
وت���رك���ي���ز �جل����ه����ود ل�����ش��د �ل���ف���ج���وة يف 
بع�س �لتخ�ش�شات �لطبية �لرئي�شية, 

�لتوطني  جعل  مع  �لتمري�س  ومهنة 
يف جميع �ملهن �لطبية �أولوية ق�شوى, 
من  �ل�شخمة  ب��ال��ب��ي��ان��ات  و�له��ت��م��ام 
�ملحلية  �جل���ه���ات  م���ع  �ل���رب���ط  خ����الل 
�لبحوث  دور  ل��ت��ف��ع��ي��ل  و�لحت�����ادي�����ة 
�ل��ط��ب��ي��ة و�ل�����ش��ح��ي��ة, و�ل���ت���ح���ول من 
�ل�شحية  �خل����دم����ات  ع��ل��ى  �ل���رتك���ي���ز 
�لوقائية  �ل�����ش��ح��ة  �إىل  �ل���ع���الج���ي���ة 
لتقليل كلفة �لإنفاق �ل�شحي, وتعزيز 
�ل�شحة  خل���دم���ات  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
�لنف�شية و�لرتقاء بدور �أطباء �لأ�شرة 
خالل  م��ن  �ملجتمع  �شحة  حت�شني  يف 
تبني وزي��ادة من�شات خدمات �ل�شحة 
خدمات  تقدمي  يف  و�لتو�شع  �لرقمية 
فئات  على  بالرتكيز  �ملنزلية,  �ل�شحة 

كبار �ملو�طنني و�أ�شحاب �لهمم.
�لجتماعات  يف  �مل�������ش���ارك���ون  و�أك�������د 
منظومة  تطوير  ���ش��رورة  �لت�شاورية 
���ش��ح��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م����ن خ�����الل ر�شم 
�إيجاد �حللول  م�شار م�شتقبلي يعتمد 
ممكنات  وت��ع��زي��ز  للتحديات  �ملبتكرة 
هذ� �لقطاع �حليوي وجاهزية �لدولة 
عرب  �مل�شتقبلية,  و�لأوب��ئ��ة  لالأمر��س 
رئي�شية  م�شتهدفات   5 على  �لرتكيز 
�إمار�تي �شحي  �إعد�د جمتمع  ت�شمل: 
�ملجال  �ل����ري����ادة يف  وت��ع��زي��ز  ون�����ش��ط, 
عالجية  منظومة  وتطوير  �ل�شحي, 
�إىل من��وذج �لرعاية  ذك��ي��ة, و�لن��ت��ق��ال 
و��شتحد�ث  �ل�����ش��خ�����ش��ي,  �ل�����ش��ح��ي��ة 

منظومة �شحية وقائية يقظة.
تعزيز  ���ش��ب��ل  �لج���ت���م���اع���ات  وب��ح��ث��ت 
�لتكامل و�لتعاون بني �جلهات �ل�شحية 
على �مل�شتويني �لحتادي و�ملحلي, مبا 
ي�شمن تطوير منوذج حكومي تكاملي 
ت�شهم  �شاملة,  �شحية  خ��دم��ات  يقدم 
يف رفع كفاءة قطاع �لرعاية �ل�شحية 
لال�شتعد�د  �لوطنية  �جل��ه��ود  وت��دع��م 

للخم�شني عاما �ملقبلة.
تعزيز  �أهمية  �إىل  �ملجتمعون  وتطرق 
�أ���ش��ل��وب ح��ي��اة ���ش��ح��ي ري��ا���ش��ي ن�شط 
وتعزيز  �لإم�������ار�ت,  دول����ة  يف جم��ت��م��ع 
�ملبادر�ت �حلكومية يف �ل�شحة �لنف�شية 
و�أكدو�  تقدمي خدمات متطورة,  عرب 
�شرورة تقدمي خدمات �شحية �شاملة 
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى �ل��ع��ل��وم �حل��دي��ث��ة, �لتي 
�لنانو,  وتكنولوجيا  �جل��ي��ن��وم  ت�شمل 

�إىل تعزيز �مل�شاركة �لفاعلة يف  �إ�شافة 
و�عتماد  و�لطبية,  �ل�شحية  �لأبحاث 
رفع  يف  ي�شهم  م��ت��ك��ام��ل  علمي  منهج 
جمالت  يف  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات  كفاءة 

�لطب �لبديل, وطب �ل�شيخوخة.
تكنولوجيا  تبني  �أهمية  على  ورك���زو� 
تقدمي  يف  �ل�����ش����ط����ن����اع����ي  �ل������ذك������اء 
ي�شمن  مب����ا  �ل�������ش���ح���ي���ة,  �خل�����دم�����ات 
تطوير منظومة عالجية ذكية تعتمد 
�لبتكار يف تقدمي �خلدمة, و�لبيانات 
�ل�شخمة و�نرتنت �لأ�شياء, �إ�شافة �إىل 
�لدولة  يف  �لوقائية  �ملنظومة  تطوير 
ير�شد  يقظ  �شحي  ن��ظ��ام  تبني  ع��رب 
و�لأوبئة ومر�حل تطورها,  �لأمر��س 

وتعزيز �ل�شحة �لبيئية و�ملهنية.
�لجتماعات  يف  �مل�شاركون  تطرق  كما 
وثيقة  حم����ت����وى  �إىل  �ل���ت�������ش���اوري���ة 
�ل�شحة,  يف  �خلم�شني  خطة  مرئيات 
�مل�شتهدفات  على  �ل�شوء  �شلطت  �لتي 
�ل�شريع  �لنتقال  لت�شمل  �لرئي�شية, 
�إىل  �لتقليدية,  �ل��رع��اي��ة  من���وذج  م��ن 
منوذج للرعاية �ل�شحية �مل�شمم وفق 
�لحتياجات �لرئي�شية لأفر�د �ملجتمع. 
وتناولو� �لأثر �ملبا�شر للقطاع �ل�شحي 
و�لإجن����از�ت  و�لبيئة,  �لقت�شاد  على 
�لتي حققتها �لدولة و�أثرها يف تعزيز 
يف  ت��ق��دم��ه��ا  ع��ن��ه  ن��ت��ج  م���ا  تناف�شيتها 
�ملوؤ�شر�ت �ل�شحية �لعاملية �لتي �شملت 
م��وؤ���ش��ر �لزده�����ار �ل��ع��امل��ي, ك��م��ا عملت 
حكومة دول��ة �لإم���ار�ت خ��الل �لفرتة 
�أهم �ملوؤ�ش�شات  �ملا�شية على ��شتقطاب 
و�مل�شتلزمات  ل������الأدوي������ة  �ل���ع���امل���ي���ة 
�ل�شيدلنية.  و�خل���دم���ات  �ل�����ش��ح��ي��ة 
مر�جعة  ����ش���رورة  �مل�������ش���ارك���ون  و�أك������د 
وحت��دي��ث �ل��ت�����ش��ري��ع��ات �ل�����ش��ح��ي��ة مبا 
ي���ع���زز م��ن��ظ��وم��ة ت���ق���دمي �خل���دم���ات, 
و��شرت�تيجيات  ���ش��ي��ا���ش��ات  و�إع��������د�د 
و�لتوجهات  �لعاملية  �ملتغري�ت  تو�كب 
�أط�����ر �شحية  وت��ط��وي��ر  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة, 
�إطار  و���ش��ع  ت�شمل  متكاملة,  وطنية 
ثقايف �شحيح للم�شتقبل, و�إطار علمي 
عمل  و�إط�����ار  �ملتخ�ش�شة,  ل��الأب��ح��اث 
و�لرتكيز  �ل��وق��ائ��ي��ة  لل�شحة  ���ش��ام��ل 
على �لتغذية, وتبني �أف�شل �ملمار�شات 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  وت���وف���ري  �ل��ع��امل��ي��ة 

باأعلى �ملعايري �لطبية.

•• ال�صارقة-الفجر:

�لتابعة  �لطفل,  �شالمة  �إد�رة  نظمت 
�لأ�شرة  ل�������ش���وؤون  �لأع���ل���ى  ل��ل��م��ج��ل�����س 
ب��ال�����ش��ارق��ة ب��رن��اجم��اً ت��دري��ب��ي��اً حول 
كظاهرة  �ل���ت���ن���م���ر  و�آث�����������ار  م���ف���ه���وم 
 150 خ��الل��ه  ��شتهدفت  �جتماعية, 
م���وظ���ف���اً م���ن م��وؤ���ش�����ش��ات »رب�����ع قرن 
ور�س  يف  و�ملبتكرين«,  �لقادة  ل�شناعة 
وز�رة  مع  بالتعاون  بعد«  »ع��ن  عقدت 

�لرتبية و�لتعليم.
�ل���ربن���ام���ج,  ع����رب  �لإد�رة  وق����دم����ت 

�ملوظفني  جلميع  تدريبيتني  ور�شتني 
و�مل�شرفني  �لأط����ف����ال  م���ع  �ل��ع��ام��ل��ني 
ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �ملوؤ�ش�شات  يف  عليهم 
ربع قرن, حيث ح�شر �لور�شة �لأوىل 
�ل�شارقة«  »�أط��ف��ال  م��ن  موظفاً   85
م�شوؤول  �ل��ك��ع��ب��ي  ع��ائ�����ش��ة  وق��دم��ت��ه��ا 
ت��ط��وي��ر ج�����ودة �ل��ت��ع��ل��ي��م �لأك����ادمي����ي 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م, وح�شر  �ل��رتب��ي��ة  ب������وز�رة 
68 م���وظ���ف���اً من  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل���ور����ش���ة 
و«نا�شئة  �ل�����ش��ارق��ة«  ف��ت��ي��ات  »���ش��ج��اي��ا 
�لظاهري,  بخيتة  وقدمتها  �ل�شارقة« 
�أخ�شائية خدمة �جتماعية - مدر�شة 

�لور�شتان  وج��اءت  حممد.  بنت  �شمة 
بهدف تعريف �مل�شاركني باآثار ظاهرة 
ب����ني �لأط�����ف�����ال م����ن جهة,  �ل���ت���ن���م���ر 
�أخرى,  جهة  م��ن  �لوظيفي  و�لتنمر 
مبتكرة  �أ�شاليب  تقدمي  �شهدتا  حيث 
�لتنمر,  مع  للتعامل  عملّية  ومهار�ت 
وقاية  خ��ط��ط  تنفيذ  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
تطبيقها  للموظفني  ميكن  مدرو�شة 
�ملخ�ش�شة لالأطفال  �شمن بر�جمهم 
موؤ�ش�شات  يف  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني  و�ل��ي��اف��ع��ني 
رب���ع ق���رن. وت��ط��رق��ت �ل��ور���ش��ت��ان �إىل 
�لتعريفات �ملختلفة للتنمر و�ل�شفات 

�ملتنمر,  يف  تظهر  �ل��ت��ي  و�ل�شلوكيات 
�لعريف,  ب��اأ���ش��ك��ال��ه؛  �ل��ت��ن��م��ر  و�أن�������و�ع 
و�للفظي,  و�لج��ت��م��اع��ي,  و�ل���ب���دين, 
�شفات  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت��ا  و�لإل����ك����رتوين, 
و�شحاياهم,  �مل���ت���ن���م���ري���ن,  �ل��ط��ل��ب��ة 
�لأطفال  على  تظهر  �لتي  و�لأعر��س 
ل��ل��ت��ن��م��ر, ومنها  ي��ت��ع��ر���ش��ون  �ل���ذي���ن 
�لهتمام  وف����ق����د�ن  �ل����ن����وم,  ���ش��ع��وب��ة 
بالعمل �ملدر�شي, و�لتغيري�ت يف عاد�ت 
مف�شرة,  �إ�شابات غري  ووج��ود  �لأك��ل, 
�لتظاهر  �أو  �مل��ع��دة  �آلم  �أو  و�ل�����ش��د�ع 
�ملرتتبة  �لآث����ار  ج��ان��ب  �إىل  ب��امل��ر���س, 

على �لتنمر, مثل �لكتئاب و�لأمر��س 
و�شعف  �لدر��شي,  و�لف�شل  �لنف�شية, 
تقدير  و�شعف  �لجتماعي,  �لندماج 
�ل������ذ�ت. وق���دم���ت ح���ل���وًل و�إج�������ر�ء�ت 
�لطفل  ت���ع���ر����س  ح�����ال  يف  لت���ب���اع���ه���ا 
ل��ل��ت��ن��م��ر, ب��������دء�ً م����ن �ل���ت���ح���دث �إىل 
�للوم  �إل����ق����اء  ب���ه���دوء وع�����دم  �ل��ط��ف��ل 
يف  �لطفل  معلم  مع  و�لتحدث  عليه, 
�ملدر�شة للتعرف على �لأ�شباب �ملوؤدية 
كيفية  �ل�����ش��غ��ار  وتعليم  �ل��ت��ن��م��ر,  �إىل 
�لت�شبب  دون  �لآخ��ري��ن  م��ع  �لتعامل 
بدنياً,  �أو  نف�شياً  �أو  لفظياً  باإيذ�ئهم 

على  �حل�شور  �لور�شتان  عرفت  كما 
م�����ش��ادر ل��رب�م��ج ع��امل��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
��شتعر�شت  �آخ��ر,  �لتنمر. ومن جانب 
�لوظيفي  �لتنمر  مفهوم  �ل��ور���ش��ت��ان 
قد  �لتي  �ملختلفة  و�أ�شكاله  �لعمل,  يف 
تبد�أ من �لتعامل �ل�شيء ب�شكل مبا�شر 
�إىل  �جل�����ش��دي,  �لأذى  �أو  ك��ال��ت��ه��دي��د 

ت�شويه  تعمد  �أو  و�لإه��م��ال,  �لتهمي�س 
�لنميمة  �إ�شاعة  �أو  �لآخرين,  �إجناز�ت 
�مل�شيئة,  �لنظر�ت  وحتى  و�ل�شائعات, 
�لعديد  �أن  �ل���ور����ش���ت���ان  و�أو����ش���ح���ت 
م��ن �لأف�����ر�د ي��ق��دم��ون ع��ل��ى ممار�شة 
وعيهم  دون  �لآخ���ري���ن  ع��ل��ى  �ل��ت��ن��م��ر 
�أو  »�ل�شر�حة«  م�شمى  حت��ت  ب��الأم��ر, 

�أمام  �لن�شيحة  تقدمي  »�مل��ز�ح« وحتى 
�لآخ���ري���ن.  وت��ط��رق��ت �ل��ور���ش��ت��ان �إىل 
�نت�شار  على  �ملرتتبة  �ل�شلبية  �لآث���ار 
طرقاً  وق��دم��ت  �مل��وؤ���ش�����ش��ة,  يف  �لتنمر 
�لوظيفي,  �ل��ت��ن��م��ر  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ي��ط��رة 
عمل  بيئة  لإن�����ش��اء  ل��ل��م��در�ء  ون�شائح 

منتجة وحمفزة.
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بجامعة  �لت�����ش��ال  كلية  يف  نوق�شت 
للباحثة  �ملاج�شتري  ر�شالة  �ل�شارقة 
ر�شالتها  ع��ن  �مل��ه��ريي  �شعيد  �أ���ش��م��اء 
موظفي  "��شتعد�د  ع����ن����و�ن  حت����ت 
ح���ك���وم���ة �ل�������ش���ارق���ة ل��ل��ت��ح��ول نحو 
عامة  نظرة  �لإلكرتونية:  �حلكومة 
حتت  �لإلكرتونية",  �جلاهزية  على 
و�لتي  ز�يد,  بوزيان  �لدكتور  �إ�شر�ف 
��شتعد�د  يف  �ل���ب���ح���ث  �إىل  ه���دف���ت 
�ل�شارقة  حكومة  موظفي  وجاهزية 
ل��ل��ت��ح��ول �ل���رق���م���ي, وت���و����ش���ح مدى 

����ش��ت��ع��د�ده��م ل��ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي عن 
للتغيري  ق��اب��ل��ي��ت��ه��م  در������ش����ة  ط���ري���ق 
نحو �ملعامالت �لإلكرتونية ووعيهم 
�حلكومة  �إىل  �ل���ت���ح���ول  لأه���م���ي���ة 

�لإلكرتونية.
وعن �ختيار �لباحثة ملو�شوع �لر�شالة 
�أن عملها كموظفة يف حكومة  �أك��دت 
�ل�شارقة كان د�فع لها لتقدمي در��شة 
�لعمل  ل��الرت��ق��اء مب�����ش��ت��وى  ت��ه��دف 
للموظف, وذلك بنظرة علمية حول 
��شتناد�ً  فقط  ولي�شت  �ملو�شوع  ه��ذ� 
�لتحول  �أن  و�أك���دت  �لعمل,  خل��رب�ت 
بل  رفاهية,  مبثابة  يعد  مل  �لرقمي 

جائحة  بعد  وخا�شًة  حمتم  �أم��ر  هو 
كرونا و�لعمل عن بعد, لذلك تناولت 
�لباحثة �أهم �ل�شبل لتو�شيل �ملعلومة 
عن �أهمية �لتحول �لرقمي ومن ثم 
وو�شعة  �لتحول  لهذ�  �ملوظف  تبني 
�لنقاط  �أه���م  وم���ن  �أه���د�ف���ه.  �شمن 
للتغيري  �مل��وظ��ف  تهيئة  ه��ي  �أي�����ش��اً 
�لذي �شيطر�أ على عمله وهذ� مفتاح 

لت�شريع عملية �لتحول �لرقمي.
�لبحث  نتائج  �أن  �لباحثة  و�شرحت 
حكومة  م���وظ���ف���ي  ق��������درة  �أث����ب����ت����ت 
وتبني  �ل���ت���ك���ي���ف  ع���ل���ى  �ل���������ش����ارق����ة 
عملهم  لأد�ء  �حل��دي��ث��ة  �لتكنلوجيا 

�لتو��شل  ب��ر�م��ج  �أح���دث  با�شتخد�م 
وت��ق��دمي �مل��ه��ام, ك��م��ا �أو���ش��ى �لبحث 
م�شتقبلية  خ��ط��ة  و����ش���ع  ب�������ش���رورة 
وتدريب  �لرقمي,  للتحول  و��شحة 
�مل��وظ��ف��ني م���ن خ���الل ور����ش���ات عمل 
ل���ال����ش���ت���ف���ادة ق������در �مل�������ش���ت���ط���اع من 
�ل���رب�م���ج �مل�����ش��ت��ح��دث��ة خ����الل فرتة 
�لدر��شة  �أك��دت  كما  بعد,  عن  �لعمل 
�أب������رزت  ب���ع���د  �ل���ع���م���ل ع����ن  �أن ف�����رتة 
للم�شوؤولني  �ملبا�شر  �لتو��شل  �أهمية 
خطط  لر�شم  وذل���ك  موظفيهم  م��ع 
�ملوظف  جاهزية  من  و�لتاأكد  �لعمل 
وم��ع��رف��ت��ه �ل��ك��ام��ل��ة ل���ل���رب�م���ج, كما 

با�شتخد�م   �ل��در����ش��ة  �أي�����ش��ا  �أو����ش���ت 
و�لتي  �لجتماعي  �لتو��شل  ب��ر�م��ج 
�لوعي  ن�شر  يف  ت�شهم  �أن  �ملمكن  من 
خالل  من  �لرقمي  �لتحول  باأهمية 
�ملوظف  ت�����ش��ج��ع  م��ن��ظ��م��ة  ح���م���الت 
�حلكومة  �إىل  �ل��ت��ح��ول  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى 
�أهد�فه,  �شمن  وو���ش��ع��ه��ا  �ل��رق��م��ي��ة 
�لقوية  �لتحتية  �لبنية  معتمدة على 
للدولة يف جمال �لت�شال وتكنلوجيا 
�ل�شكر  �لباحثة  وق��دم��ت  �ملعلومات, 
�ل�شارقة على دعمها لطلبة  جلامعة 
�لأ�شاتذة  ودع���م  �ل��ع��ل��ي��ا,  �ل��در����ش��ات 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  جم����ال  يف  ل��ل��ط��ل��ب��ة 

�ملو��شيع  د�ر����ش���ة  ع��ل��ى  و�ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
ت�����ش��ب يف خدمة  و�ل���ت���ي  �جل����دي����دة 

وتنمية �ملجتمع.
من جانبه �أكد �لدكتور بوزيان ز�يد, 
�لر�شالة  �أن  �لر�شالة,  على  �مل�شرف 
ك���ل �جلو�نب,  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع  ت��خ��دم 
قدمها  ح���ل���ول  ل��ل��ح��ك��وم��ة  وت����ق����دم 
جمعتها  و�ل���ت���ي  نف�شهم  �مل��وظ��ف��ون 
��شتبيانات  خ�����الل  م����ن  �ل���ب���اح���ث���ة 
مل��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة �ل�������ش���ارق���ة, حيث 
جاهزية  م�����دى  �ل���ر����ش���ال���ة  ت���ع���ر����س 
�ملوظفني, وبناء عليه ت�شاعد �لر�شالة 
وعمل  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يف  �مل�شوؤولني 

�لتحول,  خلطة  �لالزمة  �لتعديالت 
م�شلحة  يف  ي�����ش��ب  �ل��ت��ح��ول  وه�����ذ� 
�شيح�شل على  ب��دورة  �ل��ذي  �ملو�طن 
و�أكد  �للكرتونية,  �خلدمات  �أف�شل 
�ل��دك��ت��ور  ز�ي����د �أن �ل��ب��ح��ث ل��ه عدة 
تو�شيعها  مي��ك��ن  �إي��ج��اب��ي��ة  ج���و�ن���ب 
و�ل����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا �أك����ر وذل����ك �إذ� 

على  �حل�شول  م��ن  �لباحثة  متكنت 
دعم �أكر للو�شول �إىل عدد �أكرب من 
�ملوظفني ودر��شتهم ب�شكل دقيق, مما 
ي�شاعد ب�شكل كبري يف �ل�شتفادة من 
نقاط �ل�شعف �لتي مت مناق�شتها من 
قبل �ملوظفني لتفاديها و�لعمل على 

حتويلها لنقاط قوة يف بيئة �لعمل.

عاما  للخم�سني  ا�ستعدادا  الإمارات  يف  ال�سحية  املنظومة  تطوير  يبحثون  حكومي  م�سوؤول   100

تناولت كيفية �لتعامل مع �لتنمر بني �لأطفال بالإ�صافة �إىل �لتنمر �لوظيفي و�آثاره

»�سالمة الطفل« تقّدم برناجمًا تدريبيًا لأكرث من 150 موظفًا 
من موؤ�س�سات »ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين«

من خالل مناق�صة ر�صالة ماج�صتري:

مدى ا�ستعداد موظفي حكومة ال�سارقة للتحول نحو احلكومة الإلكرتونية

•• دبي - وام:

بحثت هيئة �لطرق و�ملو��شالت يف دبي مع وفد من �لقيادة �لعامة 
�لرقابة  ن��ط��اق  �خل����رب�ت يف  وت��ب��ادل  �ل��ت��ع��اون  �ل�����ش��ارق��ة  ل�شرطة 
�إجر�ء  �لفني للمركبات حيث مت  �لفح�س  و�لتفتي�س على مر�كز 
وذلك   - �لق�شي�س  ت�شجيل   - �ينوك  مركز  يف  معيارية  مقارنات 

لالطالع على �أف�شل �ملمار�شات يف هذ� �ملجال.
وقال حممد نبهان مدير �إد�رة رقابة �أن�شطة �لرتخي�س مبوؤ�ش�شة 
�لرتخي�س يف �لهيئة �إن �لتعاون مع �شرطة �ل�شارقة ياأتي يف �إطار 
�ل�شتجابة لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة ب�شرورة �لتن�شيق �مل�شتمر 
�مل��ع��رف��ة و�مل��ع��ل��وم��ات ح���ول خمتلف �خلدمات  و�ل��ت��ع��اون وت��ب��ادل 

�شو�ء  �حلكومية  و�لهيئات  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر  ب��ني  �حلكومية 
�لأ�شاليب  �أف�شل  �إىل  للو�شول  �أو �لحت��ادي  �ملحلي  �مل�شتوى  على 
�أن���ه مت  م��و���ش��ح��اً  ل��ل��ج��م��ه��ور..  ت��ق��دمي �خل���دم���ات  �مل�شتخدمة يف 
�لتطرق �إىل عدة حماور يف جمال �لرقابة و�لتفتي�س على �ملركبات 
يف مر�كز �لفح�س �لفني منها �آلية �ل�شتف�شار عن �ملركبات �ملزودة 
 CIS« يف �لوكالت وطريقة �لتفتي�س عرب نظام مركزية �لفح�س
�لرقابة  مركز  من  بعد  عن  �لرقابة  و�آل��ي��ة  بالهيئة  �خلا�س   “
�لذكية �لتابع ملوؤ�ش�شة �لرتخي�س وعملية �شبط �لتجاوز�ت �لذكي 
كيفية  وكذلك  للتدقيق  �ملفت�س  �إىل  وتوجيهها  نف�شه  �لنظام  من 
�لزمنية  و�مل���دد  �لفح�س  �أث��ن��اء  �ملركبات  ب�شور  �لنظام  �حتفاظ 

حلفظ �لبيانات وكيفية �ل�شتفادة منها.

و�أ�شاف �ن �للقاء تناول مقارنة معايري حالت �لر�شوب بني دبي 
فح�س  طريقة  جانب  �إىل  �ل��دول��ة  �إم���ار�ت  و�شائر  �ل�شارقة  وب��ني 
�عتماد  ومعايري  عليها  و�لتفتي�س  لل�شاحنات  �ملُلب�شة  �لإط���ار�ت 
�ل��ف��اح�����ش��ني و�لتغيري  ت�����ش��اري��ح  �إ����ش���د�ر  ���ش��الح��ي��ت��ه��ا و����ش���روط 
�آخر  �إىل  ق��دمي  موديل  من  �ملحولة  خا�شة  للمركبات  �جلوهري 
جديد ف�شاًل عن �شرح عملي خالل �لفح�س �لفني باإحدى حار�ت 
�شرطة  وف��د  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن  �لق�شي�س.  ت�شجيل  �ي��ن��وك  مركز 
�ملعلومات  يف  ث��ر�ء  ع��ن  �أث��م��رت  �لتي  �للقاء  مبخرجات  �ل�شارقة 
�لفنية  �ملمار�شات  و�أف�شل  �جلانبني  بني  �لعمل  و�آل��ي��ات  �ملتبادلة 
و�لتقتنه و�لأنظمة �مل�شتخدمة يف فح�س �ملركبات �لتي ُتعد حمور�ً 

حيوياً ل�شالمة و�أمن �لطريق �شو�ء لل�شائق �أو �ملركبة �أو �مل�شاة.

طرق دبي جتري مقارنات معيارية مع �سرطة ال�سارقة يف جمال فح�س املركبات
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اأخبـار الإمـارات
وفد �سوؤون املنافذ بال�سارقة ي�سارك �سرطة عمان ال�سلطانية احتفالتتها بيوم النه�سة

•• ال�صارقة - وام:

ز�ر وف���د م��ن ق��ط��اع ���ش��وؤون �مل��ن��اف��ذ و�ل��ن��ق��اط �حلدودية 
لتقدمي  �لعماين  مالحة  خطمة  منفذ  �م�س  بال�شارقة 
مبنا�شبة  �ل�شلطانية  عمان  ل�شرطة  و�لتربيكات  �لتهاين 
�ملباركة ل�شلطنة ُعمان  �لوطني �خلم�شني للنه�شة  �ليوم 
و�ل�شر�كة  �لأخ��وي��ة  للعالقات  جت�شيد�  وذل��ك  �ل�شقيقة 
و�شلطنة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ني  �ل��ر����ش��خ��ة  �ل�شرت�تيجية 

عمان.
وتاأتي �لزيارة تز�منا مع �حتفالت دولة �لإمار�ت باليوم 

عمان  ل�شلطنة  �مل��ب��ارك��ة  للنه�شة  �خل��م�����ش��ني  �ل��وط��ن��ي 
�ل�شقيقة �لتي تقام حتت �شعار "عمان منا ونحن منهم".

�ملنافذ  �شوؤون  مدير  �لرئي�شي  حممد  �لز�ئر  �لوفد  �شم 
مركز  مدير  �مل��زروع��ي  حمد  و�ملقدم  �حل��دودي��ة  و�لنقاط 
�جلو�ز�ت مبنفذ خطم مالحة و�ملقدم وليد �لنهم رئي�س 
�ل�شحي  يا�شر  و  �خل��ارج��ي��ة  �ملناطق  منافذ  �شرطة  ق�شم 
مدير مكتب �ل�شاحل �ل�شرقي بالهيئة �لعامة لأمن �ملنافذ 
و�حلدود و�ملناطق �حلرة وعدد من �ل�شباط و�مل�شوؤولني.

و�أكد �لوفد حر�س قيادة �لبلدين �ل�شقيقني على توثيق 
�ل��ت��ع��اون لدول  ب��ل��د�ن دول جمل�س  ب��ني  �أو�����ش���ر �لأخ����وة 

�لتعا�شد  �شور  �أجمل  لتحقيق  و�شعوبها  �لعربية  �خلليج 
و�لتالحم و�لتعاون و�لنماء.

�حلدودية  و�لنقاط  �ملنافذ  قطاع  وف��د  ��شتقبال  يف  وك��ان 
خطمة  منفذ  �شابط  �مل��رب��وع��ي  خليفة  �مل��ق��دم  بال�شارقة 
و�شط  و�مل�شوؤولني  �ل�شباط  م��ن  وع��دد  �لعماين  مالحة 
حفاوة وترحيب كبريين ثم �ألقى �أحد �ملو�طنني �لعمانيني 
خاللها  م��ن  ��شتعر�س  �ملنا�شبة  بهذه  ترحيبية  ق�شيدة 
�مل�شاعر  وعمق  �ل�شقيقني  �لبلدين  بني  �لعالقات  تاريخ 
�ملتبادلة ومت خالل �لزيارة تبادل �لهد�يا و�لتهاين بهذه 

�ملنا�شبة �لوطنية.

الدرا�سي العام  بدء  منذ  »الرتبية«  ل�  رقابية  زيارة   2453
•• دبي- وام:

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ن��ف��ذت 
ميد�نية  رق��اب��ي��ة  زي����ارة   2453
و�ف����رت������ش����ي����ة م����ع ب����د�ي����ة �ل���ع���ام 
�ل���در�����ش���ي �جل���دي���د ل��ل��ت��ح��ق��ق من 
�لتعليمية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  �ل�����ت�����ز�م 
�لحرت�زية  �لإج������ر�ء�ت  بتطبيق 

لعودة �لطلبة.
كما نفذت زيار�ت رقابة �فرت��شية 
ع���ل���ى م��ن�����ش��ات �ل��ت��ع��ل��م ع����ن بعد 
وكفاءتها  ���ش��الم��ت��ه��ا  ي�شمن  مب��ا 

وقدرتها على حتقيق �أهد�فها.
فقد نفذت فرق �لرقابة يف �لوز�رة 
�لزيار�ت  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة 
زيارة   1293 مبجموع  �لرقابية 
زيارة   792 رقابية ميد�نية منها 
للمد�ر�س �حلكومية و326 زيارة 
زيارة  و132  �خلا�شة  للمد�ر�س 
ملوؤ�ش�شات  زي����ارة   43 للح�شانات 
نفذت  .ك����م����ا  �ل�����ع�����ايل  �ل���ت���ع���ل���ي���م 
للتحقق  �فرت��شية  زيارة   1160
�ملن�شات  وج���اه���زي���ة  ���ش��الم��ة  م���ن 
�لتعليم  مل���وؤ����ش�������ش���ات  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ح�شور  ي�شمل  ومبا  و�لعايل  �لعام 
18,000ح�شة  ع����ن  ي���زي���د  م����ا 
�إ�شافة  �ف���رت�����ش���ي���ة  وحم���ا����ش���رة 
�ختبار   2352 على  �لرقابة  �إىل 
�إل�����ك�����رتوين, ك��م��ا مت ت��ن��ف��ي��ذ 43 
�لتدريب  ملن�شات  �فرت��شية  زيارة 
�لهيئات  لأع���������ش����اء  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
مد�ر�س  يف  و�لإد�ري����ة  �لتدري�شية 
زي����ارة   1353 وت��ن��ف��ي��ذ  �ل����دول����ة 
�متثال  م�����ن  ل��ل��ت��ح��ق��ق  رق����اب����ي����ة 
بتعليق  �ل���وز�رة  لقر�ر  �حل�شانات 
دو�م �لعاملني بها و�إيقاف ��شتقبال 
�لأطفال �شمن تلك �ملن�شاآت خالل 
�إ�شافة  فيها,  �ل���دو�م  تعليق  ف��رتة 
على  �ل��رق��اب��ة  زي�����ار�ت  تنفيذ  �إىل 

�لغذ�ئية  �مل����و�د  ت��وري��د  �آل��ي��ة  ع��ل��ى 
و�لتحقق من �إجر�ء�ت فتح �ملن�شاأة 

�إ�شافة �إىل غريها من �ملجالت.
�لرقابة  م��ن��ظ��وم��ة  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
�ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة  على 
جديدة  جم��الت  �أي�شاً  �شملت  قد 
كالرقابة  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  م�شتحدثة 
ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة �ل��ت��ع��ل��م ع���ن بعد 
�لطلبة  ت��ن��ف��ي��ذ  م����ن  و�ل���ت���ح���ق���ق 
و�أع�����������ش�����اء �ل����ه����ي����ئ����ات �لإد�ري�����������ة 
وم�شريف  و�ملمر�شني  و�لتدري�شية 
�لتنظيف  وع�����م�����ال  �حل������اف������الت 
و�ل�شيانة و�لأمن لفح�س كوفيد- 
�لل����ت����ز�م  م����ن  و�ل���ت���ح���ق���ق   ,19
�أثناء  �لح����رت�زي����ة  ب�����الإج�����ر�ء�ت 
و�لتز�م  للمدر�شة  �لطالب  رح��ل��ة 
�ملدر�شي  �ل��ن��ق��ل  خ��دم��ة  م�����ش��وؤويل 
�إليهم  �مل��وك��ل��ة  ب���اأدو�ره���م  ب��ال��ق��ي��ام 
��شتقبال  �إج���ر�ء�ت  على  و�لرقابة 
جاهزية  م���ن  و�ل��ت��ح��ق��ق  �ل��ط��ل��ب��ة 
قاعات �لدر��شة وتلبيتها ملتطلبات 
و�لوقاية  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��ب��اع��د 
�آلية  م���ن  و�ل��ت��ح��ق��ق  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
توريد �لوجبات �لغذ�ئية يف �ملد�ر�س 
ومدى تلبيتها ل�شرت�طات �لوز�رة 
�لهيئة  �أدو�ر  تفعيل  من  و�لتحقق 
�لإد�ري��������ة و�ل��ت��دري�����ش��ي��ة و�أول���ي���اء 
�لأم��������ور يف ت��ط��ب��ي��ق �لإج���������ر�ء�ت 
�لحرت�زية �إ�شافة �إىل غريها من 
بالإجر�ء�ت  �ل�شلة  ذ�ت  �مل��ج��الت 

�لحرت�زية.
وم�����ن ن���اح���ي���ت���ه ق�����ال خ����ال����د �مل���ال 
�لتعليمية  �ل��رق��اب��ة  �إد�رة  م��دي��ر 
�إن  �ل��ع��ام  �لتعليم  موؤ�ش�شات  على 
متنوعة  جمموعة  �أع����ّدت  �لإد�رة 
بد�ية  منذ  �لرقابية  �لتقارير  من 
تقدم  �حل������ايل  �ل����در������ش����ي  �ل����ع����ام 
معلومات موثوقة تت�شف باملهنية 
و�قع  عن  و�ل�شفافية  و�ملو�شوعية 

عن  �لتعلم  من�شات  على  �لرقابة 
بعد مبا يوفر بيئة رقابية متطورة 
حتاكي �لو�قع �جلديد للمنظومة 
مع  بالتن�شيق  وذل����ك  �لتعليمية 

كافة �شركاء �لوز�رة �ملعنيني .
�شعادة  �أو�����ش����ح����ت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 
�لوكيل  �لقا�شمي  خ��ل��ود  �ل�شيخة 
وز�رة  يف  �ل��رق��اب��ة  لقطاع  �مل�شاعد 
�ل���زي���ار�ت  �أن  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة 
تنفيذها  �لتي مت  �ملكثفة  �لرقابية 
خالل �لعام �جلاري جاءت للوقوف 
على و�قع �مليد�ن �لرتبوي و�شمان 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  كافة  و�شول 
لأعلى درجات �جلاهزية ل�شتقبال 
�آمنة  در��شية  بيئة  �شمن  �لطلبة 
م�شرية  للتعلم  وحم��ف��زة  وج��اذب��ة 
�إىل �أن �لوز�رة ��شتحدثت منظومة 
ج���دي���دة ل��ف��ر���س �جل�������ز�ء�ت على 
�ملخالفة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ملعتمدة  �لح��رت�زي��ة  ل��الإج��ر�ء�ت 
حتويل  �إىل  ت�����ش��ل  �ل��������وز�رة  م���ن 
�ملوؤ�ش�شة �إىل منظومة �لتعليم عن 
بعد ب�شكل �إجباري �إىل حني توفيق 
على  غر�مات  فر�س  مع  �أو�شاعها 

�ملدر�شي  �ل�������زي  ت����وزي����ع  م����ر�ك����ز 
�لبيع  مر�كز  �متثال  من  للتحقق 

لتعليمات و��شرت�طات �لوز�رة.
و�أكد �شعادة �ملهند�س عبد�لرحمن 
�لرتبية  وز�رة  وك���ي���ل  �حل����م����ادي 
�أولت �هتماماً  �أن �لوز�رة  و�لتعليم 
�لرقابية  �ل��زي��ار�ت  بتكثيف  كبري�ً 
وتنويع  �حل��������ايل  �ل�����ع�����ام  خ������الل 
كافة  لت�شمل  ون��ط��اق��ه��ا  �أه��د�ف��ه��ا 
�لدولة  يف  �لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
ومر�حلها  �أن����و�ع����ه����ا  مب��خ��ت��ل��ف 
وم�شتوياتها, للتحقق من �متثالها 
�ل���ت���ام ل�����الإج�����ر�ء�ت �لح����رت�زي����ة 
ومتطلبات �لتعلم عن بعد ومعايري 
�لبيئة و�ل�شحة و�ل�شالمة �ملعتمدة 

من �لوز�رة .
ون�����وه ب�����اأن ق���ط���اع �ل���رق���اب���ة عمل 
�ل��ع��ام �حل���ايل على تطوير  خ��الل 
و�لأدو�ت  �مل��ع��اي��ري  م��ن  جم��م��وع��ة 
�ل���رق���اب���ي���ة ل��ل��ت��ح��ق��ق م����ن �ل���ت���ز�م 
بتطبيق  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لإج���ر�ء�ت �لحرت�زية عند عودة 
�لتعليمية,  �ملوؤ�ش�شات  �إىل  �لطلبة 
منظومة  ت���ط���وي���ر  �إىل  �إ�����ش����اف����ًة 

يف  �ملخالفة  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
�لقطاع �خلا�س وذلك تعزيز� ملبد�أ 
�حلكومية  �ملد�ر�س  ملدر�ء  �مل�شاءلة 
و�أع�����������ش�����اء �ل����ه����ي����ئ����ات �لإد�ري�����������ة 
�أي����ة خمالفات  ع���ن  و�ل��ت��دري�����ش��ي��ة 
ي���ت���م ر�����ش����ده����ا ����ش���م���ن جم�����الت 

�خت�شا�شاتهم.
وقالت �إن جمالت �لرقابة �ت�شعت 
خالل �لعام �حلايل ب�شكل ملحوظ 
و�ل�شرت�طات  �ملتطلبات  مل��و�ك��ب��ة 
�لحرت�زية �مل�شتحدثة ومتطلبات 
بعد,  عن  �لتعلم  منظومة  تطبيق 
������ش����ت����ح����د�ث جم�����الت  ح���ي���ث مت 
�إ���ش��اف��ي��ة مل��ن��ظ��وم��ة �ل��رق��اب��ة على 
�حل�����ش��ان��ات ت�����ش��م��ل �ل��ت��ح��ق��ق من 
�ل�����وز�رة باإغالق  ل��ق��ر�ر  �لم��ت��ث��ال 
�����ش���ت���ح���د�ث  ك����م����ا مت  �مل����ن���������ش����اأة, 
بعد  م��ا  مبرحلة  خا�شة  جم���الت 
ف��ت��ح �حل�������ش���ان���ات ك��ال��ت��ح��ق��ق من 
�إج�������ر�ء�ت دخ����ول �مل��ن�����ش��اأة وخطة 
�ل���ف���ح�������س و�ل������ط������و�رئ وم���ع���د�ت 
ونظافة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  �ل����وق����اي����ة 
�ملن�شاأة و�لتباعد �جل�شدي وخطط 
و�لرقابة  و�ل���ش��ت��ع��د�د  �لت�����ش��ال 

حتديدها من خالل �لربوتوكولت 
و�لإجر�ء�ت �لو�ردة يف دليل ت�شغيل 
�جلائحة  �أثناء  �لتعليمية  �ملن�شاآت 
ودل���ي���ل ه��ن��د���ش��ة ����ش��ت��ئ��ن��اف ع���ودة 
من  وغريها  �مل��د�ر���س  �إىل  �لطلبة 
�لطلبة  لعودة  �ملنظمة  �ملرجعيات 
�لتحقق  ي��ت��م  ك��م��ا  �مل����د�ر�����س  �إىل 
م���ن �ل���ت���ز�م ك��اف��ة �مل��ت��و�ج��دي��ن يف 
فحو�شات  بعمل  �ملدر�شي  �ملجتمع 
�لربوتوكولت  وف��ق   19 كوفيد- 
�ملعتمدة من �لوز�رة و�لتحقق من 
فعالية ودقة �أجهزة قيا�س �حلر�رة 
ور�شد  �لبو�بات  على  �مل�شتخدمة 
كافة �جلو�نب �لتي قد توؤثر على 
�شالمة �شري �لعملية �لتعليمية �أو 
بكل  �لطلبة  جت��رب��ة  على  �ل��ت��اأث��ري 
دق���ة وم��و���ش��وع��ي��ة م���ع دع���م كافة 
�لتي  بالأدلة  �ملر�شودة  �ملالحظات 
تثبت �شحة �ملالحظات �ملر�شودة. 
�ملخالفات  ك��اف��ة  توثيق  يتم  حيث 
�ل�شتمارة  �شمن  �لرقابية  للبنود 
�ل��رق��اب��ي��ة �لل��ك��رتون��ي��ة ورف���ع �أية 
حالت حرجة يتم ر�شدها يف ذ�ت 
لتخاذ  �ملعنية  �جلهات  �إىل  �ليوم 

�لإجر�ء�ت �لالزمة ب�شكل عاجل.
�لعايل  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
�أنها تعمل حاليا  �ل��وز�رة  �أو�شحت 
على  �لرقابة  عمليات  تنفيذ  على 

�ملنظومة �لتعليمية يف �لدولة مبا 
�لوز�رة  يف  �ل��ق��ر�ر  لأ�شحاب  يتيح 
و�لقائمني على �ملد�ر�س �حلكومية 
و�خلا�شة �تخاذ �لقر�ر�ت �لالزمة 
�ملالحظات  ومعاجلة  عاجل  ب�شكل 
�ل��ت��ي ي��ت��م ر���ش��ده��ا مب��ا ي��ع��زز من 
و�لنظم  للقو�نني  �ملد�ر�س  �متثال 
و�ل��ل��و�ئ��ح �مل��ع��ت��م��دة ل���دى �ل����وز�رة 
وتعزيز  �لطلبة  ���ش��الم��ة  و���ش��م��ان 
�لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ����ش��ت��ج��اب��ة 
�ملعتمدة  �لح��رت�زي��ة  ل��الإج��ر�ء�ت 
فرق  �أن  و�أ�����ش����اف  �ل���������وز�رة.  م���ن 
�حلكومية  �مل��د�ر���س  على  �ل��رق��اب��ة 
و�خلا�شة قد حر�شت على متابعة 
�مل��ي��د�ين على م���د�ر �ليوم  �ل��و�ق��ع 
�لفرق  ت��ت��و�ج��د  ح��ي��ث  �ل���در�����ش���ي 
�لطلبة  و����ش���ول  ق��ب��ل  �ل���رق���اب���ي���ة 
بالإجر�ء�ت  �للتز�م  من  للتحقق 
و�ل����������ربوت����������وك����������ولت �خل����ا�����ش����ة 
عمليات  من  �ملدر�شية  باحلافالت 
و�لفح�س  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م  �جل���ل���و����س 
وت�شتمر  وغ�����ريه�����ا,  و�ل���ت���وث���ي���ق 
�لزيار�ت �لرقابية �إىل نهاية �ليوم 
�لدر��شي و�لتحقق من خروج كافة 
�آمن  ب�شكل  �مل��در���ش��ة  م��ن  �لطلبة 
ومنظم, حيث يقوم فريق �لرقابة 
�أث��ن��اء ف��رتة �ل��زي��ارة بالتحقق من 
ك��اف��ة �ل��ب��ن��ود �ل��رق��اب��ي��ة �ل��ت��ي مت 

ي�شمل  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مب���ا  �مل��ن�����ش��ات 
�لتخطيط  عمليات  على  �ل��رق��اب��ة 
�لتقنية  و�جل�����و�ن�����ب  ل����ل����درو�����س 
�لهيئة  �إج��ادة  و�لرقابة على مدى 
و�لطلبة  و�لإد�ري�������ة  �ل��ت��دري�����ش��ي��ة 
مل��ت��ط��ل��ب��ات م��ن��ظ��وم��ة �ل��ت��ع��ل��م عن 
�ملعلومات  �أمن  من  و�لتحقق  بعد, 
�لتعليمية  �ملن�شات  على  �مل��درج��ة 
�إ�شافة �إىل متابعة تنفيذ �ملقرر�ت 
تلك  عرب  و�لمتحانات  �لتعليمية 
�لتعليم  يخ�س  مب��ا  �أم��ا  �ملن�شات. 
�مل��ب��ا���ش��ر ف��ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذ �ل����زي����ار�ت 
�ل���رق���اب���ي���ة ل��ل��ت��ح��ق��ق م����ن �ل���ت���ز�م 
بتنفيذ  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات 
�ملعتمدة  �لح���رت�زي���ة  �لإج�����ر�ء�ت 
بالتباعد  ك��الل��ت��ز�م  �ل�����وز�رة  م��ن 
�لجتماعي و�لتحقق من جاهزية 
�لقاعات �لدر��شية وخدمات �لنقل 
�لتنظيف  عمليات  م��ن  و�ل��ت��ح��ق��ق 
و�ل��ت��ع��ق��ي��م و�آل���ي���ة ت��وري��د وتقدمي 
�لوجبات, و�لرقابة على ��شرت�طات 
خطط  وم��ت��اب��ع��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل�شحة 
ل��ط��ل��ب��ة كليات  �ل��ع��م��ل��ي  �ل��ت��دري��ب 
�أخرى  �إىل جمالت  �إ�شافة  �لطب 
و�لرب�مج  �لطلبة  ب�شوؤون  متعلقة 
�أولياء  مع  و�لتو��شل  �لأك��ادمي��ي��ة 
�لأم�������ور و�مل��ج��ت��م��ع وغ���ريه���ا من 

�ملجالت.

�سحة دبي و دافزا توقعان �سراكة لتوفري الرعاية الطبية للعاملني يف املنطقة احلرة
•• دبي - وام:

�ملنطقة �حلرة مبطار دبي  وقعت هيئة �ل�شحة بدبي و�شلطة 
بتوفري  تق�شي  �إ�شرت�تيجية  �شر�كة  �تفاقية  �أم�س  "د�فز�" 
�لهيئة باقة متكاملة من �خلدمات �لطبية و�لرعاية �ل�شحية 
�حلرة  �ملنطقة  ملجتمع  �جل���ودة  عالية  و�لعالجية  و�لوقائية 
مبطار دبي �شو�ء كان ذلك من خالل �لعيادة �لأولية يف �ملنطقة 

�أو �أي من من�شاآت �لهيئة �لطبية.
- معايل حميد حممد  �لهيئة  �إد�رة  - يف مقر  �لتفاقية  وق��ع 
�لدكتور  و���ش��ع��ادة  ب��دب��ي  �ل�شحة  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  �ل��ق��ط��ام��ي 
"د�فز�" بح�شور عدد  ل��  �لعام  �ملدير  �لزرعوين  �أحمد  حممد 

من �مل�شوؤولني من �جلانبني.
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  خ��دم��ات  ت�شمل  ب����اأن  �لت��ف��اق��ي��ة  وت��ق�����ش��ي 
موظفي �ل�شركات و�ملنطقة �حلرة ودو�ئر وهيئات حكومة دبي 
�لذين يلتحقون  باملنطقة �حلرة  �لعاملني  ومزودي �خلدمات 
و�شالمتهم  �شحتهم  لتعزيز  �حلرة  باملنطقة  �لأولية  بالعيادة 
وتوفري  �ل�شحية  للرعاية  �لدولية  �ملعايري  مع  يتما�شى  مبا 
�لعيادة  لت�شغيل  �مل��ط��ل��وب��ني  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  متخ�ش�شي 
�لأول���ي���ة ع��ل��ى م���د�ر خم�شة �أي����ام يف �لأ���ش��ب��وع م��ن �لأح����د �إىل 
�خلمي�س ملدة �شبع �شاعات يف �ملناوبة �لو�حدة وتوفري �ملعد�ت 
�لطبية و�لتمري�شية و�ملختربية وفقا  و�مل�شتلزمات  و�لأجهزة 
لأحدث �ملعايري و�ملو��شفات �ملعتمدة لدى هيئة �ل�شحة بدبي 

مع �شمان توفر �لأدوية �ملطلوبة.
وتاأمني  �ل��ك��ام��ل  �لإ����ش���ر�ف  لالتفاقية  وف��ق��ل  �لهيئة  وت��ت��وىل 
�إىل م�شت�شفياتها ومر�كزها  و�مل�شابني  �ملر�شى  عملية حتويل 
معلومات  وتوثيق  �حلالة  ��شتدعت  �أينما  عالجهم  لإ�شتكمال 
�لطبي  "�شالمة"  �شجل  يف  �ل�شحي  للمركز  �ملر�جع  �ملري�س 
���ش��ري��ة وخ�شو�شية  �مل���وح���د م���ع �حل���ف���اظ ع��ل��ى  �لإل����ك����رتوين 
�لبيانات مع �ل�تاأكيد على �أهمية �لدور �لذي �شتقوم به �شلطة 
�ملنطقة �حلرة مبطار دبي ودعمها �للوج�شتي لت�شهيل وتي�شري 
على  �ملطلوبة  �لطبية  و�خل��دم��ات  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ت��ق��دمي 

�لوجه �ملرجو.

و�أكد معايل �لقطامي حر�س هيئة �ل�شحة بدبي على توثيق 
كان  �شو�ء  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  جميع  مع  و�شر�كتها  عالقتها 
توفري خدمات �شحية  �أو  مبادر�ت  �أو  لتنفيذ م�شروعات  ذلك 
"د�فز�" هي  دب��ي  مبطار  �حل��رة  �ملنطقة  �شلطة  �أن  �إىل  لفتا 
�أحد �أهم مر�كز �لأعمال �لأكر ن�شاطا وحيوية يف �لعامل و�أن 
�إبر�م مثل هذه �ملذكرة ميثل فر�شة مهمة لهيئة �ل�شحة بدبي 
فيها  �لعاملني  جميع  وخ��دم��ة  �ل��ر�ئ��دة  �ملنطقة  ه��ذه  خلدمة 

و�ملنت�شبني لها.
و�أ�شاف معاليه �إن �لهيئة حتظى �ليوم باإمكانيات وقدر�ت فائقة 
و�لعالجية  �لوقائية  خدماتها  نطاق  يف  �لتو�شع  من  متكنها 
م�شري� �إىل �أن �لتعاون مع �شلطة �ملنطقة �حلرة مبطار دبي يف 
هذ� �ل�شاأن �شيكون مميز� حيث لن تدخر �لهيئة و�شعا يف توفري 

�أف�شل م�شتويات �لرعاية �ل�شحية ملجتمع �ملنطقة �حلرة.
�ملنطقة  عيادة  �إن  �ل��زرع��وين  حممد  �لدكتور  ق��ال  جانبه  من 

�حلرة مبطار دبي تاأتي ��شتكمال جلهودنا يف تعزيز �ملنظومة 
�ملتكاملة من �خلدمات و�لتجربة �ملتميزة �لتي توفرها �ملنطقة 
�حلرة للمتعاملني و�لتي ت�شم �أكر من 1700 �شركة عاملية 
يعمل بها �أكر من 17 �ألف موظفا وعامال حيث �شت�شمن هذه 
ملجتمع  و�لعالجية  �لوقائية  �ل�شحية  �لرعاية  توفري  �لعيادة 
م�شتهدفات  م��ع  ين�شجم  م��ا  وه��و  دب��ي  مبطار  �حل��رة  �ملنطقة 
�شحية  بيئة  توفري  يف   2021 دب��ي  يف  �ل�شحة  ��شرت�تيجية 
�آمنة للعمل وتطوير �خلدمات �ل�شحية مبا ير�شخ �شمعة دبي 

كمحطة عالجية رئي�شية يف �لدولة و�ملنطقة.
و�أعرب عن �متنانه ملوظفي هيئة �ل�شحة ملا يبذلونه من جهود 
حلماية �ملجتمع و�ملحافظة على �شحة و�شالمة �أفر�ده وخا�شة 
�ملتميز  بالتعاون  "م�شيد�  "كوفيد19-  جائحة  ف��رتة  خ��الل 
�ل�شحي يف قلب  �مل��رك��ز  �ف��ت��ت��اح  �مل��ر�ح��ل حتى  خ��الل خمتلف 

�ملنطقة �حلرة مبطار دبي.

اإ�سالمية دبي ت�ستاأنف م�سابقة القراآن الكرمي 
املحلية الدورة الرابعة ع�سرة عن بعد

•• دبي-وام:

بد�ئرة  �لإ���ش��الم��ي��ة  �ملعرفية  �ل��رب�م��ج  �إد�رة  ��شتاأنفت 
�ل�����ش��وؤون �لإ���ش��الم��ي��ة و�ل��ع��م��ل �خل���ريي ب��دب��ي م�شابقة 
�لقر�آن �لكرمي �ملحلية يف دورتها �لر�بعة ع�شرة ويف ذلك 

فليتناف�س �ملتناف�شون.
�نطلقت �مل�شابقة مطلع �لأ�شبوع �جلاري و�شت�شتمر حتى 
تاريخ 25 نوفمرب �جلاري عرب برنامج مايكرو�شوفت 
خمتلف  م��ن  مت�شابقة   97 م��ن  �أك��ر  مب�شاركة  تيمز 
م���ر�ك���ز وم��وؤ���ش�����ش��ات وم����د�ر�����س �ل���دول���ة وذل����ك �شمن 
�ملهريي  �أح��م��د  حمدة  و�أك���دت  �ل�شرت�تيجية.  خطتها 
مديرة �إد�رة �لرب�مج �ملعرفية �لإ�شالمية �أن �لهدف من 
�إقامة �مل�شابقة يتمثل يف �إثارة روح �ملناف�شة بني حافظات 
�لقر�آن �لكرمي وطالبات �لعلم وحتفيز هن وت�شجيعهن 

على �حلفظ �ملتقن للقر�آن �لكرمي .

 : ف��ئ��ات  �شت  تت�شمن  �مل�شابقة  �أن  �مل��ه��ريي  و�أو���ش��ح��ت 
�لأوىل حافظة للقر�آن �لكرمي كاماًل و �لثانية حافظة 
�أو   20-1 �مل�شحف  دف��ت��ي  �إح���دى  م��ن  ج���زء�  ع�شرين 
من  �أج����ز�ء  لع�شرة  حافظة  �لثالثة  و�ل��ف��ئ��ة   30-11
حني  يف   30-21 �أو   10-1 �مل�����ش��ح��ف  دف��ت��ي  �إح����دى 
�أجز�ء  خم�شة  �لأول:  فرعني  �ل��ر�ب��ع��ة  �لفئة  ت�شمنت 
متتالية وتكون خا�شة بد�ر�شات �إد�رة �لرب�مج �ملعرفية 
�لإ�شالمية. و�أ�شافت �أن �لفرع �لثاين من �لفئة �لر�بعة 
ح��اف��ظ��ة خل��م�����ش��ة �أج������ز�ء م��ت��ت��ال��ي��ة م���ن �إح�����دى دفتي 
�مل�شحف ملو�طنات دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و�أما 
�لفئة �خلام�شة فهي خا�شة بالفتيات من �شن 10 �إىل 
13 �شنة بحيث يكن حافظات لثالثة �أجز�ء متتالية من 
�إحدى دفتي �مل�شحف و�أخري� �لفئة �ل�شاد�شة من فئات 
�مل�شابقة معنية باأ�شحاب �لهمم �إعاقة حركية �أو ب�شرية 

على �أن يتم حفظ جزئي تبارك وعم.

تكافل ال�سحفيني ي�سع جمموعة �سوابط جديدة لعتماد القرو�س
•• دبي-وام: 

�عتمد �شندوق �لتكافل �لجتماعي 
�لمار�تية  �ل�شحفيني  جلمعية 
�شو�بط جديدة من �أجل �حل�شول 

على قرو�س �ل�شندوق.
ب��ن �شر�ر,  ���ش��امل  ب��ن  وق���ال يا�شني 
�ل�شندوق:  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
�شيتم  �ل���ت���ي  �ل�����ش��و�ب��ط  ه����ذه  �إن 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا م����ن خ�����الل �ل���ت���ع���اون 
و�ملجالت  �ل�شحف  مع  و�لتن�شيق 
�أنف�شهم  و�ل�����ش��ح��ف��ي��ني  �مل��ح��ل��ي��ة 
�أع�����ش��اء �ل�����ش��ن��دوق ���ش��وف ت�شمن 
�نتظام �لأع�شاء يف �شد�د ما عليهم 
من م�شتحقات �لقرو�س لل�شندوق 
�ل�شندوق  ���ش��ج��ل  ب��ع��دم��ا  ل���ش��ي��م��ا 
خ��الل �أك���ر م��ن ع��ام �م��ت��ن��اع عدد 
ك���ب���ري م����ن �ل�����ش��ح��ف��ي��ني دف�����ع ما 
لل�شندوق  ق���رو����س  م���ن  ع��ل��ي��ه��م 
�لودية  �مل��ح��اولت  �لرغم من  على 

�لكثرية.
�لم���ت���ن���اع  ه������ذ�  �أن  �إىل  و�أ�������ش������ار 
ح���رم ب��اق��ي �لأع�����ش��اء م��ن فر�س 
�ل���ق���ر����س وجعل  ع��ل��ى  �حل�������ش���ول 
�ل�شندوق يفقد �لكثري من مو�رده 
�شيا�شة  مع  يتعار�س  وه��ذ�  �ملالية 
وطموح �ل�شندوق �لذي يحاول �أن 

مو�شحاً  مت�شاوية  �لفر�س  تكون 
حر�شه  �إط�����ار  ويف  �ل�����ش��ن��دوق  �أن 
�أمو�له  �ملحافظة على  �لد�ئم على 
وحقوقه ومو�رده ومن �أجل حتقيق 
�لعد�لة يف �شرف �لقرو�س جلميع 
�لأع�شاء وبطريقة �شل�شة ومي�شرة 
وبدون عر�قيل ت�شمن حق �لع�شو 
ب�شكل  �ل��ق��ر���س  �حل�����ش��ول على  يف 
مي�شر وحق �ل�شندوق يف ��شرتجاع 
�ل�شندوق  وج���ه  ح��ق��وق��ه.و  ك��ام��ل 
�ل�شحف  ل��ك��اف��ة  خ��ط��ي��ة  ر����ش���ائ���ل 
و�مل������ج������الت ب���������ش����رورة �ل���ت���ع���اون 
�ل�����ش��ن��دوق فيما  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع 
�ل�شندوق  ح��ق��وق  ب��ح��ف��ظ  يتعلق 

و�لتاأكيد على �ل�شحفيني ب�شرورة 
�شد�د ما عليهم من م�شتحقات.

وم��������ن �أه����������م ه��������ذه �ل���������ش����و�ب����ط 
�ل�شحفية  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �جل��دي��دة, 
�ل�����ش��ن��دوق يف حالة  ت�����ش��م��ن ح���ق 
خدمات  �إن��ه��اء  �أو  �متناع  �أو  تعر 
ر�شالة  خ����الل  وذل�����ك  �ل�����ش��ح��ف��ي 
�ل���ر�ت���ب �مل���وج���ه ل��ل�����ش��ن��دوق, و�أن 
��شتالم م�شتحقاته  �ل�شحفي قبل 
�ل�شحيفة  من  �خلدمة  نهاية  من 
ع��ل��ي��ه �إح�����ش��ار ���ش��ه��ادة ب����ر�ءة ذمة 
�ل�شحفيني.  تكافل  ���ش��ن��دوق  م��ن 
�شيتم  �لر�شالة  ه��ذه  �شوء  وعلى   .

�عتماد �لقر�س للع�شو.

�شاهني  حممد  خليفه  بخيته  �ل�شيدة/  فقدت 
�لقاب�شة  �لعاملية  �ل�شركة  �أ�شهم  �شهادة  �مل��رر 
)�أ�شماك( �شهادة رقم 1723977 بعدد 5000 
�شهم وعلى من يجدها �لت�شال بال�شيد/ �أحمد 

�لطنيجي 026128666

اإعالن فقدان �سهادة ا�سهم
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عربي ودويل
فايزر النم�سا: هدفنا تطوير لقاح اآمن ومتاح

•• فيينا-وام:

�إنتاج  �إنتاج �لأدوية بالنم�شا, �ملو�فقة على  توقع روبني روملر, رئي�س �شركة فايزر �ملتخ�ش�شة يف 
�للقاح �لذي طورته �شركة “فايزر” بالتعاون مع �شركة �لتكنولوجيا �حليوية �لأملانية “بيونتيك” 

لفريو�س كورونا �مل�شتجد بحلول نهاية �لعام �جلاري.
وقال رئي�س �ل�شركة, يف ت�شريح له �م�س, “�شيتم بعد ذلك ت�شليم �للقاح �شريعاً”, وعرب عن �شعوره 
�للقاح متاًحا يف وقت مبكر  �أن يكون  �لتنظيمية �شريعاً, وتوقع  �آخر �لعقبات  �إز�لة  �إز�ء  بالتفاوؤل 

مقارنة بتوقعات �شابقة.
و�أو�شح �أن �لعمل جار  و�أكد رئي�س �ل�شركة, “هدفنا هو تطوير لقاح �آمن وعايل �جلودة ومتاح”, 
مو�فقة  على  �حل�شول  “مبجرد  �لفور,  على  �لتطعيم  عملية  لبدء  �شرعة  باأق�شى  �للقاح  لإنتاج 

وكالة �لأدوية �لتابعة لالحتاد �لأوروبي.«

�إن بعثة �لأمم �ملتحدة “تو��شل تلقي تقارير عن �إطالق �أعرية نارية خالل 
�لليل يف مو�قع خمتلفة على طول �جلد�ر �لرملي«. وقال �لعثماين �إن �جلد�ر 
�متد �لآن �إىل �حلدود �ملوريتانية. و�أ�شاف “�لهدف من �جلد�ر �لذي ي�شل 
�إىل �حلدود �ملوريتانية هو �لتاأمني �لنهائي حلركة مرور �ملدنيني و�لتجارة 
يف طريق �لكركر�ت �لو��شل بني �ملغرب وموريتانيا«. يقع معرب �لكركر�ت يف 
منطقة عازلة منزوعة �ل�شالح تخ�شع ملر�قبة �لأمم �ملتحدة يف �إطار �تفاق 
وو�شف �ملغرب قطع �لطريق من قبل  وقف �إطالق �لنار �ملربم عام 1991. 
�أن�شار �لبولي�شاريو بدعم من مقاتلني م�شلحني باأنه �نتهاك لوقف �إطالق 
�أو�م��ر بالرد على �لهجمات.  �إن �جلي�س �ملغربي تلقى  �لعثماين  �لنار. وقال 
وقال “�إىل حدود �ل�شاعة لي�س هناك -ب�شكل عام- �شيء ي�شتدعي �لقلق على 

طول �جلد�ر �لعازل ويف �ل�شحر�ء �ملغربية«.

•• الرباط-وكاالت

قال رئي�س �لوزر�ء �ملغربي �شعد �لدين �لعثماين , �إن �ملغرب �نتهى من بناء 
جد�ر رملي يف منطقة عازلة تر�قبها �لأمم �ملتحدة يف �ل�شحر�ء �ملغربية بعد 
ودخ��ل �جلي�س  �لنار.  �إط��الق  لوقف  �تفاق  �لبولي�شاريو من  �ن�شحاب جبهة 
�ملغربية  �ل�شحر�ء  يربط  لفتح طريق  يوم �جلمعة  �لعازلة  �ملنطقة  �ملغربي 
مبوريتانيا �أغلقه مقاتلو �لبولي�شاريو, مما دفع �جلبهة �إىل �لن�شحاب من 
�تفاق �لهدنة �لذي ��شتمر 29 عاماً. و�أكد �لعثماين, �أن �ملغرب ملتزم بوقف 
�إطالق �لنار وقال �إنه مل يكن هناك �شوى “مناو�شات” و��شتباكات متفرقة 
يف �لأيام �ملا�شية, مع تنامي �ملخاوف من عودة ��شتعال �ل�شر�ع �ملجمد منذ 
فرتة طويلة. وقال �ملتحدث با�شم �لأمم �ملتحدة �شتيفان دوغاريك �لثالثاء, 

املغرب يعلن ا�ستكمال بناء جدار مبنطقة عازلة قرب احلدود املوريتانية

•• وا�صنطن-اأ ف ب

ت��ع��ت��زم �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة خف�س 
عدد قو�تها يف �لعر�ق و�أفغان�شتان 
 20 �أدن�����ى م�����ش��ت��وي��ات��ه��ا م��ن��ذ  �إىل 
�لرئي�س  عاما تقريبا بعدما تعهد 
دون���ال���د تر�مب  �مل��ن��ت��ه��ي��ة ولي���ت���ه 
�إن���ه���اء �ل���ن���ز�ع���ات يف �خل�����ارج, كما 

�أعلن �لبنتاغون .
�لأمريكي  �ل���دف���اع  وزي����ر  و�أع���ل���ن 
�شيتم  �أن���ه  ميلر  كري�س  ب��ال��وك��ال��ة 
���ش��ح��ب ح����و�يل �أل���ف���ي ج��ن��دي من 
كانون   15 ب��ح��ل��ول  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان 
�ملخاوف  ر�ف�����ش��ا  �ل���ث���اين-ي���ن���اي���ر 
�ملت�شرع قد  باأن �لن�شحاب  �لقائلة 
يق�شي على كل ما حاربت من �أجله 

�لوليات �ملتحدة يف ذلك �لبلد.
من  ج��ن��دي   500 �شحب  و�شيتم 
�ملوعد نف�شه  بحيث ل  �ل��ع��ر�ق يف 
ي��ب��ق��ى يف ك��ل م��ن �ل��ب��ل��دي��ن �شوى 

2500 جندي �أمريكي.
�ل��ق��ر�ر يعك�س  �أن ه��ذ�  و�أك���د ميلر 
رغ�����ب�����ة �ل����رئ����ي���������س ت������ر�م������ب “يف 
و�لعر�ق  �أفغان�شتان  حربي  �إن��ه��اء 
جنودنا  و�إع���ادة  وم�شوؤولية  بنجاح 

�ل�شجعان �ىل �لوطن«.
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �إن  ميلر  وق���ال 
يف  حّددتها  �لتي  �لأه���د�ف  حّققت 
�شّنها  هجمات  بعد   2001 �ل��ع��ام 
�أر��شيها,  ع��ل��ى  �ل��ق��اع��دة  ت��ن��ظ��ي��م 
د�ع�س  تنظيم  م��ت��ط��ريف  وه��زم��ت 
“�شركاءها  و���ش��اع��دت  �لإره����اب����ي 
�ملحليني وحلفاءها على �لتقّدم يف 

�ملعركة«.
�شننهي  �مل��ق��ب��ل,  �ل��ع��ام  “يف  وت��اب��ع 
هذه �حلرب �لتي ��شتمرت لأجيال 
و���ش��ن��ع��ي��د رج���ال���ن���ا ون�������ش���اءن���ا �إىل 

�لوطن«.
�أطفالنا  “�شنحمي  ميلر  و�أ���ش��اف 

•• وا�صنطن-اأ ف ب

�ملنتهية  �لأمريكي  �لرئي�س  م�شى 
�إ�شر�ره  يف  تر�مب  دونالد  وليته 
على رف�س هزميته يف �لنتخابات 
�إقالته �مل�شوؤول عن  �لرئا�شية عرب 
�ل��وك��ال��ة �حل��ك��وم��ي��ة �مل��ك��ل��ف��ة �أمن 
�لنتخابات لنفيه �ملز�عم بح�شول 

عمليات تزوير.
ب��ع��د �أ���ش��ب��وع��ني ع��ل��ى �ن��ت��خ��اب��ات 3 
يز�ل  ل  �لثاين-نوفمرب,  ت�شرين 
يوؤكد  �مل��ن��ت��ه��ي��ة ولي���ت���ه  �ل��رئ��ي�����س 
�ن��ه ف��از يف �لق���رت�ع وي�شري, لكن 
�أدل�����ة, �ىل ح�شول  ت��ق��دمي  ب����دون 
عمليات تزوير وهو ما تنفيه حتى 

�لوكالت �لر�شمية.
و�أعلن تر�مب م�شاء �لثالثاء �إقالة 
كري�س كريب�س مدير وكالة �لمن 
�لتحتية  �لبنية  و�أم��ن  �ل�شيرب�ين 
�لن���ت���خ���اب���ات  �أن  �أع����ل����ن  و�ل��������ذي 
�أم��ان��ا يف  �لأك��ر  “كانت  �لرئا�شية 

للحرب  �ل���ث���ق���ي���ل  �ل������ع������بء  م������ن 
و�شنكرم  وخ�����ش��ائ��ره��ا,  �مل�����ش��ت��م��رة 
�أجل  م��ن  ب��ذل��ت  �ل��ت��ي  �لت�شحيات 
�أفغان�شتان  يف  و�ل�شتقر�ر  �ل�شالم 

و�لعر�ق و�لعامل«.
�لوليات  تقرتب  فيما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
�مل���ت���ح���دة م����ن ف����ك �رت���ب���اط���ه���ا يف 
قائمة ط��و�ل ثالث  كانت  ن��ز�ع��ات 
رئا�شات بدون نهاية منذ 2001.

و�أت�����ى �لإع������الن ع��ل��ى �ل���رغ���م من 
ل��ل��ولي��ات �ملتحدة  حت��ذي��ر ح��ل��ف��اء 
باأن  بارزين  �أمريكيني  وم�شوؤولني 
�لأمريكية  �ل��ق��و�ت  ع��دي��د  خف�س 
�لأفغانية  �حل��ك��وم��ت��ني  �شي�شعف 

و�لعر�قية يف مو�جهة �ملتطرفني.

عر�قيني  �ل��ب��اط��ن  م���ن  مل��ق��اول��ني 
يعملون ل�شالح �جلي�س �لأمريكي. 
�شو�ريخ  �شبعة  �أطلقت  و�لثالثاء 
�أرب��ع��ة منها يف  �شقط  ب��غ��د�د  ع��ل��ى 
ح���ي���ث مقّر  �خل�������ش���ر�ء  �مل��ن��ط��ق��ة 
و�لبقية  �لأم����ريك����ي����ة  �ل�������ش���ف���ارة 
مقتل  ع��ن  �أ���ش��ف��رت  حيث  خارجها 
يف  مدنيني,  خم�شة  و�إ�شابة  طفلة 
�نتهاك هو �لأول منذ �شهر للهدنة 
�لعر�قية  �لف�شائل  �أعلنتها  �لتي 

�ملو�لية لإير�ن.
وب����دد م�����ش��وؤول �أم���ريك���ي ك��ب��ري يف 
عن  �لك�شف  ر�ف�شا  �لدفاع  جم��ال 
�ملخاوف من خماطر ظهور  ��شمه 

تنظيمي د�ع�س و�لقاعدة جمدد�.

مغادرة  من  �أ�شابيع  قبل  ياأتي  كما 
دونالد  ولي��ت��ه  �ملنتهية  �ل��رئ��ي�����س 
�لب����ي���������س بعد  �ل���ب���ي���ت  ت�����ر�م�����ب 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي جو  �أم���ام  هزميته 
ت�شرين   3 �ن��ت��خ��اب��ات  يف  ب���اي���دن 

�لثاين-نوفمرب.
تر�مب  ب����ان  �لن���ت���ق���اد�ت  وو����ش���ط 
ب�����ش��ك��ل م���ت�������ش���رع منذ  ي���ت�������ش���رف 
ه���زمي���ت���ه, ق����ال م�����ش��ت�����ش��ار �لم���ن 
روبرت  �لبي�س  �لبيت  يف  �لقومي 
�ل���ق���و�ت كان  �أن خ��ف�����س  �وب���ري���ان 

يجري بحثه منذ فرتة.
تر�شح  �شنو�ت  �أرب��ع  “قبل  و�أو�شح 
وعد  �أ�شا�س  على  تر�مب  �لرئي�س 
�لطويلة,  �أم���ريك���ا  ح����روب  ب��وق��ف 

�لأمريكية �شيخفف �ل�شغوط عن 
�حلركة يف �ملفاو�شات.

و�أكد �شديق �شديقي �لناطق با�شم 
�ل��رئ��ي�����س �لأف���غ���اين �أ����ش���رف غني 
حتدثا  وميلر  غني  �ن  تغريدة  يف 
“��شتمر�ر  ب��خ�����ش��و���س  ه��ات��ف��ي��ا 
�لدعم �لع�شكري �لمريكي للقو�ت 

�لمنية �لفغانية وقو�ت �لدفاع«.
�أي�شا  ت����ر�م����ب  ق�����ام  �ل�����ع�����ر�ق,  يف 
ب�شحب قو�ت رغم تعر�س �مل�شالح 
�لم��ريك��ي��ة يف �ل��ب��الد خ���الل عام 
�ىل نحو ت�شعني هجوما ��شتهدفت 
بغد�د,  يف  �ملتحدة  �لوليات  �شفارة 
جنود�  ت�����ش��م  ع���ر�ق���ي���ة  وق����و�ع����د 
لوج�شتية  وق����و�ف����ل  �أم���ريك���ي���ني 

�لكونغر�س  يف  �لإع��الن  مت  و�ليوم 
بوعده  يلتزم  تر�مب  �لرئي�س  بان 

لل�شعب �لأمريكي«.
ياأمل  ت��ر�م��ب  “�لرئي�س  و�أ���ش��اف 
ب���اأم���ان  �ل����ب����الد  �ىل  ع���ودت���ه���م  يف 

وجميعهم«.
وج���اء �لإع����الن ب��ع��د م���رور ع�شرة 
�أيام على �إقالة تر�مب وزير �لدفاع 
�إ�شرب �ل��ذي ك��ان ي�شر على  م��ارك 
�أم��ريك��ي يف  4500 جندي  �إب��ق��اء 
خالل  �حلكومة  لدعم  �أفغان�شتان 
حركة  م�����ع  �ل���������ش����الم  حم�����ادث�����ات 

طالبان.
�لإد�رة  خ���ف�������ش���ت  �أن  و�����ش����ب����ق 
�ملنت�شرة  قو�تها  عديد  �لأمريكية 

من  �لثلثني  بنحو  �أفغان�شتان  يف 
نحو 13 �ألفا هذ� �لعام بعد �تفاق 
لت �إليه و��شنطن وطالبان يف  تو�شّ

29 �شباط/فرب�ير.
ون���������س �لت�����ف�����اق ع���ل���ى �ن����خ����ر�ط 
طالبان يف مفاو�شات لإبر�م �تفاق 
�لأفغانية  �حل���ك���وم���ة  م���ع  ����ش���الم 
وخروج كل �لقو�ت �لأمريكية من 
�لبالد بحلول �أيار/مايو 2021.

ل��ك��ن ق��ب��ل ت��ع��ي��ني م��ي��ل��ر ك���ان كبار 
�لبنتاغون  يف  �لع�شكريني  �ل��ق��ادة 
ت���ِف  مل  ط����ال����ب����ان  �أن  ي������وؤك������دون 
بتقلي�س  يتعّلق  ما  يف  بالتز�ماتها 
�حلكومية,  �لقو�ت  على  هجماتها 
�لقو�ت  لعديد  جديد�  خف�شا  و�أن 

تاريخ �لوليات �ملتحدة«.
ت���غ���ري���دة على  ت���ر�م���ب يف  وك���ت���ب 
“�لبيان �لأخري �ل�شادر  �أن  تويرت 
ع���ن ك��ري�����س ك��ري��ب�����س ب�����ش��اأن �أمن 
دقيقاً  يكن  مل   2020 �نتخابات 
بتاتاً, �إذ ح�شلت خمالفات وعمليات 

تزوير و��شعة �لنطاق«.
ي�شري  وب��ق��ر�ر  “لذلك,  و�أ����ش���اف 
�إق��ال��ة كري�س  مّت��ت  ف���ور�ً,  مفعوله 
وكالة  مدير  من�شب  من  كريب�س 
�لبنية  و�أم����ن  �ل�����ش��ي��رب�ين  �لأم����ن 

�لتحتية«.
تغريدة  يف  ك��ري��ب�����س  ك��ري�����س  ورد 
�خلدمة.  �أد�ء  ل�شرف,  “�إنه  قائال 

لقد قمنا بها ب�شكل �شحيح«.
قال  ك��ري��ب�����س  ك��ري�����س  �ن  وي���ب���دو 
�إنه  �ملا�شي  �لأ�شبوع  له  لأ�شدقاء 

يتوقع �أن تتم �إقالته.
�لدميوقر�طيون  ن��دد  م��ا  �شرعان 
باإعالن تر�مب ودع��و� �ىل ت�شريع 
ت�شلم جو  �لنتقالية نحو  �لعملية 

بايدن �لرئا�شية.
وق������ال �ل�������ش���ن���ات���ور م������ارك وورن�����ر 
�مل�����ش��وؤول �ل��دمي��وق��ر�ط��ي يف جلنة 
�إن  �ل�شيوخ  مبجل�س  �ل�شتخبار�ت 
ر�شمي  م��وظ��ف  كريب�س  “كري�س 
�ل�شخ�س  حتديد�  وه��و  ��شتثنائي 
حلماية  �لمريكيون  يريده  �ل��ذي 
�لرئي�س  ق��ر�ر  �إن  �نتخاباتنا.  �أم��ن 

من  لل�شلطة”  “��شتغالل  ب��ان��ه��ا 
قبل رئي�س “�شعيف ويائ�س«.

نان�شي  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة  وق���ال���ت 
�لنو�ب  رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����س  ب��ي��ل��و���ش��ي 
كان  كريب�س  كري�س  �إن  �لأم��ريك��ي 
و�نه  و��شع”  ب���اح���رت�م  “يحظى 
�أقيل “لنه قال �حلقيقة لل�شلطة 
�مل�شتمرة”  ت��ر�م��ب  حملة  ورف�����س 

ب�شاأن �لتزوير �لنتخابي.
م�����ن ج���ه���ت���ه �ع����ت����رب �ل�������ش���ن���ات���ور 
�جلمهوري ريت�شارد بار �ن كري�س 
بدون  “عملو�  وف��ري��ق��ه  ك��ري��ب�����س 
�لبنية  ت��ع��زي��ز  �أج�����ل  م���ن  ه������و�دة 

�لتحتية �لنتخابية لدينا«.
و�ذ� كان عدد قليل من �جلمهوريني 
�ىل  ������ش�����ارع�����و�  �ل����ك����ون����غ����ر�����س  يف 
ف��ان عدد�  بايدن,  �لع��رت�ف بفوز 
�آخ����ر ل���زم �ل�����ش��م��ت �و ���ش��ان��د علنا 
�أطلقها  �لتي  بالتزوير  �لتهامات 

تر�مب.
�لتقاليد  م��ع  فا�شح  ت��ع��ار���س  ويف 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ّي��ة �لأم����ريك����ّي����ة م���ا ز�ل 
بهزميته,  �لإق���ر�ر  يرف�س  تر�مب 
يف موقف من �شاأنه تعقيد �لفرتة 
�لن���ت���ق���ال���ّي���ة �أم�������ام ب����اي����دن �ل����ذي 
�أن ي��ت��وىّل م��ه��ام��ه ظهر  ُي��ف��رت���س 
20 كانون �لثاين/يناير 2021.
ومنذ �لعالن يف 8 ت�شرين �لثاين/
هناأه  بايدن,  جو  فوز  عن  نوفمرب 

�إق��ال��ت��ه مل��ج��رد ق��ول��ه �حل��ق��ي��ق��ة له 
دللت كثرية«.

�لأ�شبوع  �أ���ش��درت  �لوكالة  وك��ان��ت 
هيئات  م��ع  م�شرتكاً  بياناً  �ملا�شي 
�أخرى  وفدر�لية  حملّية  حكومية 
�لنتخابات  �أم�����ن  ع���ن  م�����ش��وؤول��ة 
�لثالث  “�نتخابات  �إّن  فيه  ق��ال��ت 
كانت  �لثاين-نوفمرب  ت�شرين  من 

يف جمل�س �لنو�ب “�إنه لأمر مثري 
لل�شفقة لكن لالأ�شف ميكن توقعه, 
عملياتنا  على  �حل��ف��اظ  ي��ك��ون  �أن 
�شببا  و���ش��ون��ه��ا  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة 

لالقالة«.
�ملر�شحة  و����ش���ف���ت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن 
�لرئا�شية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �ل�����ش��اب��ق��ة 
�لإقالة  و�ري��ن  �إليز�بيث  �ل�شناتور 

�لوليات  ت��اري��خ  يف  �أم���ان���اً  �لأك����ر 
“لي�س  �لبيان  و�أ���ش��اف  �مل��ّت��ح��دة«. 
نظام  �أّي  �أّن  على  دليل  �أّي  هناك 
فَقَدها  �أو  �أ�شو�تاً  َح��َذف  �نتخابي 
�خرت�قه  مّت  قد  �أّن��ه  �أو  عّدلها,  �أو 

باأّي �شكل من �لأ�شكال«.
�لنتخابّية  �ل�شلطات  بيان  وتابع 
ب�����اأّن  ِع��ل��م��ن��ا  م����ن  �ل����ّرغ����م  “على 

ُت�شّكل  لدينا  �لنتخابّية  �لعملّية 
مو�شوع �لكثري من �لّدعاء�ت �لتي 
�لت�شليل,  وحمالت  لها  �أ�شا�س  ل 
لدينا  �أّن  ل��ك��م  ن���وؤّك���د  �أن  مي��ك��ن��ن��ا 
�نتخاباتنا  �أم����ن  يف  مطلقة  ث��ق��ة 

ونز�هتها«.
�ل����زع����ي����م  �����ش����ي����ف  �آدم  وق������������ال 
�لدميوقر�طي للجنة �ل�شتخبار�ت 

وقال “م�شوؤولو �جلي�س �لأمريكي 
�خل��ط��وة هي  ه��ذه  �ن  على  �تفقو� 
تنظيم  “كان  م�شيفا  �ل�شائبة” 
�فغان�شتان  يف  م��ت��و�ج��د�  �ل��ق��اع��دة 
منذ عقود و�لو�قع هو �نه �شيكون 
م���ن غ���ري �ل��ع��ق��الين �ل���ق���ول �نهم 

�شيغادرون غد�«.
�ل�شيا�شيني  �مل�شوؤولني  كبار  وك��ان 
�لأمريكيني وبع�س حلفاء �لوليات 
�ملتحدة حذرو� من خماطر �شحب 

�لقو�ت �لأمريكية.
�لغالبية  زع���ي���م  ح����ذر  و�لث����ن����ني 
�ل�شيوخ  جم��ل�����س  يف  �جل��م��ه��وري��ة 
�لأمريكي �ل�شناتور ميت�س ماكونيل 
من مغّبة ت�شريع وترية �لن�شحاب 
معترب�ً  �فغان�شتان  من  �لمريكي 
�أن  �إج���ر�ء  ���ش��اأن مثل هكذ�  �أّن م��ن 
“ن�شر�ً  �ملتطّرفة  �حلركات  يهدي 
دعائياً عظيماً” و�أنه قد يوؤدي �ىل 
�لأمريكي  “�لن�شحاب  ي�شبه  م��ا 

�ملذل من فيتنام” عام 1975.
و�لثالثاء حّذر �لأمني �لعام حللف 
�شتولتنربغ  ين�س  �لأطل�شي  �شمال 
للحلف  مت�شرعاً  �ن�شحاباً  �أن  من 
“ثمنه  ���ش��ي��ك��ون  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  م���ن 
حتول  خ���ط���ر  م����ع  جد�ً”  ب���اه���ظ���ا 
قاعدة  �إىل  “جمدد�ً  �ل��ب��ل��د  ه���ذ� 

لالإرهابيني �لدوليني«.
�لدميوقر�طي  �ل�����ش��ن��ات��ور  و�ت��ه��م 
�ل�شوؤون  جل��ن��ة  ع�����ش��و  ري���د  ج���اك 
�مل�شلحة يف جمل�س �ل�شيوخ تر�مب 
باعتماد مقاربة “فو�شوية” تهدف 
�ىل تر�شيخ �إرثه مع ترك �لفو�شى 

للرئي�س �ملقبل جو بايدن.
رئي�س  ه��و  �آخ��ر  دميوقر�طيا  لكن 
جمل�س  يف  �مل�شلحة  �ل�شوؤون  جلنة 
بعد  �إن����ه  ق���ال  �شميث  �آدم  �ل���ن���و�ب 
�لتحدث �ىل ميلر �أن هذه �خلطوة 

“هي �لقر�ر �ل�شائب«.

معظم قادة �لعامل ما عزز �لفكرة 
بانه ل �أحد, ل يف �لوليات �ملتحدة 
�لتهامات  ي��اأخ��ذ  �خل�����ارج,  يف  ول 
حممل  على  ت��ر�م��ب  �طلقها  �لتي 
�جلد �و �لتحركات �لق�شائية �لتي 

يقوم بها فريقه �لنتخابي.
ترجح  ع��ن��ا���ش��ر  غ���ي���اب  ظ����ل  ويف 
ف��ر���ش��ي��ة ح�����ش��ول ت���زوي���ر خالل 
�لنتخابات, رف�شت حماكم غالبية 

هذه �لطعون.
ل����ك����ن ب���ع�������س �ل�������������وزر�ء و�أق��������رب 
�ملنتهية  ل��ل��رئ��ي�����س  �مل�����ش��ت�����ش��اري��ن 
يح�شرون  �ن����ه  ي���ق���ول���ون  ولي���ت���ه 

“لولية ثانية لرت�مب«.
يف �ملقابل يو��شل بايدن حت�شري�ته 
و�ختار  �مل�شتقبلية.  ولي��ت��ه  ل��ب��دء 
فريق  �أع�شاء  من  ع�شرة  �لثالثاء 
حملته, ن�شفهم من �لن�شاء وبينهم 
ب��ه يف  �أ���ش��ود, لكي يحيطون  ن��ائ��ب 
�لبيت �لبي�س حني يتوىل مهامه 

يف 20 كانون �لثاين-يناير.

رغم �لتحذير من �إ�صعاف �حلكومتني �لأفغانية و�لعر�قية 

وا�سنطن تعتزم خف�س عدد قواتها يف العراق واأفغان�ستان

ترامب يقيل م�سوؤول عن اأمن النتخابات رف�س مزاعم التزوير 

الرئي�س الأمريكي قد ي�سحب القوات الأمريكية  من ال�سومال 
•• وا�صنطن-نريوبي-رويرتز

قال م�شوؤولون �أمريكيون لرويرتز �إن �لرئي�س دونالد تر�مب 
قد ي�شحب كل �لقو�ت �لأمريكية تقريبا من �ل�شومال يف �إطار 

خف�س للقو�ت على م�شتوى �لعامل .
�إنه مل يتم  �أ�شمائهم  �لذين طلبو� عدم ن�شر  �مل�شوؤولون  وقال 
�أو�مر  يتلق  مل  �لأمريكي  �جلي�س  و�إن  �شيء  �أي  من  �لنتهاء 
يف هذ� �ل�شدد. ومع ذلك �شرت توقعات متز�يدة باأن �لأو�مر 

�شت�شدر قريبا.
وللوليات �ملتحدة نحو 7000 جندي يف �ل�شومال ي�شاعدون 
بتنظيم  �ملرتبطة  �ل�شباب  حركة  هزمية  على  �ملحلية  �لقو�ت 
�لقاعدة يف عملية ل حتظى باهتمام كبري يف �لوليات �ملتحدة 
لكنها تعترب حجر ز�وية يف جهود �لبنتاجون �لعاملية ملحاربة 

�لقاعدة.
و�لذي  �لدفاع  وزي��ر  باأعمال  �لقائم  ميلر  كري�شتوفر  ويفكر 

�أن يقع  �ل�����ش��وم��ال ومي��ك��ن  ب��ح��ر���س يف  عينه ت��ر�م��ب ح��دي��ث��ا 
�ختياره على �إبقاء وجود �شغري هناك و�لتوقف عن �لعتماد 

على �لنت�شار �لكبري ملحاربة �حلركة.
ورف�س ناثان �شيلز, من�شق مكافحة �لإرهاب يف وز�رة �خلارجية, 
يوم �لثالثاء مناق�شة خطط �لقو�ت �لأمريكية يف �ل�شومال. 
�أ�شار �إىل �أن حركة �ل�شباب ت�شكل خطر� على �أمن �شرق  لكنه 

�أفريقيا و�أن �حلركة �شنت هجمات يف كينيا.
وقال لل�شحفيني �أثناء �إعالنه فر�س عقوبات على �ثنني من 
كبري�  تهديد�  ت�شكل  �ل�شباب  حركة  ت��ز�ل  “ل  �حل��رك��ة  ق��ادة 

د�خل �ل�شومال ويف �ملنطقة على نحو متز�يد«.
على  م�شوؤولياتها  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  “تتخذ  �شيلز  و�أ���ش��اف 
�ملتاحة لدحر هذه �جلماعة  �لأدو�ت  حممل �جلد ل�شتخد�م 

�لإرهابية �خلطرية و�إ�شعافها وهزميتها«.
ويقول منتقدون �إن مثل هذ� �لتغيري �جلذري يف �لنهج جتاه 

حركة �ل�شباب ينطوي على خماطر كبرية.

ويقول �لعقيد �أحمد عبد �هلل �شيخ �لذي عمل لثالث �شنو�ت 
قائد� لقو�ت د�ناب )�لربق( �خلا�شة حتى عام 2019 �إن قر�ر� 
من هذ� �لنوع بالن�شحاب لن يكون قائما على خطر تتعر�س 
يف  �لثقة  يقو�س  قد  لكنه  �ل�شومال  يف  �لإره���اب  مكافحة  له 

�لوليات �ملتحدة. و�أ�شاف “هذ� )�لأمر( متليه �ل�شيا�شة«.
وجالكايو  بو�شا�شو  من  بالفعل  �ملتحدة  �لوليات  و�ن�شحبت 
�أ�شابيع م�شت. وما ز�لت قو�تها موجودة يف  منذ نحو ثالثة 
جوية  وقاعدة  �لبالد  جنوب  يف  ميناء  وه��ي  كي�شمايو  مدينة 
للقو�ت �خلا�شة يف باليدوجلي ويف �لعا�شمة مقدي�شو. وقال 
�لأر�س  ترك  خماطرة  على  ينطوي  �شريعا  �ن�شحابا  �إن  �شيخ 

حلركة �ل�شباب.
�لأم���ن  ق����و�ت  ف���ر�غ���ا.  “�شيخلق )�لن�������ش���ح���اب(  ���ش��ي��خ  وق����ال 
�ل�����ش��وم��ال��ي��ة م��ع��ن��وي��ات��ه��ا م��رت��ف��ع��ة ب�����ش��ب��ب )وج�����ود( �لقو�ت 
هوجمت,  �إذ�  ج����وي  دع����م  �إم��ك��ان��ي��ة  ت��ت��و�ف��ر  �لأم���ري���ك���ي���ة... 

وباإمكانهم �إجر�ء �إجالء طبي«.

اإيران ت�سرتط العودة  اإىل التزاماتها برفع العقوبات  
•• طهران-اأ ف ب

�أع��ل��ن وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �لإي����ر�ين حممد ج���و�د ظ��ري��ف �أن 
طهر�ن م�شتعدة للعودة “تلقائيا” �إىل �للتز�مات �لو�ردة 
�ملنتخب  �لرئي�س �لأمريكي  �لنووي, بحال رفع  يف �لتفاق 
جو بايدن �لعقوبات �لتي فر�شها �شلفه دونالد تر�مب بعد 

�ن�شحابه منه قبل عامني.
�حلكومية  “�إير�ن”  �شحيفة  مع  مقابلة  يف  ظريف  وق��ال 
ب�شكل  ب��ه  �ل��ق��ي��ام  �أم���ر ميكن  “ثمة  �لأرب��ع��اء  �أم�����س  ن�شرت 
تلقائي ول يحتاج �ىل �أي �شروط �أو تفاو�س. تنفذ �لوليات 
ننفذ  ونحن   ,2231 �ل��ق��ر�ر  مبوجب  �لتز�ماتها  �ملتحدة 
وهو  �مل�شرتكة”,  �ل�شاملة  �لعمل  �لتز�ماتنا مبوجب خطة 

�ل�شم �لر�شمي لالتفاق �لنووي.
و�أ�شاف “هذ� �لأمر ل يحتاج �ىل �أي مفاو�شات �أو �شروط. 

ميكن �لقيام به«.
�إير�ن,  حيال  ق�شوى”  “�شغوط  �شيا�شة  تر�مب  و�عتمد 
وقرر عام 2018 �لن�شحاب ب�شكل �أحادي من �لتفاق حول 

�لربنامج �لنووي �ملربم بني �جلمهورية �لإير�نية و�لقوى 
�ل���ك���ربى, و�أع�����اد ف��ر���س ع��ق��وب��ات �ق��ت�����ش��ادي��ة ق��ا���ش��ي��ة على 
طهر�ن. وقامت �جلمهورية �لإير�نية بعد نحو عام من هذ� 
�لن�شحاب, بالرت�جع عن تنفيذ �لتز�مات و�ردة يف �لتفاق 
�لذي مت تثبيته يف �إطار قانوين يتمثل بقر�ر جمل�س �لأمن 
�إير�ن  �مل��ربم يف فيينا بني  و�أت��اح �لتفاق   .2231 �ل��دويل 
وبريطانيا  وفرن�شا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  من  وك��ل  جهة,  من 
�أخ��رى, رفع �لعديد من  و�ل�شني ورو�شيا و�أملانيا من جهة 
�لعقوبات �لقت�شادية �لتي كانت مفرو�شة على �جلمهورية 
�لقوى  و�شمان  �لنووية  �أن�شطتها  بع�س  خف�س  مقابل  يف 

�لكربى �أن هذ� �لربنامج ل يت�شمن �أي �أهد�ف ع�شكرية.
�أن��ه��ا ل ت�شعى لم��ت��الك �شالح  �إي���ر�ن م���ر�ر� على  و���ش��ددت 
ت��ر�م��ب يف �لنتخابات  �ل��ف��ائ��ز ع��ل��ى  ب��اي��دن  ن����ووي. و�أمل����ح 
�لثاين- ت�شرين  مطلع  �أجريت  �لتي  �لأمريكية  �لرئا�شية 

�إي����ر�ن,  م��ع  �مل��ع��ت��م��د  �مل�شار”  “تغيري  نيته  �ىل  ن��وف��م��رب, 
�إم��ك��ان ع���ودة ب���الده �ىل �لت��ف��اق �مل���ربم عام  متحدثا ع��ن 

2015, يف حال عادت طهر�ن �إىل تنفيذ �لتز�ماتها.
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باإطالق  ج��دي��دة,  تعاون  عالقات  �شفحة  و�ل��ع��ر�ق  �ل�شعودية  تفتح 
�ململكة لي�شبح  �شمال  �أق�شى  �حل��دودي يف  “جديدة-عرعر”  منفذ 
بني  و�ل�شتثمارية  �لتجارية  �لعالقات  لتعزيز  حيوي  حياة  �شريان 
�لتن�شيق  جمل�س  �أعمال  نتائج  �شمن  �ملنفذ  �فتتاح  وياأتي  �لبلدين. 
�ل�شعودي  �لعهد  ويل  �عتمدها  �ل��ت��ي  �ل��ر�ب��ع��ة,  دورت���ه  يف  �مل�����ش��رتك 
�لأمري حممد بن �شلمان ورئي�س جمل�س �لوزر�ء �لعر�قي م�شطفى 

�لكاظمي يف �لأ�شبوع �ملا�شي.
�أمري  �ملنفذ  �للندنية, �شيد�شن  “�ل�شرق �لأو�شط”  ووفقا ل�شحيفة 
�مللك  مركز  على  و�مل�شرف  �جل��م��ارك  وحم��اف��ظ  �ل�شمالية  �حل���دود 
�شلمان لالإغاثة و�لأعمال �لإن�شانية وحمافظ هيئة �لتجارة �لدولية. 
وتوقعت �ل�شحيفة �أن ي�شهد �لفتتاح  وزير �لد�خلية �لعر�قي عثمان 

�لغامني وحمافظي كربالء و�لأنبار �ملحاذيتني للمعرب.
ويقع م�شروع �إن�شاء وحت�شينات منفذ “جديدة عرعر” من �جلانب 
�ل��ع��ر�ق��ي ع��ل��ى م�شاحة  م��ن �جل��ان��ب  “عرعر”  �ل�����ش��ع��ودي وم��ن��ف��ذ 
لوجي�شتية  منطقة  وي�شم  مربع,  مرت  مليون   1.6 تبلغ  �إجمالية 

�شتكون مبثابة �لبو�بة �لقت�شادية للجزء �ل�شمايل من �ل�شعودية.

�إن   , �ل��ق��رب���ش��ي نيكو�س ك��ري�����ش��ت��ودول��ي��د���س,  ق���ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
�لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغ��ان رمبا ي�شم �شمال �جلزيرة يف 
غ�شون عامني. وقال كري�شتودوليدي�س: “�ملناطق �ملحتلة يف قرب�س, 
�أهد�ف  كلها  �ل��ع��ر�ق,  �شمال  يف  ومناطق  �شوريا,  �شمال  يف  ومناطق 

حمتملة لأردوغان” ح�شب ما نقل موقع “�أحو�ل” �لرتكية.
�لتي  �شمال قرب�س  تركيا  �شم  م��ن  خ��ط��ر�ً  هناك  �إن  �ل��وزي��ر  وق��ال 
�جلزيرة  لتوحيد  حل  غياب  يف  �لأت���ر�ك,  �لقبار�شة  عليها  ي�شيطر 

�ملق�شمة بحلول 2023, �لذكرى �ملئوية لتاأ�شي�س جمهورية تركيا.
1974 رد�ً على �نقالب ع�شكري لقبار�شة  غزت تركيا قرب�س يف  

يونانيني �أر�دو� توحيد �لبالد مع �ليونان.
لت�شوية  �لدولتني”  “حل  �إىل  �ملا�شية  �لأ�شابيع  يف  �أردوغ���ان  ودع��ا 
�لأمم  ترعاها  �لتي  للمبادر�ت  مناق�س  موقف  يف  قرب�س,  م�شكلة 

�ملتحدة على �أ�شا�س منوذج فيدر�يل.

�إلهام  �لأذرب��ي��ج��اين  �لرئي�س  على  عقوبات  �لهولندي  �ل��ربمل��ان  �أق��ر 
رج��ب طيب  �ل��رتك��ي  و�ل��رئ��ي�����س  علييفا,  م��ه��رب��ان  وزوج��ت��ه  علييف 
�شد  وفظائع”  ح��رب  ج��ر�ئ��م  “�رتكاب  بتهمة  و�آخ��ري��ن,  �أردوغ����ان, 
�آرت�شاخ, �لت�شمية �لأرمنية لإقليم ناغورنو قره باخ, ح�شب ما �أعلن 

�شفري �أرمينيا يف هولند� تيكر�ن باليان.
ونقلت وكالة �أرمنربي�س, عن �ل�شفري �أن �لقر�ر �لذي �أعده �لربملاين 
على  فردية  عقوبات  فر�س  �إىل  دع��ا  ك��ار�ب��ول��وت  �شاديت  �لهولندي 

�مل�شوؤولني عن �لعنف يف ناغورنو قره باخ, يف �أذربيجان وتركيا.
�آخر فر�س عقوبات فردية على �لرئي�س �لأذربيجاين  و�قرتح قر�ر 
“�لهجوم  يف  �ملتورطني  من  وغريهم  �أ�شرته,  و�أف���ر�د  علييف  �إلهام 

�لأذربي ون�شر تركيا للم�شلحني �ل�شوريني يف ناغورنو قره باخ«.
تركيا  �أر�شلتهم  �لذين  و�ل�شوريون  �لأذر  �لإرهابيون  �لقر�ر  و�أ�شاف 
�رتكبو� جر�ئم حرب و��شعة �لنطاق يف ناغورنو قره باخ يف �لأ�شابيع 
باإبادة  �لتهديد�ت  متابعة  �إىل  �حلكومة  وندعو  �ملا�شية,  �خلم�شة 

جماعية غري ملحوظة«.

�لأربعاء,  �أم�س  �لعليا باجلز�ئر,  باملحكمة  �لغرفة �جلنائية  �أ�شدرت 
قر�ر�ً بقبول �لطعن بالنق�س يف �لق�شية �شد �شقيق �لرئي�س �ملخلوع 
عبد �لعزيز بوتفليقة, و�لقائدين �ل�شابقني جلهاز �ملخابر�ت �لفريق 
وعثمان طرطاق �مللقب  ب�”�جلرن�ل توفيق”  حممد مدين �ل�شهري 
ب� “ب�شري«. وقررت �ملحكمة �إحالة �لق�شية �إىل �ملجل�س �لع�شكري يف 
�لبليدة, بت�شكيلة ق�شائية جديدة. وكان جمل�س �ل�شتئناف �لع�شكري 
�جلز�ئرية,  �لعا�شمة  قرب  �لبليدة,  مبدينة  �لع�شكرية  �ملحكمة  يف 
�أ�شدر حكماً بال�شجن �لنافذ 15 عاماً �شد �شقيق رئي�س �جلمهورية 
�ل�شابق �ل�شعيد بوتفليقة, و�ملدير �ل�شابق جلهاز �ملخابر�ت, �لفريق 
�ملتقاعد حممد مدين, وخليفته يف �ملن�شب �جلرن�ل �ملتقاعد عثمان 

طرطاق نف�شه .

عوا�صم

الريا�ص

اأثنيا

اأم�سرتدام

اجلزائر

ال�سلطة الفل�سطينية اأمام حتدي 
ا�ستعادة اأموالها يف اإ�سرائيل

•• رام اهلل-وكاالت

ج���اء �إع����الن ع�����ش��و �ل��ل��ج��ن��ة �مل��رك��زي��ة حل��رك��ة ف��ت��ح, ووزي����ر �ل�����ش��وؤون �ملدنية 
�لفل�شطينية, ح�شني �ل�شيخ, عن عودة جميع �لت�شالت �لر�شمية �لفل�شطينية 
مع  خ�شو�شاً  �ل�شيا�شية,  �لنقطة  ه��ذه  ح�شا�شية  على  ليوؤكد  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل,  م��ع 
�لدعو�ت �لفل�شطينية �لأخرية, �لتي طالبت بحتمية و�شرورة عودة �لت�شالت 
�لتي  �لقت�شادية  �لأزم���ات  ظل  يف  فر�شة,  �أق��رب  يف  �لطرفني  بني  و�لتن�شيق 

تتعر�س لها �ل�شلطة �لفل�شطينية.
ياأتي هذ� �لإعالن, �لذي �أعرب عنه ح�شني �ل�شيخ على ح�شابه على تويرت �أم�س 
تز�مناً مع ما �شرحت به م�شادر م�شوؤولة, مقربة من وزير �ملالية �لفل�شطيني, 
تاميز”,  “�لفاينن�شال  �شحيفة  عنها  نقلت  �لتي  �مل�شادر  وهي  ب�شارة,  �شكري 
قولها؛ �إنها توؤيد �شرورة ��شتعادة �أمو�ل �ملقا�شة من �إ�شر�ئيل, وهو �لأمر �لذي 
يوؤيده ب�شارة منذ �أن مت تعيينه وزير�ً للمال يف �حلكومة �لفل�شطينية �حلالية.

وت�شري �ل�شحيفة �إىل �أن ما دفع بالوزير �لفل�شطيني �إىل �شرورة �ملناد�ة باتخاذ 
ت�شتطيع  �لفل�شطينية,  لل�شلطة  مالية  م�شادر  وج��ود  عدم  هو  �خلطوة,  هذه 
�حل�شول  مبقت�شاه  يتحّتم  �لذي  �لأم��ر  �أن�شطتها,  بتمويل  تقوم  �أن  مبوجبها 
على هذه �لأمو�ل. لكن �لالفت للنظر, �أن �لكثري من �مل�شادر �مل�شوؤولة يف وز�رة 
�لتن�شيق  �أم��ا  �لأول��وي��ات,  ر�أ���س  يكون على  �أن  �لقت�شاد يجب  �أن  توؤكد  �ملالية, 

�لأمني مع �لحتالل فيجب �أن ياأتي لحقاً.

 �سحف عربية: نحو عامل بال تنظيم الإخوان الإرهابي

هكذا دّمرت تركيا �سالحها اجلوي!

ف�سيحة جديدة ملنظمة »اإخوانية«.. ت�سريحات م�سيئة لالإيزيديني

اإ�سابة جديدة رئي�س وزراء اأرمينيا يك�سف عن خطة عمل    1251
بكورونا بني الفل�سطينيني 

 •• رام اهلل -رويرتز

 1251 ت�شجيل  �لكيلة  م��ي  �لفل�شطينية  �ل�شحة  وزي���رة  �أعلنت 
ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا �مل�شتجد وت�����ش��ع وف��ي��ات خالل  �إ���ش��اب��ة ج��دي��دة 
�إن  بيان  يف  �ل��وزي��رة  وق��ال��ت  �ملا�شية.  و�لع�شرين  �لأرب���ع  �ل�شاعات 
 600 بو�قع  �جلديدة  �لإ�شابات  من  ع��دد  �أعلى  �شجل  غ��زة  قطاع 
�إ�شابة. و�أ�شافت �أن 43 مري�شا “يرقدون يف غرف �لعناية �ملكثفة 
بيانات  قاعدة  وتظهر  �ل�شناعي«.  �لتنف�س  �أجهزة  على   10 بينهم 
�لإ�شابات بفريو�س كورونا  �إجمايل  �أن  �لفل�شطينية  �ل�شحة  وز�رة 
بلغ  �ملا�شي  �آذ�ر  مار�س  �جلائحة يف  منذ ظهور  �لفل�شطينيني  بني 

78566 �إ�شابة تعافى منها 68686 وتويف 668.

•• لندن-وكاالت

�أثارت ت�شريحات موؤ�ش�س منظمة 
�لعاملية,  �لإ����ش���الم���ي���ة  �لإغ����اث����ة 
�ل�شتياء  م��ن  موجة  �لبنا,  ه��اين 
بعدما  و�لم���ت���ع���ا����س,  و�ل��غ�����ش��ب 
“عبدة  باأنهم  �لإيزيديني  و�شف 

�ل�شيطان«.
ي�شغل  �ل����������ذي  �ل�����ب�����ن�����ا,  وذك����������ر 
منتدى  رئ���ي�������س  م��ن�����ش��ب  �أي�������ش���ا 
�لإ�شالمية  �خل��ريي��ة  �جل��م��ع��ي��ات 
منظمة  ورئ���ي�������س  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 
�شوي�شر�,  يف  �لإ�شالمية  �لإغ��اث��ة 
على  ن�شر  فيديو  �لو�شف يف  ه��ذ� 
له يف  خ��الل حما�شرة  “تويرت” 
�لفيديو  ور  و�شّ �ملا�شي.  �شبتمرب 
ب��ع��د �أ���ش��اب��ي��ع م��ن �إج���ب���ار جمل�س 

�لإ�شالمية  �لإغاثة  منظمة  �إد�رة 
�لتنحي,  ع��ل��ى  ب��اأك��م��ل��ه  �ل��ع��امل��ي��ة 
تعليقات  �لك�شف عن  وذل��ك عقب 
لتنظيم  ود�عمة  لل�شامية  معادية 
ومنظمات  �لإره�����اب�����ي  �لإخ��������و�ن 

متطرفة �أخرى.
وكانت منظمة �لإغاثة �لإ�شالمية 
�لعاملية قد �أعلنت �أن �لنائب �لعام 
و�لرئي�س �ل�شابق للجنة �ملخابر�ت 
�لربيطاين,  �ل��ربمل��ان  يف  و�لأم����ن 
دوم��ي��ن��ي��ك غ���ري���ف, ت���ر�أ����س جلنة 
�أمناء  ���ش��ل��وك  مل��ر�ق��ب��ة  م�����ش��ت��ق��ل��ة 
�ملديرين  �ملوؤ�ش�شة �خلريية وكبار 
ذكرت  ح�شبما  فيها,  �لتنفيذيني 

�شحيفة “ذ� نا�شيونال«.
�لبنا,  ت�������ش���ري���ح���ات  ع���ل���ى  ورد� 
برج�س,  خ�����دي�����دة  �أح�����م�����د  ق������ال 

جلمعية  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ن��ائ��ب 
�خلريية  �لإي����زي����دي����ة  �مل�������ش���اع���دة 
�لتعليق  ه���ذ�  م��ث��ل  �إن  “يزد�”, 
و�جهو�  �لذين  �لإيزيديني  �شدم 
�لإب��ادة �جلماعية على يد تنظيم 
وخ�شو�شا  �لإره���اب���ي,  “د�ع�س” 
�أن������ه ج�����اء م����ن ق���ب���ل م�������ش���وؤول يف 
و�شف  جانبه  من  �إغاثة.  منظمة 
�أبحاث  مل��رك��ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�إب�شن,  ديفيد  �لتطرف,  مكافحة 
“ي�شتحق  ب���اأن���ه  �ل��ب��ن��ا  ق���ال���ه  م���ا 
منظمة  �أن  م�شيفا  �ل�شجب”, 
د�أبت  �لعاملية  �لإ�شالمية  �لإغاثة 
موؤخر� على �لإدلء بتعليقات غري 
مقبولة ذ�ت �شلة بجماعات دينية 

وعرقية.
وب��دوره �عترب �لباحث يف جمعية 

�لدكتور  جاك�شون”,  “هرني 
�لبنا  ت�شريحات  �إح�����ش��ان,  رق��ي��ب 
باأنها �شبيهة بفكر و�آر�ء “د�ع�س”, 
�أنها ك�شفت ما و�شفه  م�شري� �إىل 
�ملقرتن  و�لف�شاد”  ب�”�لف�شائح 
منظمة  يف  ب�������ارزة  ب�����ش��خ�����ش��ي��ات 

�لإغاثة �لإ�شالمية �لعاملية.
“ت�شنيف  �إح���������ش����ان:  و�أ������ش�����اف 
كعبدة  ل����الإي����زي����دي����ني  �مل���ن���ظ���م���ة 
لدى  ترحيبا  �شيلقى  لل�شيطان 
على  للق�شاء  �شعى  �ل���ذي  د�ع�����س 
ل  �لعر�ق.  �شمال  يف  �لأقلية  هذه 
�شك باأن م�شوؤويل منظمة �لإغاثة 
�لإ���ش��الم��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة ع���ب���ارة عن 
جمموعة من �ل�شخ�شيات �لتي ل 

تر�عي �لقيم �لإن�شانية«.
دور�  لعب  �لبنا  �أن  بالذكر  جدير 

�لإغاثة  منظمة  تاأ�شي�س  يف  ب��ارز� 
مبدينة  �ل���ع���امل���ي���ة  �لإ�����ش����الم����ي����ة 
عام  �لإجن���ل���ي���زي���ة يف  ب��رم��ن��غ��ه��ام 
1984, وقد �شنفتها �لإمار�ت يف 
�لعام 2014 باعتبارها “جماعة 
�أن  �إىل  تقارير  وت�شري  �إره��اب��ي��ة«. 
�ملنظمة قد تلقت يف �لعام �ملا�شي 
و�شل  ب��ي��ن��م��ا  دولر,  �أل����ف   749
�لرقم �إىل مليون و82 �ألف دولر 
2018, من قبل جمعية  ع��ام  يف 
قطر �خلريية �ملرتبطة بالقيادي 
�لقر�شاوي  ي��و���ش��ف  �لإخ��������و�ين 

و�لذي يقيم يف �لدوحة.
وت��������و�ج��������ه م����ن����ظ����م����ة �لإغ�������اث�������ة 
�لإ����ش���الم���ي���ة �ل��ع��امل��ي��ة يف �أوروب������ا 
�ن��ت��ق��اد�ت لذع���ة ودع���و�ت لتعليق 
حيث  �أن�شطتها,  ووق���ف  متويلها 

�ملعونة  حتالف  جمموعة  جّمدت 
دويت�شالند  “�أكتيون  �لأمل���ان���ي���ة 
حتى  �ملنظمة  ع�شوية  هيلفت” 
�ل�شويد,  ويف   .2021 دي�شمرب 
ترتفع �لأ�شو�ت �ملنادية مبر�جعة 
للتنمية  �ل�������ش���وي���دي���ة  �ل����وك����ال����ة 
�لدولية “�شيد�” لدعمها ملنظمة 
�لإغاثة �لإ�شالمية بعد ن�شر عدد 
�أع�����ش��ائ��ه��ا مل��ح��ت��وى متطرف  م��ن 
يدعو للعنف على مو�قع �لتو��شل 

�لجتماعي.
�لطو�رئ  هيئة  تعيد  �أن  ويرتقب 
و�ل���ك���و�رث ب��ربي��ط��ان��ي��ا �ل��ن��ظ��ر يف 
�لإ�شالمية  �لإغ��اث��ة  منظمة  دور 
تقا�شي  �ل��ذي  �لوقت  يف  �لعاملية, 
�ملوؤ�ش�شات �خلريية  فيه مفو�شية 

�ملنظمة.

�ل�شيطرة  قو�تها  ��شتعادت  �لتي  �أذرب��ي��ج��ان  �إىل  �ل�شابق  يف 
ع��ل��ى �أج������ز�ء م���ن �لأر������ش����ي �ل��ت��ي خ�����ش��رت��ه��ا ب��اك��و يف حرب 
�لأرميني  �خلارجية  وزي��ر  و��شتقال  �لت�شعينيات.  يف  �شابقة 
با�شينيان, يف من�شور  و�أك��د  �لأ�شبوع.  �شابق من هذ�  يف وقت 
�لكاملة  �مل�شوؤولية  �أنه يتحمل  �لأربعاء,  �أم�س  على في�شبوك 
�أرمينيا  ��شتقر�ر  �لآن عن  �إنه م�شوؤول  عما حدث, لكنه قال 

و�شمان �أمنها �لقومي.
نقطة   15 ي��ذك��ر  �أن  قبل  متاما”  ع���ازم  “�أنا  ي��ق��ول  وك��ت��ب 
��شتعادة عملية  يريد حماولة  �إنه  وقال  �لعمل عليها.  يريد 
�ل��ت��ف��او���س �ل��ر���ش��م��ي��ة ح���ول ن��اج��ورن��و ق���رة ب���اغ حت��ت رعاية 
�أوروبا  �لتابعة ملنظمة �لأمن و�لتعاون يف  جمموعة مين�شك 

�لتي ل تز�ل  �لأر����ش��ي  �إىل  �لنا�س  �لأول��وي��ة لعودة  و�إع��ط��اء 
م�شاعدة  يعني  وه���ذ�  �لأرم��ن��ي��ة.  �ل��ع��رق��ي��ة  عليها  ت�شيطر 
�لنا�س على ترميم �ملنازل و�لبنية �لتحتية �ملت�شررة وتقدمي 
�مل�����ش��اع��دة �مل��ال��ي��ة ل��ع��ائ��الت �جل��ن��ود �ل��ذي��ن ُق��ت��ل��و� يف �لنز�ع 
وتقدمي �لرعاية �ملنا�شبة ملن �أ�شيبو�. و�أ�شاف �أنه يريد كذلك 
معاجلة �لو�شع �لقانوين لناجورنو قرة باغ و�إجر�ء �إ�شالح 
ع�شكري وتعديل قانون �لنتخابات و�لرتكيز على �لت�شدي 
با�شينيان  كتب  �لقت�شاد.  و�إنعا�س  كورونا  فريو�س  جلائحة 
يقول “يف يونيو 2021 �شاأقدم تقرير� عن خريطة �لطريق 
هذه...�لر�أي �لعام ورد �لفعل �شيوؤخذ�ن يف �حل�شبان لتحديد 

�لإجر�ء�ت �مل�شتقبلية«.

•• يريفان-رويرتز

خطة  عن  با�شينيان  نيكول  �لأرميني  �ل���وزر�ء  رئي�س  ك�شف 
عمل مدتها �شتة �أ�شهر قال �إنها م�شممة ل�شمان �ل�شتقر�ر 

�لدميقر�طي لبالده حتى مع تغري ت�شكيل �حلكومة.
ورف�س با�شينيان دعو�ت �ملعار�شني و�ملتظاهرين لال�شتقالة 
�ل�شر�ع  مع  �لكارثي  تعامله  �أ�شلوب  �إن��ه  يقولون  ما  ب�شبب 
�لعرقية  و�ل��ق��و�ت  �أذربيجان  بني  �أ�شابيع  �شتة  منذ  �مل�شتمر 

�لأرمنية حول جيب ناجورنو قرة باغ و�ملناطق �ملحيطة به.
ومب��وج��ب �ت��ف��اق وق��ف �إط���الق ن��ار تو�شطت فيه رو���ش��ي��ا, مت 
�لتي كان ي�شيطر عليها �لأرمن  �أج��ز�ء من �لأر��شي  ت�شليم 

•• عوا�صم-وكاالت

�خلليج  وم���ن  فيينا  �إىل  ت��ون�����س  م��ن 
�لإخ����و�ن  تنظيم  وج���د  �أم��ري��ك��ا,  �إىل 
�لإرهابي نف�شه, متورطاً يف مو�جهات 
�نهياره,  ب��ق��رب  ت��وح��ي  وم��الح��ق��ات 
�أظافره  وتقليم  �لأق��ل جلمه  على  �أو 
�ملنطقة  دول  ج�شد  يف  غ��رزه��ا  �ل��ت��ي 

و�لعامل منذ عقود.
�نتف�شت  ع��رب��ي��ة,  ل�����ش��ح��ف  ووف��ق��������اً 
تنفيذ  بعد  �لإخ����و�ن,  وج��ه  تون�س يف 
م���ا ي�شمى  ���ش��ي��ا���ش��ي ���ش��د  �ع��ت�����ش��ام 
و�ملطالبة  �مل�����ش��ل��م��ني,  ع��ل��م��اء  �حت����اد 
يف  ممثاًل  و�لفرع  �لأم  �لتنظيم  بحل 
�لنه�شة ق�شائياً بتهمة �لإرهاب, ويف 
قر�ر�ً  فيينا  حكومة  �تخذت  �لنم�شا, 
وطبيعة  ���ش��ك��ل  يك�شف  ف��ي��ه  ل��ب�����س  ل 
�لإخ�����و�ن يف  تنظيمات  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
ت�شمني  �ق��رت�ح  بعد  �لعجوز,  �لقارة 
ه����ن����اك, جرمية  �ل���ع���ق���وب���ات  ق����ان����ون 
�أو  �ن���ت���م���اًء  �ل�شيا�شي”  “�لإ�شالم 

تاأييد�ً �أو تفكري�ً.

رباعي مكافحة �لإرهاب 
يف �شحيفة �لعرب قال حممد خلفان 

�ل�شو�يف: “تو�شلت �إىل قناعة �أن �جلهود �لتي تبذلها 
�ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة �لأرب�����ع م��ن �أج���ل م��ك��اف��ح��ة �لتطرف 
�لر�أي  �إقناع  ب��د�أت توؤتي ثمارها, وتنجح يف  و�لإره��اب, 

�لعام �لغربي عموماً و�لأوروبي ب�شكل خا�س«.
“تيار�ت �لإ�شالم �ل�شيا�شي وخا�شة تنظيم  �أن  و�أ�شاف 
��شتقر�ر  �لإخو�ن �مل�شلمني �لإرهابي متثل خطر�ً على 
لأفكارهم  حا�شنة  بيئة  ل��ه��م  ت��وف��ر  �ل��ت��ي  �ملجتمعات 
�لإن�شان  �إدر�ك  ع��دم  ذل��ك  يف  م�شتغلني  ومتويالتهم, 
�ل��ت��خ��ري��ب��ي��ة يف مقابل  �أج��ن��د�ت��ه��م  �ل��غ��رب��ي حل��ق��ي��ق��ة 
��شتخد�م �شالح �ملظلومية للح�شول على تعاطف �لر�أي 

�لعام فيها«.
�مل�شلمون  “�لإخو�ن  ن��دوة  يف  م�شاركته  خ��الل  و�أو���ش��ح 
و�لإعالم: بني �لأيديولوجيا و�ل�شيا�شة” �لتي عقدها 
مركز تريندز للبحوث و�ل�شت�شار�ت, �أن مفرد�ت معربة 
عن م�شتقبل غري و�عد لإعالم �لإخو�ن تكررت ب�شيغ 

•• عوا�صم-وكاالت

و�لأمن  �ل��دف��اع  يف  �ملُتخ�ش�س  �لأمريكي  �لكاتب  ر�أى 
�لقومي مايكل بيك, �أن حملة �لقمع �لرتكية للجي�س 
قدر�ت  دم����رت   ,2016 يف  �لن���ق���الب  ع��ق��ب حم��اول��ة 

قو�تها �جلوية.
�إنرت�شت”,  “نا�شيونال  جملة  يف  مقال  يف  بيك,  وق��ال 
 300 �أك���ر م��ن  �إن���ه عقب حم��اول��ة �لن��ق��الب, ُف�شل 
ت�شويه  �إىل  �أدى  م��ا   ,F-16 ُمقاتالت  ي��ق��ودون  طيار 
�شورة �جلي�س �لرتكي باعتباره تهديد�ً �شيا�شياً, وعزز 
�ل��رتك��ي رجب  �ملُ��ت��ز�ي��د للرئي�س  �ل���ش��ت��ب��د�دي  �حل��ك��م 
�لعثماين �جلديد, �لذي �شجن  �أردوغ��ان وحزبه  طيب 
�ل�شوؤ�ل:  �أم��ام  بتنا  وبالتايل  �ل�شحافيني.  من  �لعديد 

“من �شيطري باملُقاتالت �لرتكية؟«.

تطهري �صالح �جلو
و�أ����ش���اف �أن �حل�����ش��ول ع��ل��ى ط��ي��اري��ن ُم��ق��ات��ل��ني لي�س 
تدريب  �أن  �لأمريكي  �جل��و  �شالح  ق��در  �إذ  �شهاًل,  �أم���ر�ً 
 11 ُيكلف   ”35 “�أف  قيادة طائرة  على  طيار جديد 
ُم�شتعّد  �لأم��ري��ك��ي  �جل��و  �شالح  �أن  كما  دولر,  مليون 
لتقدمي مكافاآت بقيمة ن�شف مليون دولر لالحتفاظ 
�ملُقاتل  �ل��ط��ي��ار  ف���خ���ربة  �خل�����ربة,  ذوي  ب��ال��ط��ي��اري��ن 

�ملخ�شرم ل ُتقدر بثمن.
و�عترب �لكاتب �أن �لدولة �لتي ُتلقي بطياريها �ملُقاتلني 
�أي�شاً  ُتهدر  ولكنها  �مل��ال فح�شب,  تهدر  ل  �ل�شجن  فى 
م�����ورد�ً ح��ي��وي��اً ل��ل��غ��اي��ة. وم���ع ذل����ك, ط��ه��رت �حلكومة 
�أن  �ل��ن��ادر  م��ن  �أ�شبح  حتى  �جل���وي,  �شالحها  �لرتكية 

حُتّلق �ملُقاتالت من طر�ز “�أف 16«.

�لنتقام �لرتكي
عندما   ,2016 -مت���وز  يوليو   15 يف  �مل�شكلة  ب���د�أت 

من تنظيم �لإخ��و�ن �مل�شلمني وهياكله مثل هذ� �حتاد 
بعد  �حلكومات  خمتلف  مو�شي  و�تهمت  �لقر�شاوي«. 
�ل��ث��ورة ب��ال��ت��و�ط��وؤ م��ع �حت���اد �ل��ق��ر���ش��اوي, و�أو�شحت 
“رغم معرفة �حلكومات مبعامالت هذ� �لحتاد �ملالية 
�لقانونية, و��شتغاللها يف جو�نب  �ل�شفافة وغري  غري 
�أن�شطة دعائية توجيهية غري مالئمة للنظام  منها يف 
�لرتبوي �لتون�شي �جلمهوري, ويف جو�نب �أخرى غري 
معلومة, لكن مل تتخذ هذه �حلكومات خطو�ت جادة 

حلماية �ملجتمع” من �لتنظيم �لإرهابي.

�لإ�صالم �ل�صيا�صي
ويف حيفة �لحتاد �لإمار�تية قال �أحمد �أمريي: “بعد 
�أخري�ً, حزمت �حلكومة  �لنم�شا  �شربة موجعة تلقتها 
�أمرها مع �أيديولوجية �لإ�شالم �ل�شيا�شي �لتي ل تقل 
�أعلن  فقد  �لنازية,  �لأيديولوجية  و�ُشمية عن  خطورة 
رئي�س �حلكومة مقرتح لقانون �شيعر�س على �لربملان 

ومرة  ومرتبك  م�شّو�س  م�شتقبل  ه��و  فمرة  خمتلفة, 
�أخرى غري و��شح �ملعامل.

تون�س و�حتاد �لقر�صاوي
يف تون�س نظم �حلزب �لد�شتوري �حلر �ملعار�س م�شاء 
�حتاد  ي�شمى  ما  مقر  �أم��ام  مفتوحاً  �عت�شاماً  �لثنني 
يتزعمه  �ل��ذي  �لتنظيم  ف��رع  �مل�شلمني,  علماء  �لعاملي 

زعيم �لتنظيم �لعاملي, يو�شف �لقر�شاوي يف قطر.
ياأتي  �لعت�شام  �أن  �أونالين,  �إي�شت  ميدل  ونقل موقع 
رف��ع��ه��ا �حلزب,   دع���وى  �لتون�شي  �ل��ق�����ش��اء  رف�����س  ب��ع��د 

لإيقاف �أن�شطة �لحتاد يف �لبالد. 
“وجود  �أن  و�أو���ش��ح��ت رئ��ي�����ش��ة �حل����زب ع��ب��ري م��و���ش��ي 
�ل���ن���ظ���ام �جلمهوري  مل���ب���ادئ  م��ن��اق�����س  �لحت������اد  ف����رع 
غري  بطرق  �لتمويل  جللب  وم�شدر  و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي, 
�شرعية”, مطالبة “بحماية �لبالد ونظامها �جلمهوري 

وبعد �ملُحاولة �لفا�شلة, �أطيح بعدد كبري من �ل�شباط 
من �لرتب �لعالية, وُطرد �أكر من 300 طيار ُمقاتل 

يقودون طائر�ت من طر�ز “�أف 16«.

حماولت بائ�صة للتعوي�س
ولتعوي�س هذ� �لنق�س, بد�أت �حلكومة �لرتكية �لبحث 
�ملتحدة رف�شت طلب تركيا  �ل��ولي��ات  يف �خل��ارج, لكن 
�إر�شال ُمدربني. ثم �شعت تركيا للح�شول على م�شاعدة 

�إنقالب فا�شلة  �أف��ر�د من �جلي�س �لرتكي حُماولة  قاد 
�لذي  �أردوغ��ان,  �لرئي�س رجب طيب  لإ�شقاط حكومة 
�أنهى  �أن  ب��ع��د  �إ���ش��ط��ن��ب��ول  �إىل  ل��ل��ع��ودة  ك���ان يف ط��ري��ق��ه 
للقو�ت  طائرتني  م��ر�أى  على  طائرته  وكانت  عطلته, 
�جلوية �لرتكية من طر�ز “�أف 16” �إل �أنهما �أخفقتا 

يف �إ�شقاطها.
ومل ت�شتغرق هذه �ملحاولة �لفا�شلة وقتاً طوياًل لتعود 

حكومة �أردوغان لالنتقام.

جرمية  با�شتحد�ث  عليه  للت�شويت 
جنائية ت�شمى �لإ�شالم �ل�شيا�شي«.

ل��ل��ق�����ش��اء على  ���ش��ي��اق ج��ه��وده��ا  ويف 
�شي�شمح  �ل��ب��الد,  يف  �لتنظيم  ف���روع 
�لنم�شاوية  ل��ل�����ش��ل��ط��ات  �ل����ق����ان����ون 
َمن  �شد  قانونية  �إج�����ر�ء�ت  ب��ات��خ��اذ 
لالإرهابيني,  خ�شبة  �أر���ش��ي��ة  يخلق 
لالأيديولوجيا  ي��روج  من  ومالحقة 
�شمن  �لإره�����اب�����ي�����ني  حت�����رك  �ل����ت����ي 

�لأقليات �مل�شلمة.
يكت�شي  �ل��ن��م�����ش��ا  ق����ر�ر  �أن  و�أو�����ش����ح 
لأنه  �ل��ظ��رف,  ه��ذ�  �أهمية خا�شًة يف 
ويعك�س   �أوروب����ا,  يف  نوعه  م��ن  �لأول 
�شنو�ت,  منذ  �لأوروب����ي  “�ل�شتنفار 
�أف�شدته  م�����ا  �إ������ش�����الح  وحم�����اول�����ة 
�ل�شيا�شات �لأوروبية على مدى عقود 

يف �مل�شاألة �لإ�شالموية«.

بال �إخو�ن
يف ���ش��ح��ي��ف��ة �ل�����ش��رق �لأو�����ش����ط قال 
“�لإخو�ن  �ل���ر�����ش���د:  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
ورغم   ,1928 منذ  قدمية  جماعة 
ح�شور�ً  حتقق  مل  �لطويل  تاريخها 
�إل بعد �لثورة �لإير�نية, فقد  �شعبياً 
دينية  ج��م��اع��ة  �أول  �خلمينية  ك��ان��ت 
�لتي  �ل�����ش��ر�رة  تلك  وك��ان��ت  �ملنطقة,  يف  للحكم  ت�شل 
�أطلقت �حلركة �خلاملة �إىل �ل�شارع, وقبل ذلك عا�شت 
�لإخو�نية �شمن �أطياف �حلياة �ل�شيا�شية يف �ملجتمعات 
بال  لعقود  نخبوية  �ل�شيوعية,  مثل  وبقيت,  �لعربية 

قاعدة �شعبية«.
�لنم�شا,  يف  وج���دت  �جل��م��اع��ة  �أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب  و�أ����ش���ار 
وف��رن�����ش��ا, وب��ري��ط��ان��ي��ا وغ���ريه���ا, �أر����ش���اً رخ���وة دخلتها 
�لآخرين,  تكفر  فا�شية  “حركة  مثل  عليها  و�شيطرت 
م�شتخدمة �لإ�شالم و�مل�شحف و�لنبوة يف عزل �مل�شلمني 

�ملعتدلني و�إلغائهم, كما قال �ل�شاد�ت«.
و�أو�شح �لكاتب �أن �لإخو�ن جنحو� يف �ل�شتفادة يف نقطة 
�شعف �أوروبا, ف� “�لأوروبيون متناق�شون ي�شتكون من 
�لإرهاب �لإ�شالمي ويف �لوقت نف�شه يرتكون �جلماعات 
وتدير  �لأم����و�ل  وجتمع  ت��در���س  �ملتطرفة  �لإ�شالمية 
�جلاليات, وحت�شل على �لدعم �حلكومي يف جمعياتها 

على  دليل  ويف  �أي�����ش��اً.  ذل��ك  يف  ف�شلت  لكنها  باك�شتان, 
 330 ُيهدد  ق��ر�ر�ً  �لرتكية  �حلكومة  �أ�شدرت  �لياأ�س, 
طيار�ً �شابقاً باإلغاء رخ�شهم, �إذ� مل يعودو� �إىل �خلدمة 

يف �لقو�ت �جلوية ملدة 4 �أعو�م.
��شرتت  لرتكيا,  �لتقليدي  �لعدو  هي  رو�شيا  �أن  ورغ��م 
�أنقرة منها �شو�ريخ “�أ�س 400” بعيدة �ملدى و�ملُ�شادة 
�لتوتر بني  ح��دة  زي��ادة  �إىل  ب��دوره  �أدى  ما  للطائر�ت, 

و��شنطن و�أنقرة حول �شوريا وغريها من �لق�شايا.
“يورو�شام”  ���ش��رك��ة  م���ع  �ت��ف��اق��ي��ة  ت��رك��ي��ا  وق��ع��ت  ك��م��ا 
�شة يف �شناعة �ل�شو�ريخ  �ملُتخ�شّ �لفرن�شية �لإيطالية 

لتطوير �شاروخ بعيد �ملدى ُم�شاد للطائر�ت.

»�أ�س 400« لن يحّل �مل�صكلة
لكن �ل�شوؤ�ل هو ملاذ� تهتم تركيا فجاأة ب�شو�ريخ �أر�س 

جو؟
ويف ���ش��ي��اق �ل����رد ق���ال �ملُ��ح��ّل��ل �ل���رتك���ي ف����ريد� �أوزي�����ر: 
عدد  �نخف�س  -مت��وز,  يوليو   15 �نقالب  �أع��ق��اب  “يف 
�لطيارين �لذي يقودون طائر�ت من طر�ز �أف 16, ما 
�أوجد حاجة لتطوير دفاعنا �جلوي” م�شيفاً “هذ� هو 

�شبب �شر�ء �أ�س-400«.
و�أو�شح �أوزير “لكن حتى هذ� لن يحل م�شاكل �لدفاع 
�أ�س  �شو�ريخ  نظام  �أن  خا�شًة  متاماً,  �لرتكية  �جل��وي 
400 ل مُيكن دجمه فى �لبنية �لتحتية حللف �لناتو, 
�لدفاع  م��ن  للحماية  ����ش��ت��خ��د�م��ه  مُي��ك��ن  ل  وب��ال��ت��ايل 

�ل�شاروخي«.
وهكذ�, حتتاج تركيا �إىل نظامي “�أ�س 400” لإ�شقاط 
لعرت��س  “يورو�شام”  و�إىل  �ملُ���ع���ادي���ة,  �ل���ط���ائ���ر�ت 

�ل�شو�ريخ �لبالي�شتية.
من  ك���������ان  “رمبا  ق��ائ��اًل:  متهكم���������اً,  بيك  وخت�������م 
�لذين يقودون طائر�ت  �لأ�شهل �لحتفاظ بالطيارين 



اخلميس   19  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13092  
Thursday   19  November   2020   -  Issue No   1309212

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شرق �لو�شط للهو�تف 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ملتحركة رخ�شة رقم:1044940 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مبارك ز�يد �شاوي باروت �حلر��شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شايف نا�شر مذكر �ل �شايف �لهاجري

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لفن �جلميل 

CN للنقليات و�ملقاولت �لعامة رخ�شة رقم:2693830 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد علي حمد�ن �شامل �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حنان حم�شن �شعيد جوفان

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز كوريان كوزماتيك 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لطبي ذ.م.م رخ�شة رقم:2982603 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد ثعلوب �شامل حمد �لدرعي من 26% �ىل %51
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عادل حممد �حمد �ل�شعدي من 25% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �حمد ر�شاد منا�شره
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ماوننت جيت �نرتنا�شونال 

CN خلدمات �لتموين ذ.م.م رخ�شة رقم:2841874 
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�ي�شر خالد ح�شني �حلاوي من 42% �ىل %29

تعديل ن�شب �ل�شركاء
عبيد �شيف عبيد �شيف �خلمريي من 43% �ىل %36

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عبد�لفتاح حممد عبد�لرحمن �بو �لنجا %20

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم مر�شى �لريان 

CN للماأكولت �لبحرية رخ�شة رقم:2915803 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فار�س �حمد حممد علي �لهاملي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد�ن �شالح عبد�هلل �ملبارك

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�د�شو للخدمات �لبحرية 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:3701727 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �د�شو للخدمات �لبحرية ذ.م.م 

ADSO MARINE SERVICES LLC 

�إىل/�د�شو للخدمات �لبحرية و�ملقاولت �لعامة ذ.م.م 
ADSO MARINE SERVICES & GENERAL CONTRACTING LLC 

تعديل ن�شاط / �إ�شافة مقاولت م�شاريع �ملبانى بانو�عها 4100002
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/��س �ر ��س برجر- �شركة 

CN �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م رخ�شة رقم:1834037 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*1
تعديل �إ�شم جتاري من/ ��س �ر ��س برجر - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

 S R S BURGER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C  

�إىل/كافيترييا �شي لذيذ - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م 
SHY LATHETH CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
�ملالب�س  لكي  �ل�ش�����ادة/�لدبا�شني  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2883537 
تعديل �إ�شم جتاري من/ �لدبا�شني لكي �ملالب�س 

ALDABASIN IRONING CLOTHES 

�إىل /�جلرنا�س للكمبيوتر
AL JIRNAS COMPUTER 

تعديل ن�شاط / �إ�شافة �إ�شالح �أجهزة �حلا�شب �لآيل و�شيانتها 9511001
تعديل ن�شاط / حذف كي �ملالب�س 9601001

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �كرب خان علي للحد�دة و�لنجارة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �مل�شلحة رخ�شة رقم:1179816 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / هالل نظر حممد رحمه من وكيل خدمات �إىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / هالل نظر حممد رحمه من 0% �إىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �كرب خان على جول

 تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �كرب خان علي للحد�دة و �لنجارة �مل�شلحة

AKBAR KHAN ALI RE INFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH EST 

�إىل /موؤ�ش�شة باب �حلديد للحد�دة و�لنجارة �مل�شلحة

BAB ALHADID FOR BLACKSMITHING AND ARMED CARPENTRY 

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ريدكو للمقاولت �لعامة ونقليات

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2359733 

تعديل �إ�شم جتاري من/ ريدكو للمقاولت �لعامة و نقليات 

REDCO GENERAL CONTRACTING AND TRANSPORTATION 

�إىل /ريدكو للنقاليات �لعامة 

REDCO GENERAL TRANSPORTATION

تعديل ن�شاط / حذف مقاولت م�شاريع �ملبانى بانو�عها 4100002

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة �ملجرة للمالب�س

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1112167 
تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة جميله �حمد حممد �لرميثى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة مالك حممد م�شطفى �ملومنى %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف نز�ر بن �حلبيب �لعامرى

تعديل وكيل خدمات / حذف هادف حميد ر��شد بالعبده �ل�شام�شى
 تعديل �إ�شم جتاري من/ م�شبغة �ملجرة للمالب�س

ALMAGARAH LAUNDRY
�إىل /م�شبغة �شوبر �شتار �لتوماتيكية

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفيل كافيه

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2680483 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة مانع خالد من�شور �شيف �ل�شام�شى %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مريه خالد من�شور �شيف �ل�شام�شى
 تعديل �إ�شم جتاري من/ �لفيل كافية

ELEPHANT CAFE 
�إىل /�ملري كافيه 

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ نك�ش�س 

لتلميع وزينة �ل�شيار�ت
 رخ�شة رقم:CN 1157992 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ �ي دي 

كون�شيبت لعمال �لديكور
 رخ�شة رقم:CN 1163586 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ جورية 

�ل�شمال للدخون و�لعود و�لعطور
 رخ�شة رقم:CN 2115644 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ دكتور 

�شاين للعناية بال�شيار�ت
 رخ�شة رقم:CN 2448197 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز ترو ليف للرعاية 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لولية ذ.م.م رخ�شة رقم:3681478 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد ثعلوب �شامل حمد �لدرعي من 30% �ىل %51
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عادل حممد �حمد �ل�شعدي من 21% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �حمد ر�شاد منا�شره
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ �لعمر�ن 

 CN 1044692:للخط و�لر�شم رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ ��س �ند 
  CN 2819566:ت�س للو�شاطة �لتجارية رخ�شة رقم�

تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لريان لال�شماك �لطازجة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2254771 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فار�س �حمد حممد علي �لهاملي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد�ن �شالح عبد�هلل �ملبارك

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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•• اأنقرة-اأ ف ب

�أعلن �لرئي�س �لرتكي رجب طيب 
�إردوغ�������ان ف��ر���س �إغ�����الق جزئي 
وحظر جتول ليلي و�عتماد تقنية 
�لتعّلم عن ُبعد حتى نهاية �لعام, 
وذل���ك يف ت��د�ب��ري ج��دي��دة ترمي 
�إىل �حتو�ء ت�شارع تف�ّشي جائحة 

كوفيد-19 يف تركيا.
وقال �إردوغان يف موؤمتر �شحايف 
“نو�جه  للحكومة  جل�شة  عقب 
�لإ�شابات  �خلطورة.  بالغ  و�شعاً 
مقلقاً,  ح������ّد�ً  ب��ل��غ��ت  و�ل���وف���ي���ات 

خ�شو�شاً يف ��شطنبول«.
و�أع����ل����ن �إردوغ��������ان ف���ر����س حظر 
جت���ول ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ب���الد يف 
�ل�شاعة  ب����ني  �لأ�����ش����ب����وع  ن���ه���اي���ة 

 •• بريوت-اأ ف ب
قتل 11 عن�شر�ً من قو�ت �لنظام 
�أم�س  ل���ه���ا  �مل����و�ل����ني  و�مل�����ش��ل��ح��ني 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  م���ع  ����ش��ت��ب��اك��ات  يف 
�لإرهابي يف حمافظة دير �لزور يف 
�أف��اد �ملر�شد  �شرق �لبالد, وفق ما 

�ل�شوري حلقوق �لإن�شان.
�لتنظيم  �أن عنا�شر  �ملر�شد  و�أورد 
لقو�ت  رت����اًل  “�أوقعو�  �مل��ت��ط��رف 

20,00 و�ل�شاعة 10,00, ومنع 
و�مل�شروبات  �مل����اأك����ولت  ت���ق���دمي 
�ل��زب��ائ��ن يف  على ط���اولت خدمة 
�مل��ط��اع��م و�مل��ق��اه��ي و�ل�����ش��م��اح لها 
�لبيع  خ���دم���ت���ي  ب���ت���ق���دمي  ف���ق���ط 

و�لتو�شيل �ملنزيل.
وبات يتعنّي على �ملر�كز �لتجارية 
و�شالونات  �ل���ك���ب���رية  و�مل���ت���اج���ر 
�حلالقة وت�شفيف �ل�شعر �أن تغلق 
 ,20,00 �ل�����ش��اع��ة  �أب��و�ب��ه��ا ع��ن��د 
�ل�شينما مغلقة  فيما �شتبقى دور 

حتى نهاية �لعام.
ُبعد  عن  �لتعّلم  تقنية  و�شتعتمد 

حتى نهاية �لعام.
وح��ّذر �إردوغ��ان من �أن �حلكومة 
تد�بري  �ّت���خ���اذ  �إىل  ت�����ش��ط��ر  ق���د 
�أكر ت�شّدد�ً يف حال ��شتمر تفاقم 

�جلائحة.
 420 و�شّجلت تركيا حتى �ليوم 
من  بكوفيد-19  �إ���ش��اب��ة  �أل����ف 
�ألفا و700   11 �أك��ر من  بينها 

وفاة.
وتخّطت ح�شيلة �لوفيات �مل�شّجلة 
و�لع�شرين  �لأرب����ع  �ل�����ش��اع��ات  يف 
�ملئة وذل��ك للمرة  �لأخ��رية عتبة 

�لأوىل منذ 25 ني�شان-�أبريل.
ل��ك��ّن ج��م��ع��ي��ات ط��ب��ّي��ة ت���وؤك���د �أن 
لالإ�شابات  �ل��ف��ع��ل��ي��ة  �حل�����ش��ي��ل��ة 
و�لوفيات �أعلى بكثري من �لأرقام 

�لتي تعلنها وز�رة �ل�شحة.
و�لأ�شبوع �ملا�شي دعا رئي�س بلدية 
����ش��ط��ن��ب��ول �مل��ع��ار���س لإردوغ�����ان 
�إغ����الق  �إىل  �أوغ����ل����و  �إم������ام  �أك������رم 
للبالد,  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 

�جلائحة  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ف�����ش��ى  و�ل���ت���ي 
ع��ل��ى ن���ط���اق و�����ش���ع, م��ع��ت��رب�ً �أن 
ح�����ش��ي��ل��ة �ل���وف���ي���ات �ل��ي��وم��ي��ة يف 
��شطنبول �أعلى مما تعلنه يوميا 
وز�رة �ل�شحة على �شعيد �لبالد 

قاطبة.
ويف موؤ�شر �إىل ت�شارع وترية تف�شي 
�جلائحة, �أعلنت �شخ�شيات تركية 

عدة �إ�شابتها بكوفيد-19.
و�ل��ث��الث��اء �أع��ل��ن��ت وزي����رة �لعمل 
�شلجوق  زم����رد  زه����ر�ء  و�لأ����ش���رة 
وك���ان  بكوفيد-19.  �إ���ش��اب��ت��ه��ا 
�بر�هيم  �إردوغ��ان  با�شم  �ملتحّدث 
�شليمان  �لد�خلية  ووزي���ر  كالني 
�شويلو نقال �إىل �مل�شت�شفى لتلقي 
بفريو�س  �إ�شابتهما  �إث��ر  �ل��ع��الج 

كورونا.

�لنظام كان يقوم بعمليات مت�شيط 
�ل�������زور  دي�������ر  ري�������ف  يف  ك����م����ني  يف 
ذلك  �إث�����ر  �ن���دل���ع���ت  �ل�شرقي”. 

��شتباكات عنيفة بني �لطرفني.
وت�شببت �ل�شتباكات جنوب مدينة 
من  عن�شر�ً   11 مبقتل  �مل��ي��ادي��ن, 
�ملو�لني  و�مل�شلحني  �لنظام  ق��و�ت 
بجروح,  �آخ��ري��ن   17 و�إ�شابة  لها 
يحدد  مل  �ل������ذي  �مل���ر����ش���د,  وف�����ق 
�لتنظيم  ����ش���ف���وف  يف  �خل�������ش���ائ���ر 

�ملتطرف.
و�أع���������ل���������ن���������ت ق����������������و�ت �������ش������وري������ا 
مار�س  �آذ�ر  يف  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة 
د�ع�س.  ت��ن��ظ��ي��م  ه��زمي��ة   2019
�إل �أن��ه رغ��م جت��ري��ده م��ن مناطق 
�شيطرته, ل يز�ل ينت�شر يف �لبادية 
�ل�������ش���وري���ة �مل���رت�م���ي���ة �لأط�������ر�ف, 
ري��ف��ي حم�س وحماه  م��ن  �مل��م��ت��دة 
�حل�����دود  �إىل  و�����ش����وًل  �ل�������ش���رق���ي 
�لعر�قية مرور�ً مبحافظات �لرقة 

ودير �لزور وحلب.
و�زد�د ن�شاط �لتنظيم �ملتطرف يف 
�لفرتة �لأخرية يف ريف دير �لزور 
تابعني  عنا�شر  �أن  حتى  �ل�شرقي, 
بدفع  �ملو�طنني  بع�س  طالبو�  له 

“�لزكاة” يف �إحدى �لبلد�ت.
ي�شن  �ل����ب����ادي����ة,  م����ن  و�ن����ط����الق����اً 
ع���ن���ا����ش���ر �ل���ت���ن���ظ���ي���م ب����ني �حل���ني 
و�لآخ����������ر ه���ج���م���ات ع���ل���ى م���و�ق���ع 
�أحياناً  ت�شتهدف  �ل��ن��ظ��ام,  ق����و�ت 
ما  و�ل��غ��از. ود�ئ��م��اً  من�شاآت للنفط 
تتجدد �ل�شتباكات بني �لطرفني, 
وت���ت���دخ���ل يف ك��ث��ري م���ن �لأح���ي���ان 
لقو�ت  دع��م��اً  �لرو�شية  �ل��ط��ائ��ر�ت 

�لنظام على �لأر�س.
مار�س  �آذ�ر  م��ن��ذ  �مل��ر���ش��د  ووث����ق 
 980 م��ن  �أك����ر  م��ق��ت��ل   ,2019
و140  �لنظام  ق��و�ت  من  عن�شر�ً 
�ملو�لية  �مل��ج��م��وع��ات  يف  م���ق���ات���اًل 
لإي����ر�ن �ل��د�ع��م��ة ل��ه��ا ف�����ش��اًل عن 
جر�ء  م��ت��ط��رف��اً   530 م���ن  �أك����ر 

�لهجمات و�ملعارك يف �لبادية.
ويوؤكد حمللون وخرب�ء ع�شكريون 
ل  “�خلالفة”  ع��ل��ى  �ل��ق�����ش��اء  �أن 
ز�ل  ق��د  �لتنظيم  خ��ط��ر  �أن  يعني 
م��ع ق��درت��ه ع��ل��ى حت��ري��ك عنا�شر 
متو�رية يف �ملناطق �لتي ُطرد منها 

و�نطالقاً من �لبادية �ل�شورية.

تركيا تفر�س اإغالقًا جزئيًا لحتواء كوفيد-19 

  بايدن يتحادث مع نتانياهو ومودي حليفي ترامب  
•• وا�صنطن-اأ ف ب

�أول حمادثة  ب��اي��دن  ج��و  �ملنتخب  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �أج���رى 
�لإ�شر�ئيلي  �ل��وزر�ء  هاتفية له منذ فوزه مع كّل من رئي�شي 
�لرئي�س  حليفي  مودي,  ناريندر�  و�لهندي  نتانياهو  بنيامني 
�ملنتهية وليته دونالد تر�مب �لذي مل يعرتف حتى �ل�شاعة 

بهزميته يف �لنتخابات �لتي جرت قبل �أ�شبوعني.
وقال �لرئي�س �ملنتخب لرئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي �إّنه م�شّمم 
على “�شمان تعزيز �لعالقات بني �لوليات �ملتحدة و�إ�شر�ئيل 
وعلى �أن حتظى بدعم قوي من كال �حلزبني” �لدميوقر�طي 

و�جلمهوري يف �لوليات �ملتحدة.

“كّرر  ب��اي��دن  �أّن  ب��ي��ان  يف  �ملنتخب  �ل��رئ��ي�����س  ف��ري��ق  و�أ����ش���اف 
يهودية  ك��دول��ة  وم�شتقبلها  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  لأم���ن  �ل��ث��اب��ت  دع��م��ه 
رئي�س  �إّن  نتانياهو  مكتب  ق��ال  جهته  م��ن  ودمي��وق��ر�ط��ي��ة«. 

�لوزر�ء �أجرى حمادثة “د�فئة” مع �لرئي�س �ملنتخب.
وكان نتانياهو معار�شاً �شر�شاً لل�شيا�شة �لتي �نتهجها �لرئي�س 
�لعامني  بني  بايدن  ونائبه  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك  �ل�شابق  �لأم��ريك��ي 

2009 و2017 ب�شاأن ملفي �إير�ن و�لق�شية �لفل�شطينية.
روؤوفني  �لإ�شر�ئيلي  �لرئي�س  مع  هاتفياً  بايدن  حت��ادث  كما 
�إىل  �شرفياً  �لعربية  �ل��دول��ة  يف  من�شبه  ُيعترب  �ل��ذي  ريفلني 
�إّنه  “قلت له  حّد كبري. وكتب ريفلني يف تغريدة على تويرت 
قائمة  �شد�قتنا  �أّن  يعلم  لإ�شر�ئيل  ق��دمي��اً  �شديقاً  بو�شفه 

على قيم تتجاوز �ل�شيا�شات �حلزبية«. كما �شاد �لتفاوؤل �أجو�ء 
�لهندي  �ل��وزر�ء  بايدن ورئي�س  �لأوىل بني  �لهاتفية  �ملحادثة 
�شعبيني  ت��ر�م��ب جتّمعني  م��ع  �ل���ذي ح�شر  م���ودي  ن��اري��ن��در� 
�شخمني, �لأول يف تك�شا�س يف جنوب �لوليات �ملتحدة و�لثاين 
�حلزبني  بدعم  �لهند  وحتظى  �لهند.  غ��رب  يف  غ��وج��ار�ت  يف 
�لرئي�شيني يف �لوليات �ملتحدة, لكّن �مل�شّرعني �لدميوقر�طيني 
يبدون قلقاً متز�يد�ً ب�شاأن ق�شايا حقوق �لإن�شان يف ظّل حكم 
قانون  �شّيما  ول  م��ودي,  بزعامة  �لهندو�شي  �لقومي  �حل��زب 
�جلن�شية �ملثري للجدل و�لذي يتخّوف منه �مل�شلمون �لهنود, 
و�إلغاء نيودلهي يف �آب-�أغ�شط�س 2019 �حلكم �لذ�تي �لذي 
كانت تتمتع به ك�شمري. ويف بيان وّزعه فريق �لرئي�س �ملنتخب 

�لتحديات  ملو�جهة  م��ودي  مع  بالتعاون  ياأمل  �إّن��ه  بايدن  قال 
�مل�����ش��رتك��ة مب��ا يف ذل���ك م��ل��ف��ات ج��ائ��ح��ة كوفيد-19 و�لأم���ن 
�أو�شح  لكلماته,  متاأّن جد�ً  �نتقاء  �ملناخ. ويف  و�أزم��ة  �لإقليمي 

بايدن �أّنه يريد “تعزيز �لدميوقر�طية يف �لد�خل و�خلارج«.
من ناحيتها قالت وز�رة �خلارجية �لهندية �إّن مودي دعا �إىل 
�لتعاون لتمكني �حل�شول على �للقاحات �مل�شادة لكوفيد-19 
باأ�شعار معقولة, وقّدم تهانيه لنائبة �لرئي�س �ملنتخبة كامال 

هاري�س �ملولودة لأم هندية.
�ل�شمالية  وك��وري��ا  و�ل���رب�زي���ل  و�ملك�شيك  رو���ش��ي��ا  وبا�شتثناء 
و�شلوفينيا, فقد هّناأ قادة دول �لعامل �أجمع بايدن على فوزه 

مبفاتيح �لبيت �لأبي�س.

اإ�سابة جديدة ب�كورونا و456 وفاة يف رو�سيا  20985

اأر�سدة مودعة لديها.. خوف من 
�سيطرة تركيا على مليارات ليبيا

•• مو�صكو-وام:

جديدة  �إ�شابة   20985 ت�شجيل  �م�س  رو�شيا  �أعلنت 
خالل  وف��اة  حالة   456 و  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
كبري�  �نخفا�شا  ميثل  م��ا   , �ملا�شية  �ل�24  �ل�����ش��اع��ات 
وم��ل��م��و���ش��ا يف ع���دد �لإ����ش���اب���ات وق��ف��زة ق��ي��ا���ش��ي��ة وغري 
�جلائحة  بد�ية  منذ  وفيات  ح�شيلة  �أعلى  يف  م�شبوقة 
�إ�شابة   22410 �لول/  �أم�����س  م��ع��دلت  م��ع  م��ق��ارن��ة 
�خلا�س  �لرو�شي  �لعمليات  مركز  و�أك��د  وف��اة.  و442 
مبكافحة �لفريو�س - يف تقريره �ليومي - �أنه بت�شجيل 
ه��ذ� �ل��ع��دد �جل��دي��د م��ن �لإ���ش��اب��ات و�ل��وف��ي��ات ي�شبح 
و991  مليونا  “كوفيد-19”  ح���الت  ع��دد  �إج��م��ايل 
�ألفا و 998 �إ�شابة , مع بقاء 456 �ألفا و528حالة 
منذ  ن�شطة  ح��ال��ة  ب�4650  ت��ر�ج��ع��ا  ميثل  م��ا  ن�شطة 
 24.3% �أع��ر����س �لإ���ش��اب��ة ل��دى  �أم�����س , ومل تظهر 
�لإ���ش��اب��ات �جلديدة  ت��ت��وزع  �ملر�شى �جل���دد, حيث  م��ن 

•• عوا�صم-وكاالت

طالب م�شوؤول مايل كبري يف �حلكومة �لليبية �ملوؤقتة, 
�مل�����ش��رف �ل��ل��ي��ب��ي �مل���رك���زي ب�������ش���رورة �ل��ت��دخ��ل لنقل 
�لأر�شدة �لليبية �ملودعة يف �لبنوك �لرتكية وحمايتها 
�إنقاذ  يف  ت�شتخدمها  قد  �لتي  �لرتكية  �ل�شلطات  من 
م�شتغلة  �لقت�شادية,  �أزمتها  وعالج  �ملتدهورة  عملتها 

يف ذلك عالقتها �لوثيقة بحكومة �لوفاق.
وق����ال رئ��ي�����س جل��ن��ة �أزم�����ة �ل�����ش��ي��ول��ة مب�����ش��رف ليبيا 
�إن  ل�”�لعربية.نت”,  �لآغ��ا,  رمزي  بنغازي,  �ملركزي يف 
�ملخاوف من �شياع �أر�شدة ليبيا يف تركيا جاءت  “هذه 
بامل�شرف  �لحتياطات  �إد�رة  ع��ن  تقرير  ���ش��دور  عقب 
�مل�شرف  �شيو�جهها  �ل��ت��ي  �ملخاطر  �إىل  ن��ّب��ه  �مل��رك��زي, 
ب��الأر���ش��دة و�لود�ئع  ����ش��ت��م��ر�ره يف �لح��ت��ف��اظ  ب��ح��ال 
�ل�شتثمار يف  �لرتكية, ومو��شلته  �مل�شارف  �لليبية يف 
�ل�شند�ت �لرتكية ب�شبب �لأزمة �لقت�شادية �لتي متر 

بها �لدولة �لرتكية«.
كما �أو�شح �أن “�نهيار �لعملة �لرتكية وتاآكل �حتياطي 
�لنقد �لأجنبي �لرتكي وتر�جعه مبقد�ر �لثلث نتيجة 
هبوط عائد�ت �ل�شياحة و�لت�شدير ب�شبب �أزمة كورونا 
�أردوغ���ان,  طيب  رج��ب  للرئي�س  �خلارجية  و�ل�شيا�شة 
جتعل من �ملركزي �لرتكي عاجز�ً على ت�شديد �لديون, 
�لليبي  �مل��رك��زي  تعليمات  تنفيذ  ع��ن  ع��اج��ز�ً  وبالتايل 
�لرتكية”,  بالبنوك  �مل��وج��ودة  ح�شاباته  يف  بالت�شرف 
لفتاً: “وقد تدفعه �لأزمة �لقت�شادية �إذ� ما ��شتمرت 
ملعاجلتها  �لليبية  �لأم����و�ل  ����ش��ت��خ��د�م  �إىل  وت��و����ش��ل��ت 

�لعا�شمة  ر�أ�شها  وعلى  �ل�85,  رو�شيا  �أقاليم  كافة  بني 
 28 م��ن��ذ  ح�شيلة  �أدن����ى  يف  �إ���ش��اب��ة,   4174 مو�شكو 
حالة   34387 �لفريو�س  �شحايا  وح�شيلة  �أكتوبر, 
�لأول  �أم�س  لل�شفاء  مر�شى   25179 ومتاثل   , وف��اة 
مقارنة  �جل��دي��دة  �ل�شفاء  ح���الت  ع��دد  زي���ادة  م�شجال 
مرة  لأول  رو�شيا  يف  �شاعة   24 خ��الل  �لإ�شابات  بعدد 
مليونا  �ملتعافني  جمموع  لي�شبح  �شبتمرب,   16 منذ 
�أكر  83 �شخ�شا بال�شافة �ىل �ج��ر�ء  �ألف و  و501 
من 70 مليون فح�س خمتربي لت�شخي�س �لإ�شابات 
بكورونا 525 �ألفا منها خالل �آخر 24 �شاعة ول يز�ل 

�أكر من 463 �ألف �شخ�س حتت �لرقابة �لطبية.
تطعيم  حملة  �إط��الق  �إىل  �لرو�شية  �حلكومة  وت�شعى 
جماعي �شد كورونا يف �لبالد قبل نهاية �لعام �جلاري 
, ح��ي��ث ���ش��ج��ل��ت رو���ش��ي��ا ر���ش��م��ي��ا ح��ت��ى �ل���ي���وم لقاحني 
لقاح  ت�شجيل  يتم  �أن  �ملتوقع  وم��ن  لكورونا,  م�شادين 

ثالث قريبا.

�ن���ه���ي���ار �للرية  ل���وق���ف  وت���ب���دي���ده���ا يف ع��م��ل��ي��ات ���ش��خ 
�لرتكية«.

�ملركزي  �مل�����ش��رف  �ن��ت��ق��د جت��اه��ل حم��اف��ظ  ذل���ك  �إىل 
�لليبي يف طر�بل�س, �ل�شديق �لكبري, لهذ� �لتقرير رغم 
و�شوله �إىل مكتبه, متوقعاً �أن يوؤثر ذلك على �لقت�شاد 
�لتو�شع  �ل���وف���اق يف  ح��ك��وم��ة  ����ش��ت��م��رت  م��ا  �إذ�  �ل��ل��ي��ب��ي 
وحتويل �لأمو�ل �لليبية بالعملة �لأجنبية �إىل �لبنوك 
يف  خا�شة  �لرتكية,  �ل�شند�ت  يف  و�ل�شتثمار  �لرتكية 

حال تفاقمت �لأزمة �لقت�شادية �لرتكية �أكر.
مليار�ت �لدولر�ت

ي�شار �إىل �أن حجم �لأمو�ل �لليبية �ملجّمدة يف �مل�شارف 
�لر�حل  �لليبي  �لرئي�س  ن��ظ��ام  �شقوط  منذ  �ل��رتك��ي��ة 

معمر �لقذ�يف يبلغ حو�يل 4 مليار�ت دولر.
وميتلك �مل�شرف �لليبي �خلارجي �أكر من %60 من 
م�شاهمات �مل�شرف �لعربي �لرتكي, ف�شاًل عن �أر�شدة 

�أخرى مودعة يف بنك زر�عات �لرتكي.
لكن �لآغا ك�شف �أن �مل�شرف �ملركزي �لليبي, �لذي ميلك 
�حتياطات من �لنقد �لأجنبي تتجاوز 80 مليار دولر, 
�لرتكية,  �ل��ب��ن��وك  �إىل  منها  ك��ب��ري  ج���زء  بتحويل  ق���ام 

منذ و�شول حكومة �لوفاق.
م�شوؤويل  مع  وثيقة  بعالقات  ترتبط  تركيا  �أن  يذكر 
�إد�رت���ه  على  ي�شيطر  �ل���ذي  �لليبي,  �مل��رك��زي  �مل�����ش��رف 
�ملركزي  ح��ي��ث جن��ح  �لإخ������و�ن,  تنظيم  م��ن  ح��ل��ف��اوؤه��ا 
وتفاهم  تعاون  �تفاقية  �إب���ر�م  يف  �أ�شابيع  قبل  �لرتكي 
مع �ملركزي �لليبي, دون �لك�شف عن تفا�شيله �أو جدول 

تنفيذه �لزمني.

اأول تراجع لإ�سابات كورونا يف اأوروبا منذ اأ�سهر 

اإيران والقاعدة وفخ ال�سرق الأو�سط... هل يقع بايدن فيه؟
•• وا�صنطن-وكاالت

�أثار ك�شف �غتيال �إ�شر�ئيل للرجل �لثاين يف �لقاعدة حممد �مل�شري 
يف �أحد �شو�رع طهر�ن ت�شاوؤلت عن �أ�شباب هذ� �لت�شريب �لآن, علماً 
�أن �لغتيال كان يف 7 �أغ�شط�س )�آب( �ملا�شي. و�شلطت �لأكادميية 
بريكوفيت�شي  فيفيان  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  يف  �ل�شابقة  �لكندية  و�ل�شفرية 
�ل�شوء على هذه �لعملية وخلفياتها يف جملة “كومنرتي” كاتبة 
�لذين  هم  “�ملو�شاد”  عمالء  �أن  �إىل  ت�شري  �لأق���وى  �لتكهنات  �أن 
�غتالو� �مل�شري و�بنته مرمي. ُيعتقد �أن �مل�شري خطط لهجومني 
1998, ر�ح �شحيتهما  على �شفارتي و��شنطن بكينيا وتنز�نيا يف 
�لتخطيط  ع��ن  �مل�����ش��وؤول  �أن���ه  �أي�����ش��اً  �عتقاد  و���ش��اد  �شخ�شاً.   224
لعتد�ء كبري يف كينيا يف 2002 ب�شن هجوم �نتحاري على فندق 
طائرة  على  ���ش��اروخ��ي  ه��ج��وم  م��ع  ب��ال��ت��و�زي  �إ�شر�ئيليون,  ميلكه 
�أخطاأ �لهدف.  271 م�شافر�ً, لكنه  �إ�شر�ئيلية على متنها  جتارية 
ل�شن  قتله  ق��ب��ل  يخطط  ك���ان  �مل�����ش��ري  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��اري��ر  وت�����ش��ري 

�عتد�ء�ت �أخرى على �أهد�ف يهودية و�إ�شر�ئيلية حول �لعامل.

ر�صالة قوية
بناًء على �أبرز �ملعلومات �مل�شربة, من �ملنطقي �لتكهن باأن �لغتيال 
قوية  ر�شالة  ووج��ه  و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل,  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شالح  يف  �شب 

لإير�ن ووكالئها �لإرهابيني.
غام�شة  �شناعية  وك����و�رث  ح��ر�ئ��ق  �شل�شلة  ب��ع��د  �لغ��ت��ي��ال  وج���اء 
�لهائل  �لنفجار  �أبرزها  �ملا�شية  �لأ�شهر  خالل  �إي��ر�ن  يف  �نت�شرت 
2 يوليو )مت��وز( �ملا�شي, �لذي �شعر  �لذي �شرب من�شاأة نطنز يف 

به �ل�شكان على بعد مئات �لكيلومرت�ت.
جو  ف��وز  �ت�شح  �أن  بعد  �لف�شول  يثري  �خل��رب  ت�شريب  توقيت  �إن 
�لرئي�س  �أن  �أي�شاً  �لو��شح  وم��ن  �لرئا�شية.  �لنتخابات  يف  بايدن 

�ملنتخب ينوي �لنفتاح �لديبلوما�شي على �إير�ن.

»�لحرت�م« و »�جلزرة«
ت�شيف بريكوفيت�شي �أن �إحياء �لتفاق �لنووي و�فتتان �أوباما باإير�ن, 
ي�شيطر�ن على تفكري بايدن. ويعتنق �لعديد من �لدميوقر�طيني 
�لبارزين فكرة �أنه ميكن �إد�رة �ل�شتبد�د �لثيوقر�طي �لإير�ين مع 

�إبد�ء “�لحرت�م” و�لتلويح ب� “�جلزرة«.
�لبارزة  �ملنا�شب  �شي�شتلمون  �لذين  هوية  �ليوم  �لعامل  يعرف  ل 
يف  �مل�شوؤولني  �أن  على  قوية  موؤ�شر�ت  هنالك  لكن  بايدن,  �إد�رة  يف 
�إد�رة �أوباما �شيعودون, من بينهم طوين بلينكن, وويندي �شريمان 

وكالهما من �لد�عمني �ملتحم�شني لالتفاق �لنووي.
و�ملثري لالهتمام هو �أنهما ل يز�لن يحتفظان بهذه �لنظرة رغم 

�لتغري �لكبري يف �مل�شالح �لإقليمية.

دخول كارثي
على م�شتوى �لقوة, و�لتجارة, و�لأمن و�لتعاون, تغريت �ملنطقة يف 

�أربعة �أعو�م, �أكر مما تغريت يف �أربعني عاما.
�إعادة  فاإن  تر�مب جانباً,  للرئي�س  �لدميوقر�طيني  كره  مع و�شع 
�شتكون  متام���اً  م�شد�قيته�������ا  فق������دت  �شيا�شية  جترب������ة  تاأكي��د 
�إير�ن  ر�كمت  �إذ  �خلارجية,  �ل�ش�����يا�شة  �إىل  مبكر�ً  كارثياً  دخ��وًل 
�شبكات  �ملخ�شب, وو��شلت متوي����ل  �ليور�نيوم  كميات �شخمة من 

•• جنيف-اأ ف ب

�ملا�شي  تر�جع عدد �لإ�شابات �جلديدة بوباء كوفيد-19 �لأ�شبوع 
للمرة �لأوىل يف �أوروبا منذ ثالثة �أ�شهر �إل �أن �لوفيات يف �ملنطقة 
��شتمرت بالرتفاع على ما �أظهرت بيانات ن�شرتها منظمة �ل�شحة 
�لعاملية  �أم�س �لأربعاء. و�أو�شحت منظمة �ل�شحة �أن حو�يل �أربعة 
خالل  �ل��ع��امل  يف  �شجلت  �مل�شتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  حالة  ماليني 
�شخ�س خالل  �أل���ف   60 ت��ويف  فيما  �لأح���د  �نتهى  �ل���ذي  �لأ���ش��ب��وع 
�لوباء  م��ن  ت�شرر�  �ملناطق  �أك��ر  �أوروب���ا  ت��ز�ل  ول  نف�شها.  �ل��ف��رتة 

وتخطى �إجمايل عدد �لإ�شابات فيها 15 مليونا �لثالثاء.
�لإ���ش��اب��ات يف  �إج��م��ايل  % م��ن   46 �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  و�شجل فيها 

�لأ�شبوعية  �لن�شرة  �أظهرت  ما  على  �لوفيات  % من  و49  �لعامل 
حول �نت�شار �لوباء �ل�شادرة عن �ملنظمة �لعاملية.

و�أ�شارت �ملنظمة �إىل �أن �لإ�شابات ل تز�ل مرتفعة مع1,48 مليون 
حالة جديدة لكنها �شددت على �أنه “للمرة �لأوىل منذ ثالثة �أ�شهر 
�شجل �لأ�شبوع �ملن�شرم يف �ملنطقة تر�جعا بن�شبة 10 % يف �حلالت 
�لأ�شبوعية«. لكن يف �لوقت نف�شه, �شجلت �أكر من 29 �ألف حالة 
بالأ�شبوع  % مقارنة   18 ن�شبته  بارتفاع  �لأوروبية  �لقارة  وفاة يف 
�لذي �شبقه. و�أظهرت بيانات �ملنظمة �أن �لنم�شا �شجلت �أكرب �رتفاع 
 30 �أوروب��ا �لأ�شبوع �ملا�شي بزيادة ن�شبتها  يف �حلالت �جلديدة يف 
% مقارنة مع �لأ�شبوع �ل�شابق. وكانت �لقارة �لأمريكية ثاين �أكر 
مناطق �لعامل ت�شرر� لكن �لإ�شابات ��شتمرت بالرتفاع فيها ف�شال 

�لإرهاب �لدويل, ومن بينها �لقاعدة.

موقف غري �صعبي
رغم �أن �إير�ن لي�شت حليفاً طبيعياً للقاعدة, �إل �أّنها �أثبتت قدرتها 
على �لتكيف عندما يتعلق �لأمر بالتمويل و�ل�شيطرة على �لكيانات 
�لإرهابية �لتي تتقا�شم معها م�شالح م�شرتكة. و�ليوم, فاإن ك�شف 
لطهر�ن  ب��اي��دن  ت���ودد  يجعل  �ل��ق��اع��دة  م��ن  لعن�شر  �إي���ر�ن  حماية 
�أمر�ً �أكر �شعوبة.  فالت�شامح �لأمريكي مع �لقاعدة لي�س موقفاً 
�أنه يو�فق �جلناح �لي�شاري �ملتطرف يف �حلزب  �شعبياً, وقد يظهر 
لل�شيطرة  ه��ائ��اًل  ب��اي��دن �شغطاً  ي��و�ج��ه  و�ل����ذي  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي, 
�إ�شافياً  �شغطاً  �خل��رب  ه��ذ�  ت�شريب  و�شيفر�س  وتهمي�شه.  عليه 
على �لرئي�س �ملنتخب لإعادة �لتفكري يف مقاربته لالتفاق �لنووي 
و�إي������ر�ن. رمب���ا ك���ان ه���ذ� ه��و �ل��ه��دف م��ن ور�ء �ل��ت�����ش��ري��ب, ح�شب 

�ل�شفرية.

هل ي�صعون كرههم لرت�مب جانبًا؟
����ش��رت���ش��اء دولة  �آف����اق  �لأم��ري��ك��ي��ون م��ن  �أن يغ�شب  �مل��رج��ح  م��ن 
وهذ� �شيف�شد �لأم��ور على بايدن.  “�لقاعدة”  توؤوي قياديني من 
�جلديدة  بالتحالفات  ولكن  �حل��ايل,  بالرئي�س  �لأم��ر  يرتبط  ول 
بالتفاق  �أوب��ام��ا  �أح���الم  عقب  وج��ري�ن��ه��ا  �إ�شر�ئيل  ب��ني  �ملر�شومة 
�لأو�شط  لل�شرق  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ني  تقييم  �إم��ك��ان��ي��ة  �أم���ا  �ل��ن��ووي. 
بعيد�ً عن كرههم لرت�مب ف�شتبقى قيد �ملتابعة. و�لو��شح ح�شب 
بريكوفيت�شي �أن �حتمال �حل�شول على �تفاق نووي ثاٍن مع د�عمي 

�لقاعدة, بات �أكر �شعوبة بكثري.

عن �لوفيات. و�رتفعت �لإ�شابات يف هذه �لقارة بن�شبة 40 % مع 
ت�شجيل �أكر من 1,45 مليون �إ�شابة جديدة فيما ز�دت �لوفيات 

بن�شبة 11 % “19100 خالل �شبعة �أيام«.
�لوليات  �أك��ر من مليون من ه��ذه �حل��الت �جلديدة يف  و�شجلت 
بدء  منذ  تقريبا  مليونا   11 �إىل  فيها  �لإ�شابات  لرتتفع  �ملتحدة 
�لإ�شابات  يف  تر�جعا  �شهدت  �ل��ت��ي  �ل��وح��ي��دة  و�ملنطقة  �جل��ائ��ح��ة. 

�جلديدة و�لوفيات خالل �لأ�شبوع �ملا�شي هي جنوب �شرق �آ�شيا.
1,3 مليون �شخ�س ج��ر�ء كوفيد-19  �أك��ر من  �لعامل  وت��ويف يف 
فيما ��شيب 55 مليونا منذ بدء �نت�شار هذ� �لوباء يف �ل�شني نهاية 
�لعام �ملا�شي بح�شب تعد�د لوكالة فر�ن�س بر�س ��شتناد� �إىل م�شادر 

ر�شمية.

قتياًل من قوات النظام يف ا�ستباكات �سرق �سوريا   تفريق تظاهرة مناه�سة 11 
لالإغالق يف برلني 

 •• برلني-اأ ف ب

�لأملانية  �ل�������ش���رط���ة  ����ش��ت��خ��دم��ت 
لتفريق  �مل����ي����اه  خ���ر�ط���ي���م  �أم���������س 
كانو�  �ل���ذي���ن  �لأ����ش���خ���ا����س  �آلف 
يتظاهرون من دون و�شع كمامات 
و�قية يف و�شط برلني, لالحتجاج 
�لهادفة  �حلكومية  �لتد�بري  على 
كورونا  فريو�س  �نت�شار  من  للحد 

�مل�شتجد.
�أم��رت �ل�شرطة بف�س  وقبيل ذلك 
�ل��ت��ج��م��ع �ل����ذي ���ش��م خ��م�����ش��ة �إىل 
بو�بة  ق���رب  �شخ�س  �آلف  ع�����ش��رة 
�لعا�شمة  و���ش��ط  يف  ب��ر�ن��دن��ب��ورغ 
بعدما طلبت منهم مر�ت عدة عرب 
مكرب�ت �ل�شوت �حرت�م �لتعليمات 

�ل�شحية.
ل��ك��ن ب��ع��د حت���ذي���ر�ت م��ت��ك��ررة مل 
بوجوب  للح�شد  �شاغية  �آذ�ن��ا  تلق 
�ل�شرطة  ق��ال��ت  �ل��ك��م��ام��ات,  و���ش��ع 
�إن���ه���ا ���ش��ت��ت��خ��ذ �لج�������ر�ء�ت لف�س 

�لتظاهرة و”توقيف �ملخالفني«.
�ملياه  ت��ع��ر���ش��ه��م خل��ر�ط��ي��م  وم����ع 
“�لعار!  يهتفون  �ملتظاهرون  ر�ح 

�لعار!” ر�ف�شني �ملغادرة.
�حلكومة  �مل����ت����ظ����اه����رون  و�ت����ه����م 
“نظام  ف�������ر��������س  مب�������ح�������اول�������ة 
ديكتاتوري” مع �إجر�ء�ت �لإغالق 
�ل�شهر �حلايل  خ��الل  ع��ززت  �لتي 

للجم �لإ�شابات.
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  04 �أكتوبر  2020   �ملودعة حتت رقم: 336925 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية   20 �إبريل 2020 

 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
 وعنو�نه:فيا موري, 6850 مندري�شيو, �شوي�شر� 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

معدة  حمية  وم��و�د  طعام  طبية؛  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية؛  وطبية  �شيدلنية  م�شتح�شر�ت 
ل�شقات  و�حليو�نات؛  للب�شر  حمية  مكمالت  و�لأط��ف��ال؛  للر�شع  و�أغذية  �لبيطري  �أو  �لطبي  لال�شتعمال 
ومو�د �شماد؛ مو�د ح�شو �لأ�شنان و�شمع طب �لأ�شنان؛ مطهر�ت؛ م�شتح�شر�ت لإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات 

�ل�شارة؛ مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب؛ م�شتح�شر�ت تعقيم �ليدين.
 �لو�ق�عة بالفئة:  5 

و�شف �لعالمة: كتبت عبارة »ABERCROMBIE & FITCH« باأحرف لتينية.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  04 �أكتوبر  2020   �ملودعة حتت رقم: 336926 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية   20 �إبريل 2020 

 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
 وعنو�نه:فيا موري, 6850 مندري�شيو, �شوي�شر� 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

نظار�ت )ب�شرية(؛ نظار�ت �شم�شية؛ نظار�ت و�قية لالألعاب �لريا�شية؛ �أطر للنظار�ت؛ عد�شات للنظار�ت؛ 
علب للنظار�ت و�لنظار�ت �ل�شم�شية؛ �شماعات لالأذن؛ �شماعات �لر�أ�س؛ جر�بات للهو�تف �ملحمولة؛ �أغطية 
و�قية وجر�بات حمل للحو��شيب �للوحية وم�شغالت �لو�شائط �ملحمولة؛ �أقنعة و�قية؛ تطبيقات برجميات 

 �حلا�شوب �لقابلة للتنزيل؛ برجميات تطبيقات �حلا�شوب للهو�تف �ملتحركة. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  9 

و�شف �لعالمة: كتبت عبارة »ABERCROMBIE & FITCH« باأحرف لتينية.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  04 �أكتوبر  2020   �ملودعة حتت رقم: 336928 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية   20 �إبريل 2020 

 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
 وعنو�نه:فيا موري, 6850 مندري�شيو, �شوي�شر� 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

معدة  حمية  وم��و�د  طعام  طبية؛  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية؛  وطبية  �شيدلنية  م�شتح�شر�ت 
ل�شقات  و�حليو�نات؛  للب�شر  حمية  مكمالت  و�لأط��ف��ال؛  للر�شع  و�أغذية  �لبيطري  �أو  �لطبي  لال�شتعمال 
ومو�د �شماد؛ مو�د ح�شو �لأ�شنان و�شمع طب �لأ�شنان؛ مطهر�ت؛ م�شتح�شر�ت لإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات 

�ل�شارة؛ مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب؛ م�شتح�شر�ت تعقيم �ليدين.
 �لو�ق�عة بالفئة:  5 

و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة » ABERCROMBIE & FITCH FIERCE » باأحرف لتينية.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 337009       بتاريخ:  6 �أكتوبر 2020 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية     

 با�ش��م: فو�شروك �نرتنا�شيونال ليمتد 
وعنو�نه:در�يتون مانور بيزن�س بارك , كول�شيل رود, تامورث,   �شتافورد�شاير, بي87 3�أك�س �أن, �ململكة �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
مو�د بناء و�إن�شاء غري معدنية؛ خماليط خر�شانة ومالط وجب�س و�إ�شمنت مائع وركام و�إ�شمنتية �خل�شائ�س؛ 
مو�د �إقامة �لطرق غري �ملعدنية؛ مو�د �إقامة �لطرق؛ مو�د منع تكون �لرطوبة؛ �لأر�شيات؛ مو�د لت�شوية 
ثخانة  دليل  �لأ���ر���ش��ي��ات؛  وتغطيات  �لأر���ش��ي��ات  طبقات  للبناء؛  خ�شب  �ملت�شاوية؛  غ��ري  �لأر���ش��ي��ات  �أ�شطح 
�لر�شف؛ �إ�شمنت مائع للرت�شيخ ذو خ�شائ�س �إ�شمنتية؛ مو�د لإ�شالح وحماية �خلر�شانة؛ خر�شانة لأعمال 
�لإ�شمنت  مركبات  بوليمر؛  خر�شانة  �إ�شمنتية(؛  خ�شائ�س  )ذ�ت  �مل��اء  لت�شرب  مقاومة  تغطيات  �لإ���ش��الح؛ 
�ملائع؛ تركيبات �لإ�شمنت �ملائع؛ مو�د �لإ�شمنت �ملائع؛ منتجات ذ�ت خ�شائ�س �إ�شمنتية لال�شتخد�م يف تغطية 
�إ�شمنتية �خل�شائ�س؛  �إ�شمنتية �خل�شائ�س؛ تغطيات وقائية  �لأ�شطح؛ تغطيات ترميمية  و�إ�شالح  وترقيع 
قارية  منتجات  مائع؛  �إ�شمنت  حلقن  �إبوك�شية  ر�تنجات  ل�شق؛  مالط  �لتما�شك؛  مالط  �جلاهز؛  �مل��الط 
�أغ�شية مانعة  �لبناء؛  �مل�شتخدمة يف  �لأوىل  �لطلية  �لقار؛ مركبات  �أ�شا�شها  ت�شرب لالأ�شطح  للبناء؛ مو�نع 

للت�شرب لالأ�شطح و�لأر�شيات و�حلو�ئط.- �لو�ق�عة بالفئة:  19
 و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة  » FOSROC » باأحرف لتينية 

 �ل�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  13 �أكتوبر 2020   �ملودعة حتت رقم: 337415 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية     

 با�ش��م: �أرت�س �شابورت فوتوير �ي بي 2 بي تي و�ي �ل تي دي 
 وعنو�نه:486 هاي ��س تي �إت�شوكا, فيكتوريا, 3564,  �أ�شرت�ليا      

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
قطع  طبية؛  لغايات  �لقدم  متارين  ومعد�ت  �أجهزة  �لتقوميية؛  بالقدم  �لعناية  منتجات  تقوميية؛  �أحذية 
غيار ولو�زم و�إك�ش�شو�ر�ت لكافة ما تقدم؛ �أحذية جتبريية؛ �أجهزة تقوميية وجتبريية؛ �أحذية ت�شحيحية؛ 
فر�شات د�خلية لالأحذية لغايات طبية مبا يف ذلك فر�شات �لنعال؛ �أدو�ت تقوميية وجتبريية؛ منتجات طب 
�لأقد�م وعالج �لأقد�م؛ و�شائل م�شاعدة لت�شحيح �لأقد�م؛ �لأجهزة و�لأدو�ت و�ملعد�ت �لتي ت�شتخدم يف طب 

�لأقد�م وعالج �لأقد�م ومعاجلة و�لعناية بالأقد�م.
 �لو�ق�عة بالفئة:  10 

�على  علوية  فا�شلة  مع  عاديه  ب��اأح��رف  �ملكتوبة   »SECRA« كلمة  من  �لعالمة  و�شف �لعالمة:  تتكون 
.E حرف

 �ل�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  13 �أكتوبر 2020   �ملودعة حتت رقم: 337420 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية     

 با�ش��م: �أرت�س �شابورت فوتوير �ي بي 2 بي تي و�ي �ل تي دي 
 وعنو�نه:486 هاي ��س تي �إت�شوكا, فيكتوريا, 3564,  �أ�شرت�ليا      

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لأ�شبع  ذ�ت  و�ل�شبا�شب  �ل�شيور  ذ�ت  و�ل�شبا�شب  �ل�شنادل  �لت�شحيحية؛  �لأحذية  �لقدم مبا يف ذلك  لبا�س 

)لبا�س قدم(؛ �أحذية ريا�شية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  25 

�على  علوية  فا�شلة  مع  عاديه  ب��اأح��رف  �ملكتوبة   »SECRA« كلمة  من  �لعالمة  و�شف �لعالمة:  تتكون 
.E حرف

 �ل�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  28 �أكتوبر 2020   �ملودعة حتت رقم: 336929 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية   20 �إبريل 2020 

 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
 وعنو�نه:فيا موري, 6850 مندري�شيو, �شوي�شر� 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

نظار�ت )ب�شرية(؛ نظار�ت �شم�شية؛ نظار�ت و�قية لالألعاب �لريا�شية؛ �أطر للنظار�ت؛ عد�شات للنظار�ت؛ 
علب للنظار�ت و�لنظار�ت �ل�شم�شية؛ �شماعات لالأذن؛ �شماعات �لر�أ�س؛ جر�بات للهو�تف �ملحمولة؛ �أغطية 
و�قية وجر�بات حمل للحو��شيب �للوحية وم�شغالت �لو�شائط �ملحمولة؛ �أقنعة و�قية؛ تطبيقات برجميات 

�حلا�شوب �لقابلة للتنزيل؛ برجميات تطبيقات �حلا�شوب للهو�تف �ملتحركة.
 �لو�ق�عة بالفئة:  9 

 و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة » HOLLISTER » باأحرف لتينية. 
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  4 �أكتوبر 2020   �ملودعة حتت رقم: 336930 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية   21 �إبريل 2020 

 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
 وعنو�نه:فيا موري, 6850 مندري�شيو, �شوي�شر� 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

نظار�ت )ب�شرية(؛ نظار�ت �شم�شية؛ نظار�ت و�قية لالألعاب �لريا�شية؛ �أطر للنظار�ت؛ عد�شات للنظار�ت؛ 
علب للنظار�ت و�لنظار�ت �ل�شم�شية؛ �شماعات لالأذن؛ �شماعات �لر�أ�س؛ جر�بات للهو�تف �ملحمولة؛ �أغطية 
و�قية وجر�بات حمل للحو��شيب �للوحية وم�شغالت �لو�شائط �ملحمولة؛ �أقنعة و�قية؛ تطبيقات برجميات 

 �حلا�شوب �لقابلة للتنزيل؛ برجميات تطبيقات �حلا�شوب للهو�تف �ملتحركة. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  9 

 و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �شكل لطائر ب�شكل مميز 
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  19 �أكتوبر 2020   �ملودعة حتت رقم: 337646 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية     

 با�ش��م: �أجنلو فرن�س بوتيك بريفيوم ليمتد 
 وعنو�نه:7 باتر�شي �شكوير, باتر�شي, لندن, ��س دبليو11 3�أر �يه , �ململكة �ملتحدة 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
با�شتخد�م  �لهو�ء  �أجهزة تعطري  �لهو�ء؛  بعد �حلالقة؛ م�شتح�شر�ت تعطري  �شو�ئل  رو�ئح طيبة؛  عطور؛ 

�لأعو�د و�ل�شو�ئل؛ �لزيوت �لعطرية �لتي ت�شتخدم يف تعطري �لهو�ء. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  3 

 «  ANGLO FRENCH BOUTIQUE PARFUM  « ع��ب��ارة  و�شف �لعالمة:  كتبت 
باأحرف لتينيه

 �ل�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  20 �أكتوبر 2020   �ملودعة حتت رقم: 337771 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية     

 با�ش��م: فا�شيت )�أوكالهوما) �ل �ل �شي 
وعنو�نه:5935 �شرتيت 129 �إي�شت �فنيو,  تول�شا,  �أوكالهوما 74134, �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
مر�شحات )فالتر( وفر�ز�ت لل�شو�ئل و�ملو�د �ل�شلبة و�لغاز�ت بو�شفها �أجز�ء من �لآلت و�ملحركات و�ملكائن؛ 

مكربنات وقطع غيارها؛ قاب�شات )كلت�شات( كهرومغناطي�شية؛ م�شخات وقود.
 �لو�ق�عة بالفئة:  7 

 و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة  » TRI-SHIELD » باأحرف لتينية 
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  20 �أكتوبر 2020   �ملودعة حتت رقم: 337772 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية     

 با�ش��م: فا�شيت )�أوكالهوما) �ل �ل �شي 
وعنو�نه:5935 �شرتيت 129 �إي�شت �فنيو,  تول�شا,  �أوكالهوما 74134, �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ل�شلبة  و�مل��و�د  لل�شو�ئل  و�لفرز  )�لفلرتة(  �لرت�شيح  �أجهزة  وحتديد�  �لتلوث  يف  �لتحكم  و�أنظمة  معد�ت 
و�لغاز�ت؛ معد�ت �لرت�شيح )�لفلرتة( و�لفرز لل�شو�ئل و�ملو�د �ل�شلبة و�لغاز�ت عد� ما ت�شتخدم كقطع غيار 

لالآلت و�ملحركات و�ملكائن.
 �لو�ق�عة بالفئة:  11 

 و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة  » TRI-SHIELD » باأحرف لتينية 
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  20 �أكتوبر 2020   �ملودعة حتت رقم: 337805 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية     

 II با�ش��م: �شكت�شرز يو.��س.�يه., �نك 
وعنو�نه:228 مانهاتن بيت�س بوليفارد, مانهاتن بيت�س, كاليفورنيا 90266, �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
 لبا�س �لقدم 

 �لو�ق�عة بالفئة:  25 
 و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة    »ARCH STEP » باللغة �لجنليزية.  

 �ل�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  30 �شبتمرب 2020   �ملودعة حتت رقم: 338403 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  08 يونيو 2020 

 با�ش��م: زوفا, �ل �ل �شي 
وعنو�نه:6650 �شاوث توري باين�س در�يف,  ل�س فيجا�س, نيفاد� 89118 , �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
للتنزيل  و�لقابلة  �مل�شجلة  �لو�شائط  �لبيانات؛  �أو  �ل�شور  �أو  �ل�شوت  معاجلة  �أو  ن�شخ  �أو  �إر�شال  �أو  ت�شجيل  و�أدو�ت  �أجهزة 
تناظرية خالية؛ تطبيق برجمي لأجهزة �لت�شال وم�شغالت  �أو  �لكمبيوتر وو�شائط تخزين وت�شجيل رقمية  وبرجميات 
�لت�شجيالت �ل�شوتية  �ل�شمعي �لب�شري ومتعدد �لو�شائط وبثه وعر�شه؛  �إىل �ملحتوى  �لو�شائط ل�شتخد�مه يف �لو�شول 
و�ملرئية �لتي ت�شم �ملحتوى �لريا�شي و�لرتفيهي؛ ت�شجيالت �ل�شوتية و�ملرئية �لقابلة للتنزيل �لتي ت�شم حمتوى ريا�شي 
وترفيهي عرب �شبكة �ت�شالت عاملية وخدمة �لفيديو ح�شب �لطلب؛ بر�مج كمبيوتر قابلة للتنزيل حتتوي بطاقات تد�ول 
�لإلكرتونية, وحتديد�ً  �ملن�شور�ت  تفاعلية؛  �ألعاب  �لفيديو؛ برجميات  �ألعاب  �لكمبيوتر؛ برجميات  �ألعاب  برنامج  رقمية؛ 
�لكمبيوتر؛  �مل�شجل على و�شائط  �ملختلطة و�لريا�شة و�لرتفيه  �لقتالية  �لفنون  �لتي ت�شم حمتوى عن  �لكتب و�ملجالت 
�شماعات �لأذن؛ �شماعات �لر�أ�س؛ �ل�شاعات �لذكية؛ �لأ�شاور �لذكية؛ م�شغالت و�شائط حممولة؛ بطاقات �لذ�كرة؛ �أجهزة 
تخزين �لكمبيوتر, وحتديد�ً حمركات �أقر��س وم�شية فارغة وحمركات �أقر��س ثابتة لأجهزة �لكمبيوتر؛ مغناطي�شات؛ 
م�شند فاأرة �حلا�شوب؛ �أغطية وحافظات و�قية للهو�تف �ملحمولة وم�شغالت �لو�شائط �ملحمولة؛ و�قيات �لفم �مل�شتخدمة 
�شم�شية.-  نظار�ت  نظار�ت؛  �لريا�شة؛  م�شتخدمة يف  و�قية  �لريا�شة؛ خوذ�ت  �مل�شتخدمة يف  �لر�أ�س  و�قيات  �لريا�شة؛  يف 

�لو�ق�عة بالفئة:  9
تتكون �لعالمة من �لأ�شالع �خلم�شة �لعلوية للمثمن �لزو�يا بد�خله �شكل ل�شجرة نخيل و موج حتتها,  و�شف �لعالمة:  

و ر�شت كلمات »UFC« و »FIGHT« و »ISLAND« �ملكتوبة بخط مميز على ميني �لت�شميم.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  30 �شبتمرب 2020   �ملودعة حتت رقم: 338404 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  08 يونيو 2020 

 با�ش��م: زوفا, �ل �ل �شي 
وعنو�نه:6650 �شاوث توري باين�س در�يف,  ل�س فيجا�س, نيفاد� 89118 , �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
مفاتيح  �ملفاتيح؛  �شال�شل  كمجوهر�ت؛  �مل�شتخدمة  �لدبابي�س  �شاعات,  �شيور  �ليد؛  �شاعات  �مل��ج��وه��ر�ت؛ 

�لكرتونية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  14 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �لأ�شالع �خلم�شة �لعلوية للمثمن �لزو�يا بد�خله �شكل ل�شجرة نخيل 
و موج حتتها, و ر�شت كلمات »UFC« و »FIGHT« و »ISLAND« �ملكتوبة بخط مميز على ميني 

�لت�شميم.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:30 �شبتمرب 2020   �ملودعة حتت رقم: 338405 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  08 يونيو 2020 

 با�ش��م: زوفا, �ل �ل �شي 
وعنو�نه:6650 �شاوث توري باين�س در�يف,  ل�س فيجا�س, نيفاد� 89118 , �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لورق و�لورق �ملقوى؛ �ملطبوعات؛ مو�د جتليد �لكتب؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لقرطا�شية و�للو�زم �ملكتبية 
)عد� �لأثاث(؛ مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات منزلية؛ مو�د ر�شم؛ مو�د �لفنانني؛ فر��شي 
�لدهان �أو �لتلوين؛ مو�د �لتوجيه و�لتدري�س؛ �شفائح و�أغ�شية و�أكيا�س بال�شتيكية للف و�لتغليف؛ حروف 
للفعاليات  مطبوعة  بر�مج  كبرية؛  �إعالنات  �لر�شا�س؛  �أق��الم  علب  )�لر��شمات(؛  و�لكلي�شيهات  �لطباعة 
و�مل�شابقات؛ �شور فوتوغر�فية مطبوعة؛ بطاقات بريدية؛ �لتقاومي؛ �ملجالت و�لن�شر�ت �لإخبارية �لدورية 
�لقتالية  �لفنون  جم��الت  يف  كتب  و�لرتفيه؛  و�لريا�شة  �ملختلطة  �لقتالية  �لفنون  جم��الت  يف  �ملطبوعة 
للنقل؛  معدة  �شور  ُل�شاقات؛  قرطا�شية؛  للجمع؛  قابلة  جتارية  بطاقات  و�لرتفيه؛  و�لريا�شة  �ملختلطة 

مل�شقات لو�قيات �ل�شدمات؛ وم�شابك للنقود.
 �لو�ق�عة بالفئة:  16 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �لأ�شالع �خلم�شة �لعلوية للمثمن �لزو�يا بد�خله �شكل ل�شجرة نخيل 
و موج حتتها, و ر�شت كلمات »UFC« و »FIGHT« و »ISLAND« �ملكتوبة بخط مميز على ميني 

�لت�شميم.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  30 �شبتمرب 2020   �ملودعة حتت رقم: 338408 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  08 يونيو 2020 

 با�ش��م: زوفا, �ل �ل �شي 
وعنو�نه:6650 �شاوث توري باين�س در�يف,  ل�س فيجا�س, نيفاد� 89118 , �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
وحقائب  �شفرية  حقائب  �ملدبوغة؛  �أو  �خل��ام  �حليو�نات  جلود  �ملقلدة؛  �ملدبوغة  و�جللود  �ملدبوغة  �جللود 
للحمل؛ �ملظالت و�ل�شما�شي؛ حمافظ؛ جز�دين؛ حقائب ريا�شة جلميع �لأغر��س؛ حقائب ريا�شية جلميع 

�لأغر��س؛ وحقائب حمل جلميع �لأغر��س؛ وحقائب و�قية من �ملطر؛ وحقائب ظهر.
 �لو�ق�عة بالفئة:  18 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �لأ�شالع �خلم�شة �لعلوية للمثمن �لزو�يا بد�خله �شكل ل�شجرة نخيل 
و موج حتتها, و ر�شت كلمات »UFC« و »FIGHT« و »ISLAND« �ملكتوبة بخط مميز على ميني 

�لت�شميم.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  30 �شبتمرب 2020   �ملودعة حتت رقم: 338411 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  08 يونيو 2020 

 با�ش��م: زوفا, �ل �ل �شي 
وعنو�نه:6650 �شاوث توري باين�س در�يف,  ل�س فيجا�س, نيفاد� 89118 , �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�أدو�ت و�أو�ين و�أوعية لال�شتعمال �ملنزيل وللمطبخ؛ �أو�ين �لطهي و�أدو�ت مائدة با�شتثناء �لأ�شو�ك و�ل�شكاكني 
و�ملالعق؛ �أو�ين زجاجية؛ �أو�ين خزف �شيني و�أو�ين خزفية؛ �أو�ين للم�شروبات؛ قو�رير ريا�شية ُتباع فارغة؛ 

قو�رير ُتباع فارغة؛ كوؤو�س للخلط ُتباع فارغة.
 �لو�ق�عة بالفئة:  21 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �لأ�شالع �خلم�شة �لعلوية للمثمن �لزو�يا بد�خله �شكل ل�شجرة نخيل 
و موج حتتها, و ر�شت كلمات »UFC« و »FIGHT« و »ISLAND« �ملكتوبة بخط مميز على ميني 

�لت�شميم.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  30 �شبتمرب 2020   �ملودعة حتت رقم: 338413 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  08 يونيو 2020 

 با�ش��م: زوفا, �ل �ل �شي 
وعنو�نه:6650 �شاوث توري باين�س در�يف,  ل�س فيجا�س, نيفاد� 89118 , �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
منا�شف؛  �لبال�شتيك؛  �أو  �لن�شيج  من  �شتائر  �ملنزيل؛  لال�شتعمال  بيا�شات  �ملن�شوجات؛  وبد�ئل  �ملن�شوجات 

فر��س نوم و�أحلفة؛ �أغطية لالأحلفة؛ �أكيا�س للمخد�ت.
 �لو�ق�عة بالفئة:  24 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �لأ�شالع �خلم�شة �لعلوية للمثمن �لزو�يا بد�خله �شكل ل�شجرة نخيل 
و موج حتتها, و ر�شت كلمات »UFC« و »FIGHT« و »ISLAND« �ملكتوبة بخط مميز على ميني 

�لت�شميم.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  30 �شبتمرب 2020   �ملودعة حتت رقم: 338415 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  08 يونيو 2020 

 با�ش��م: زوفا, �ل �ل �شي 
وعنو�نه:6650 �شاوث توري باين�س در�يف,  ل�س فيجا�س, نيفاد� 89118 , �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س؛ �أحزمة؛ قطع مالب�س �شفلية كمالب�س؛ معاطف؛ �أثو�ب؛ �لقفاز�ت؛ 
مالب�س  �ل�شباحة,  مالب�س  �لر�أ�س؛  ع�شابات  ق�شرية؛  ج��و�رب  �لنوم؛  مالب�س  لفاعات؛  مباذل؛  جاكيتات؛ 
�ل�شاطئ؛ قطع مالب�س علوية كمالب�س؛ مالب�س د�خلية؛ بدلت �لحماء؛ كنز�ت �شوفية؛ �شر�ويل طويلة 

ثقيلة؛ �أزياء ريا�شية موحدة.
 �لو�ق�عة بالفئة:  25 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �لأ�شالع �خلم�شة �لعلوية للمثمن �لزو�يا بد�خله �شكل ل�شجرة نخيل 
و موج حتتها, و ر�شت كلمات »UFC« و »FIGHT« و »ISLAND« �ملكتوبة بخط مميز على ميني 

�لت�شميم.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  28 �أكتوبر  2020   �ملودعة حتت رقم: 338432 
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 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
 وعنو�نه:فيا موري, 6850 مندري�شيو, �شوي�شر� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: �ملالب�س؛ �شر�ويل لالأطفال )مالب�س(؛ �أثو�ب ��شتحمام؛ �شر�ويل ��شتحمام؛ 
�أرو�ب ��شتحمام؛ �أحزمة )مالب�س(؛ بلوز�ت؛ قطع مالب�س �شفلية )مالب�س(؛ �شر�ويل ق�شرية حتتية؛ قمي�شولت )�شرت�ت 
لالأذنني  �أغطية  �أث��و�ب؛  �لدنيم؛  قما�س  من  جينز  رق�س؛  مالب�س  معاطف؛  �أطفال؛  مالب�س  عباء�ت؛  ق�شرية(؛  ن�شوية 
من  ن�شائية  �شدير�ت  �ل�شوف؛  من  �شفلية  مالب�س  قطع  �ل�شوف؛  من  جاكيتات  ق�شرية؛  �شوفية  �شر�ويل  )مالب�س(؛ 
�ل�شوف؛ مالب�س من �لفرو )مالب�س(؛ قفاز�ت )مالب�س(؛ �شدير�ت ن�شائية مفتوحة؛ لفاعات ر�أ�س؛ كنز�ت �شوفية ذ�ت 
قلن�شوة؛ �شرت�ت قطنية ذ�ت قلن�شوة؛ برن�س )�أغطية للر�أ�س( )مالب�س(؛ جو�رب مالب�س حمبوكة؛ جاكيتات )مالب�س(؛ 
قم�شان حمبوكة؛ مالب�س ن�شائية د�خلية؛ مالب�س للمو�ليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س 
ن�شائية د�خلية؛ �أغطية لل�شاق؛ طماقات )بناطيل(؛ كنز�ت �شوفية طويلة �لأكمام؛ قم�شان طويلة �لأكمام؛ �شر�ويل طويلة 
لال�شتعمال �ملنزيل؛ مالب�س لال�شتعمال �ليومي؛ مالب�س د�خلية رجالية؛ قم�شان ريا�شية مقاومة للعرق؛ �أحزمة للنقود؛ 
خمار�ت )مالب�س(؛ لفاعات عنق؛ �أ�شرطة حول ياقات �ملالب�س؛ ربطات عنق؛ مالب�س ليلية؛ مالب�س خارجية؛ بيجامات؛ 
قبعات للحفالت )مالب�س(؛ جاكيتات مقلن�شة؛ قم�شان بولو؛ قم�شان ن�شف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة 
ثقيلة؛  �شرت�ت  ريا�شية؛  مالب�س  ق�شرية؛  ج��و�رب  تنانري؛  قم�شان؛  �شالت؛  لفاعات؛  �أرو�ب؛  جاهزة؛  مالب�س  للمطر؛ 
�أكمام؛  �شورتات ق�شرية؛ �شرت�ت؛ �شر�ويل طويلة ثقيلة؛ مالب�س �شباحة للرجال؛ مالب�س �شباحة للن�شاء؛ بلوز�ت بدون 
قم�شان ن�شف كم؛ قطع مالب�س علوية )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�شان حتتية؛ مالب�س د�خلية؛ مالب�س م�شادة للرياح؛ لبا�س 
�لقدم؛ �شبا�شب باإ�شبع؛ لبا�س قدم لغري ��شتخد�مات �لريا�شة؛ �شنادل؛ �أحذية؛ �شبا�شب؛ �أغطية �لر�أ�س؛ قبعات )�أغطية 

للر�أ�س(؛ قبعات؛ قبعات ��شتحمام؛ �أغطية وجه )خمار �أو حجاب( )مالب�س( ؛ �أقنعة للنوم.- �لو�ق�عة بالفئة:  25
و�شف �لعالمة: كتبت عبارة »GILLY HICKS FIND YOUR HAPPY PLACE« باأحرف لتينية.

 �ل�ش��رت�طات:   
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 
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عربي ودويل

بطل حرب اأمريكي يتوىّل من�سبًا رفيعًا يف البنتاغون 
بعدما �أ�شقطت �ملقاتلة �لتي كان يقودها وهي من طر�ز �إف-16 
“حظر  عملية  �إط���ار  يف  مهمة  تنفيذها  خ��الل  �شربي  ب�����ش��اروخ 
�لطري�ن«. ويومها كان �لطيار يف �شالح �جلو �لأمريكي يحّلق على 
�رتفاع يقارب 7000 مرت حني �أ�شاب �شاروخ �أطلقته قو�ت �شرب 
�لبو�شنة طائرته فاأ�شيب بحروق طفيفة يف رقبته لكّنه متّكن من 

�لقفز من �لطائرة و�لنجاة.
�شوى ح�ش�س  لديه  تكن  ومل  ك��ان م�شاباً  �أّن���ه  م��ن  �ل��ّرغ��م  وعلى 
غذ�ئية �شئيلة للبقاء على قيد �حلياة, فقد متّكن �لطيار �ل�شاب 
با�شتخد�م  �حلياة  قيد  على  �لبقاء  من  �لع�شكري  تدريبه  بف�شل 
�لّرغم من  �لأ�شر, على  �لوقوع يف  �لطبيعة وجنح يف عدم  م��و�رد 
عمليات �لبحث �ملكّثفة �لتي �أجرتها يومها قو�تها �شرب �لبو�شنة 

لعتقاله.

 •• وا�صنطن-اأ ف ب

�لأمريكي  �حلربي  �لطيار  �أوغريدي,  �شكوت  �أّن  �لبنتاغون  �أعلن 
ومتّكن  �لبو�شنة  ح��رب  �أث��ن��اء   1995 يف  مقاتلته  �أُ�شقطت  �ل��ذي 
�أي��ام خلف خطوط �لعدو  حينها من �لبقاء على قيد �حلياة �شّتة 
�أن ُيلقى �لقب�س عليه فاأ�شبح بطاًل يف بالده, ت�شّلم من�شباً  دون 

رفيعاً يف وز�رة �لدفاع.
لوزير  م�شاعد�ً  ع��نّي  عاماً(   55( �أوغ��ري��دي  �إّن  �لبنتاغون  وق��ال 

�لدفاع ل�شوؤون �لأمن �لدويل.
ويف حزير�ن-يونيو 1995 �أ�شبح �لكابنت �أوغريدي بطاًل قومياً 
يف �لوليات �ملتحدة بعدما متّكن من �لبقاء على قيد �حلياة ملدة 
�لبو�شنة,  �شرق  �شمال  بيهات�س, يف  بالقرب من  �أي��ام يف غابة  �شّتة 

وعاد �لطيار �إىل بلده بعدما �أنقذته وحدة كوماندو�س من م�شاة 
ب��امل��خ��اط��ر مّت���ت حت��ت نري�ن  �ل��ب��ح��ري��ة خ���الل عملية حم��ف��وف��ة 
كتاب  يف  مغامرته  �لطيار  وروى  �خلفيفة.  و�لأ�شلحة  �ل�شو�ريخ 
بعنو�ن “�لعودة ب�شرف” ما لبث �أن �شّورت وقائعه يف فيلم �شدر 

يف 2001 بعنو�ن “خلف خطوط �لعدو«.
“�لقلب  �أو�شمة ع�شكرية ع��ّدة من بينها و�شام  ون��ال بطل �حل��رب 
وتخّللتها  عاماً   12 ��شتمرت  ع�شكرية  وبعد خدمة  �لأرج���و�ين«. 
 2001 يف  �جلي�س  �شفوف  �أوغ��ري��دي  ت��رك  قتالية,  مهمة   67
ل�شرية ذ�تية  وفقاً  �أعمال”,  “م�شت�شار�ً وم�شتثمر�ً ورجل  و�أ�شبح 

موجزة ن�شرها �لبنتاغون.
وكان �أوغريدي �أحد �ملتحّدثني يف �ملوؤمتر �لعام للحزب �جلمهوري 

يف 1996 يف �شان دييغو بولية كاليفورنيا.

 ال�سيوخ الرو�سي يوافق على
 ن�سر جنود حفظ �سالم يف قره باخ

•• مو�صكو-وكاالت

نحو  ن�شر  على  �لأربعاء  �أم�س  �لرو�شي  �ل�شيوخ  و�ف��ق جمل�س 
�ألفي جندي رو�شي لإحالل �ل�شالم يف ناغورنو قره باخ, عقب 
وقد  �أع���و�م,   5 �شت�شتغرق  بعثة  يف  �لإقليم  يف  �حل��رب  �نتهاء 

متتد خلم�شة �أعو�م �أخرى.
وبد�أت رو�شيا �لتي �شهلت يف �لأ�شبوع �ملا�شي �تفاقاً بني قادة 
لوقف  علييف,  �إل��ه��ام  و�أذرب��ي��ج��ان  با�شينيان  نيكول  �أرمينيا 
�حل��رب يف ق��ره ب��اخ بعد 44 ي��وم��اً م��ن �مل��و�ج��ه��ات, يف �إر�شال 
قو�ت حفظ �ل�شالم يف 10 نوفمرب )ت�شرين �لثاين( �جلاري, 

بعد توقيع �لتفاق.

�لأقل للت�شدي للو�شع �لطارئ.
تز�ل  ل  متناف�شة  ف��ئ��ات  �أن  غ��ري 
ي�شكل  ومل  �ل��ن��ف��وذ  على  تت�شارع 
�حلكومة  م���ن���ذ  ح���ك���وم���ة  ل���ب���ن���ان 
�ل��ت��ي ك���ان �ن��ف��ج��ار �أغ�����ش��ط�����س �آب 
�نهيارها.  يف  ���ش��ب��ب��ا  وت���د�ع���ي���ات���ه 
ومثلما حدث يف �لأزمات �ل�شابقة 
�تهم كل طرف �لطرف �لآخر باأنه 

يتحمل م�شوؤولية هذ� �لو�شع.
وقال م�شدر�ن �شاركا يف حمادثات 
جرت يف بريوت �لأ�شبوع �ملا�شي �إن 
ماكرون  م�شت�شار  د�ري���ل  باتريك 
و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ل�����ش��وؤون 
�أنه  �مل��ح��ادث��ات  يف  �أو���ش��ح  �أفريقيا 
رغم حفاظ باري�س على تعهد�تها 
تكن  مل  م��ا  ننقذهم  ل��ن  “فنحن 

هناك �إ�شالحات«.
فرن�شا  �إن  غربي  دبلوما�شي  وقال 
موؤمتر  ��شت�شافة  حت��اول  ماز�لت 
ل��ب��ح��ث �إع�������ادة �ل���ب���ن���اء يف ب���ريوت 
ت�����ش��ري��ن �لثاين  ن��وف��م��رب  ب��ن��ه��اي��ة 

لكن �ل�شكوك قائمة.
و�أ�شاف �لدبلوما�شي “ل توجد �أي 
تطور�ت. �ل�شا�شة �للبنانيون عادو� 
�إىل �أ�شلوبهم يف �لعمل, و�ملقلق هو 

�لتجاهل �لتام لل�شعب«.

* ل م�صاعد�ت جمانية
�ل�شفرية  ���ش��ي��ا  دوروث���������ي  ق���ال���ت 
موؤمتر  يف  لبنان  ل��دى  �لأمريكية 
ع���رب �ل���ه���ات���ف مل���رك���ز �ل���در�����ش���ات 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة و�ل����دول����ي����ة يف 
و��شنطن يوم �جلمعة �إن �لوليات 
مهم”  لبنان  �أن  “تدرك  �ملتحدة 
�ل����دول����ة...  ف�����ش��ل  “حتا�شي  و�أن 

تعقدت بفعل �لعقوبات �لأمريكية 
�لأخرية �لتي ُفر�شت على جرب�ن 
مي�شال  �ل��رئ��ي�����س  ���ش��ه��ر  ب��ا���ش��ي��ل 
عون و�لذي ير�أ�س �لتيار �لوطني 
�مل�شيحية يف  �أكرب �لأح��ز�ب  �حلر, 

�لبالد.
�ل��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى با�شيل  وُف��ر���ش��ت 
بالف�شاد  �ت����ه����ام����ات  ع���ل���ى  ب����ن����اء 
ول�������ش���الت���ه ب��ج��م��اع��ة ح�����زب �هلل 
�مل��دع��وم��ة م��ن �إي����ر�ن وه��ي �أقوى 
ق��وة �شاربة  ط��رف يف لبنان وتعد 
وتعتربها  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ط��ه��ر�ن 
وينفي  �إرهابية.  جماعة  و��شنطن 

با�شيل �تهامات �لف�شاد.
وتقول م�شادر ر�شمية �إن �لنقطة 
�إ�شر�ر  ه���ي  �ل��ع��ال��ق��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
عون وبا�شيل على تعيني وزر�ء يف 
وزير�.   18 من  �ملكونة  �حلكومة 
ي���ك���ون كل  �أن  وي���ري���د �حل���ري���ري 
�لوزر�ء من �ملتخ�ش�شني ول �شلة 

لهم بالأحز�ب �ل�شيا�شية.
وق����ال م�����ش��در ع��ل��ى ���ش��ل��ة وثيقة 
�ملعنيني  ب��ع�����س  �إن  ب���امل���ح���ادث���ات 
�لعقبة  ه����و  ب���ا����ش���ي���ل  �أن  ذك�������رو� 
�حلكومة.  ت�شكيل  �أم��ام  �لرئي�شية 
قائال  �لت��ه��ام  ه��ذ�  با�شيل  وينفي 
�إن من حق حزبه �أن ي�شمي وزر�ء 
ت�شمية  ��شتطاعو�  �آخرين  �أن  مبا 

وزر�ء.
ع��ل��ى تفكري  م�����ش��در مطلع  وق���ال 
من  ط��ل��ب  د�ري������ل  �إن  �هلل  ح����زب 
با�شيل  �إق��ن��اع  �أن حت��اول  �جلماعة 
بتخفيف موقفة غري �أن حزب �هلل 
يرف�س �ل�شغط عليه لأن ذلك قد 

ي�شعفه بدرجة �أكرب.

�لأول�����وي�����ة  ل����ه  ت����ك����ون  �أن  ي���ج���ب 
�لق�شوى«.

لكنها �أ�شافت “ل ميكن �أن نرغب 
يف ذلك فعال �أكر من رغبتهم هم 

�ملبني على  �ل�شلطة  �قت�شام  �تفاق 
لت�شكيل  �لبالد  يف  طائفية  �أ�ش�س 

�حلكومة.
�جلهود  �إن  �مل�شادر  بع�س  وتقول 

و�أك��دت �أنه ل خطط �إنقاذ  فيه”. 
دون �إ�شالحات.

حنكة”.  “�كت�شبنا  وت����اب����ع����ت 
“نهج  هناك  �شيكون  �أن��ه  م�شيفة 

تدريجي خطوة بخطوة ول �شيء 
جمانيا«.

���ش��ع��د �حل���ري���ري رئي�س  وي��ك��اف��ح 
�ل������وزر�ء �ل�����ش��ن��ي �مل��ك��ل��ف مبوجب 

* مو�قف مت�صلبة
�جلمود  �إن  م�����ش��ادر  ع����دة  ق���ال���ت 
�حلايل و�شع �نتحاري للبالد �لتي 
ت�شتنفد ما لديها من �حتياطيات 
�أج���ن���ب���ي���ة ب�������ش���رع���ة. وت����ق����در هذه 
�لحتياطيات مببلغ 17.9 مليار 

دولر فقط.
وب�����ش��ب��ب �ل��ع��ق��وب��ات, �ل��ت��ي �شلمت 
�ل�����ش��ف��رية ���ش��ي��ا ب���اأن���ه���ا ج����زء من 
�لق�شوى”  “�ل�شغوط  ح��م��ل��ة 
�لتي تفر�شها �إد�رة دونالد تر�مب 
على �إير�ن, تتجه �إير�ن وحلفاوؤها 
تر�مب  ي����رتك  ح��ت��ى  ل��الن��ت��ظ��ار 

من�شبه.
غري �أن بع�س �مل�شوؤولني يف لبنان 

حذرو� من لعبة �لنتظار.
وقال م�شدر �شيا�شي رفيع مطلع 
�لو�ردة  “�لر�شالة  �ملحادثات  على 
و��شحة:  �لآن  �ل��ف��رن�����ش��ي��ني  م���ن 
فمع  �إذ�  �إ����ش���الح  ول  ح��ك��وم��ة  ل 

�ل�شالمة و�شكر�«.
�لفرن�شيون  غ�شل  “و�إذ�  و�أ���ش��اف 
�أي���دي���ه���م م���ن ه����ذ� �لأم�������ر, فمن 
�لوليات  �خلليج؟  �إلينا؟  �شينظر 

�ملتحدة؟ ل �أحد«.
وتابع “يف نهاية �ليوم, ل يعرفون 
ك���ي���ف ي��ت��ع��ام��ل��ون م����ع �ل���ظ���روف 
�ل����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���ة و�ل����ت����ح����دي����ات... 
ت�شكيل  م��ع  نتعامل  زلنا  م��ا  نحن 
�أياما  ن��ع��ي�����س  وك���اأن���ن���ا  �حل���ك���وم���ة 
�إن  �شيا  �ل�شفرية  وق��ال��ت  ع��ادي��ة«. 
مبوقفهم  �لت�شبث  �ملانحني  على 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ة لن  �ل��ن��خ��ب��ة  ف����اإن  و�إل 

تاأخذهم على حممل �جلد.
باأهمية  ي�شعرو�  “�إذ� مل  و�أ�شافت 
حكومة  لت�شكيل  �ل��وق��ت  عن�شر 
عليهم؟  �ل�شغط  ن��و����ش��ل  فكيف 
حالهم  ول�شان  �إلينا  ينظرون  هم 
ننفذ  جتعلونا  �أن  :ح��اول��و�  يقول 
�ملمتع  م����ن  ���ش��ي��ك��ون  �لإ������ش�����الح, 

م�شاهدتكم حتاولون ذلك«. 

 مبعوث �أمريكي: ملتزمون مبوقفنا حتى ل نفقد �مل�صد�قية

حتذير من الدول املانحة.. ل م�ساعدات جمانية للبنان بعد الآن 
•• بريوت-باري�س-رويرتز

وجهت �لقوى �لغربية �لتي ت�شعى 
لإنقاذ �قت�شاد لبنان �مل�شرف على 
�لن��ه��ي��ار ل��ق��ي��اد�ت �ل��ب��الد �إن���ذ�ر�: 
ف��ال خ��ط��و�ت لإق���ال���ة �ل��ب��الد من 
ي�����ش��ك��ل��و� حكومة  م���ا مل  ع��رت��ه��ا 
ت��ت��م��ت��ع ب���امل�������ش���د�ق���ي���ة لإ�����ش����الح 
وعلى  �ملفل�شة  �ل��دول��ة  يف  �لو�شع 

وجه �ل�شرعة.
فقد بد�أ �ل�شرب ينفد لدى فرن�شا 
وغريهما  �مل���ت���ح���دة  و�ل�����ولي�����ات 
�أن  �شبق  �لتي  �ملانحة,  �ل��دول  من 
ق��دم��ت م�����ش��اع��د�ت ل��ل��ب��ن��ان �أكر 
من مرة منذ �حلرب �لأهلية �لتي 
 1975 ع��ام��ي  ب��ني  در�ت رح��اه��ا 
�لذين  �ل�����ش��ا���ش��ة  ع��ل��ى  و1990, 
كان كثريون منهم وجوها ماألوفة 
�أزمتها  �إىل  �ل��ب��الد  �ن���زلق  خ��الل 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  ويف  �لق��ت�����ش��ادي��ة. 
�شخمة  �ح���ت���ج���اج���ات  ت���ف���ج���رت 
حملها  �إذ  �حل��اك��م��ة  �لنخبة  على 
�لنا�س م�شوؤولية رعاية م�شاحلها 
�ل�����ذي كان  �ل���وق���ت  �مل��ك��ت�����ش��ب��ة يف 
�لدين �لعام يتز�يد فيه. وقد �أدت 
�إىل زيادة  جائحة فريو�س كورونا 
�ل�شغوط على مو�رد �لبالد ودمر 
�ن���ف���ج���ار ه���ائ���ل يف م���رف���اأ ب���ريوت 
م�شاحات  �آب  �أغ�����ش��ط�����س  خ����الل 

كبرية من �ملدينة.
�ل���دولر�ت ظهر نق�س  وم��ع نفاد 
بينها  وم���ن  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل�شلع  يف 
�لأدوي��������ة ك��م��ا ي���ت���ز�ي���د ع����دد من 
ي�����ش��ق��ط��ون ب���ني ب���ر�ث���ن �ل��ف��ق��ر يف 

لبنان.
و�شارع �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل 
نظر�  �لطبيعي  �حلليف  ماكرون, 
فرن�شية  م�����ش��ت��ع��م��رة  ل��ب��ن��ان  لأن 
�مل��دي��ن��ة عقب  �إىل زي����ارة  ���ش��اب��ق��ة, 
�ل�شا�شة  �إق��ن��اع  وح���اول  �لن��ف��ج��ار 
على  جزئية  �إ���ش��الح��ات  بتطبيق 

•• ل خطو�ت لإنقاذ لبنان ما مل ي�صكل قادته حكومة ذ�ت م�صد�قية
•• نفاد �سرب املانحني على ال�سا�سة املختلفني

•• مبعوث فرن�صي للقياد�ت �للبنانية: »ل �إنقاذ من غري �إ�صالحات«

»ال�سغط الأق�سى« على اإيران...جنح مل ينجح •• وا�صنطن-وكاالت

�شيا�شة  �لأمريكية عن  بو�شت”  “و��شنطن  ث��ارور يف �شحيفة  �إي�شان  كتب 
طهر�ن  مع  ��شرت�تيجيته  �إن  قائاًل  �إي���ر�ن,  جت��اه  تر�مب  دونالد  �لرئي�س 
�ملعركة, بعيد  ر�شمت يف مرحلة مبكرة من وليته, يف حني و�شعت حدود 

ت�شلمه من�شبه.
يف ذلك �لوقت, قال م�شت�شار �لأمن �لقومي مايكل فلني, �إن �لإد�رة �جلديدة 
�أن�شطتها �ملزعزعة لال�شتقر�ر يف  ب�شبب  “وجهت حتذير�ً ر�شمياً لإير�ن” 
�ل�شرق �لأو�شط. لكن ف�شائح فلني �ل�شيا�شية �أفقدته �شريعاً من�شبه, و�أقر 
�آي”.  بي  “�أف  �لفيدير�يل  �لتحقيقات  مكتب  حمققي  على  بكذبه  لحقاً 
يف حني م�شى تر�مب وحلفائه يف �إطالق حملة “�ل�شغط �لأق�شى” �لتي 
نظام  2015 بني  �لنووي يف  �لتفاق  وزعزعت  �لإي��ر�ين,  �لقت�شاد  �شلت 

طهر�ن و�لقوى �لعاملية.

ل مفاو�صات
ل���دى �لرئي�س  �أن  ث����ارور  ي���رى  ت��ر�م��ب,  ن��ه��اي��ة ولي���ة  وق��ب��ل �شهرين م��ن 
�لمريكي �لقليل ليقدمه نتيجة �شيا�شته �ملت�شددة مع �إير�ن. وعلى عك�س 

�لأق�شى”  “�ل�شغط  تكتيكات  �أدت  نف�شه,  �لوقت  يف  �ل�شعبية.  �لتظاهر�ت 
�لتي  �لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  قبل  �لإي��ر�ن��ي��ني  �ملت�شددين  ت��ي��ار  تقوية  �إىل 

�شُتجرى يف �لعام �ملقبل.
ونقل �لكاتب عن تغريدة ملات دو�س, م�شت�شار �ل�شيا�شة �خلارجية لل�شناتور 
بريين �شاندرز,  �أن “تر�مب �أتى �إىل �ل�شلطة مع �تفاق نووي فعال تو�شلت 
تنفيذ  تر�مب  يخرت  �لنف�س...ومل  ب�شق  وحلفائها  �ملتحدة  �لوليات  �إليه 
�لتفاق و�ل�شغط على �إير�ن يف ق�شايا �أخرى. لكن �ملتع�شبني �شد �إير�ن يف 

و��شنطن كانت لديهم �أفكار �أخرى, وهذ� ما و�شلنا �إليه �لآن«.

�إ�صعاف �لقت�صاد
�أملاً �شديد� لالقت�شاد  �أنه بينما �شببت �لعقوبات �لقت�شادية  ور�أى �لكاتب 
��شتئناف تخزين  �إىل  فاإنها دفعت �حلكام  �لعاديني,  �لإي��ر�ين و�لإير�نيني 
�لتفاق  ب��ه مب��وج��ب  �مل�شموح  م��رة �حل��د   12 و�ل���ذي تخطى  �ل��ي��ور�ن��ي��وم 
�لنووي يف 2015, لتكون �إير�ن نظرياً �أقرب ل�شنع قنبلة نووية مما كانت 

خطاب �إد�رته, فاإن �لعقوبات مل حتمل �إير�ن �إىل طاولة �ملفاو�شات لإبر�م 
طهر�ن,  نفوذ  يكبح  مل  �لأق�شى”  “�ل�شغط  �أن  كما  ت�شدد�ً.  �أك��ر  �تفاق 
ويوقف تدخلها يف �شوؤون جري�نها, و�حتفظ �لنظام مبوطئ قدم مهم يف 
�ليمن, و�لعر�ق, ولبنان, و�شوريا, عرب وكالء, يعترب موقعهم �لآن �أف�شل 

مما كانو� عليه قبل �أربعة �أعو�م.

��صتعادة �لردع
وتقول �إد�رة تر�مب �إنها “��شتعادت �لردع” بعدما قتلت �لوليات �ملتحدة 
قا�شم �شليماين �جلرن�ل �لإير�ين �لنافذ يف مطلع �لعام �جلاري. لكن ذلك 

يتناق�س مع �لأعمال �لت�شعيدية �لتي �أقدمت عليها عقب ذلك.
وبد� و��شحاً �أن بع�س �مل�شوؤولني �لذين تقودهم �لإيديولوجيا د�خل �إد�رة 
تر�مب نظرو� �إىل �شيا�شة “�ل�شغط �لأق�شى” على �أنها �شتوؤدي يف نهاية 

�ملطاف �إىل �نهيار �لنظام �لديني يف �إير�ن.
ومع ذلك مل يكن يف �إمكانهم فعل �لكثري عندما قمع �لنظام بقوة موجات 

عليه عندما دخل تر�مب �إىل �لبيت �لأبي�س.

�لأور�نيوم
لتقوميات  “وفقاً  ر�شائيان  جاي�شون  بو�شت”  “و��شنطن  يف  �ملعلق  وكتب 
خمتلف �أجهزة �ل�شتخبار�ت, فاإن �لتفاق كان يحقق �لهدف بكبح خمزون 
�إير�ن من �لأور�نيوم �ملخ�شب...لكن تر�مب �أمر بالن�شحاب �لآحادي من 
و��شحاً  �إخفاقاً  خارجية  �شيا�شة  حتقق  �أن  �لنادر  من   .2018 يف  �لتفاق 
مماثاًل«. ولفت �إىل �أن �مل�شتثمرين �لأوروبيني يعتزمون عقد موؤمتر �أعمال 
يف �ل�شهر �ملقبل بتمويل من �لحتاد �لأوروبي, ل�شتك�شاف فر�س جديدة يف 
�ل�شوق �لإير�نية, بعد ت�شلم �لرئي�س �لأمريكي �ملنتخب جو بايدن من�شبه.

�شان ذلك  فاإن من  �لنووي,  �إىل �لتفاق  بالعودة  بايدن بوعوده  �أوف��ى  و�إذ� 
�إز�حة كابو�س �لعقوبات �لأمريكية على �ل�شركات �لأوروبية �لتي تبحث عن 

�ل�شتثمار يف �إير�ن.
ويف �لوقت نف�شه, وجدت �إير�ن و�شائل لاللتفاف على �لعقوبات �لأمريكية, 

بو�شول �شحنات �شرية من �لنفط �إىل �أماكن مثل فنزويال, و�ل�شني.
روبرت  و��شنطن,  يف  للباحثني  ول�شون  وودرو  مركز  رئي�س  نائب  وكتب 

ليتو�ك, �أن “نظام طهر�ن قابل �ل�شغط �لأق�شى ب�شغطه �خلا�س«.

غوتريي�س يطالب قادة ال�20 باإجراءات جريئة ملواجهة كورونا  اأوربان: الحتاد الأوروبي »يبتز الدول املعار�سة للهجرة«  
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

�أنطونيو غوتريي�س يف  طالب �لأمني �لعام لالأمم �ملّتحدة 
ر�شالة قادة دول جمموعة �لع�شرين �لذين �شيجتمعون يف 
نهاية هذ� �لأ�شبوع يف قمة �فرت��شية ت�شت�شيفها �ل�شعودية 
�إجر�ء�ت جريئة وطموحة ملو�جهة جائحة كوفيد- باإقر�ر 

19 وتد�عياتها, ول �شّيما على �لدول �لفقرية.
باأن  ت��ع��رتف  �ل��ع�����ش��ري��ن  “جمموعة  �إّن  غ��وت��ريي�����س  وق���ال 
ينبغي  �لآن  �ل��دي��ون.  تخفيف  من  مزيد  �إىل  حاجة  هناك 
�أكرب من �لطموح  �أن تظهر قدر�ً  على جمموعة �لع�شرين 
من  �لنامية  �لبلد�ن  لتمكني  ج��ر�أة  �أك��ر  تد�بري  تقّر  و�أن 
�لركود  �أن يتحّول  مو�جهة �لأزم��ة بفعالية و�حل��وؤول دول 

�لعاملي �إىل ك�شاد عاملي«.
و�أ����ش���اف �لأم����ني �ل��ع��ام يف ر���ش��ال��ت��ه �أّن����ه “يف �ل��وق��ت �لذي 

•• بوداب�صت-اأ ف ب

�لقت�شادي  �لن��ع��ا���س  �ل��ت��ي عطلت خطة  �مل��ج��ر  ق��ال��ت 
�لأوروبي �أم�س �لأربعاء �إنه يف حال �أقرت لن “تعود ثمة 
عو�ئق �أمام ربط �لدول �لأع�شاء باآليات م�شرتكة لدعم 
�لهجرة«. و�أو�شح رئي�س �لوزر�ء فيكتور �أوربان يف بيان 
ورد يف تغريدة, �أنه “ميكن لأوروبا عندها �أن تلجاأ �إىل 

�شبل مالية لبتز�ز �لدول �لتي تعار�س �لهجرة«.
و�أ�شاف “ينبغي �أل ي�شتند �أي �إجر�ء يهدف �إىل معاقبة 
�لدول �لأع�شاء على معايري غري مو�شوعية ومن دون 

�إمكان �لحتكام �إىل �لقانون«.
ب��ود�ب�����ش��ت وو�ر�شو  وي��ت��و�ج��ه �لحت�����اد �لأوروب�������ي م���ع 
�آل��ي��ة ت��رب��ط ب��ني حترير  �ل��ل��ت��ني ت��ري��د�ن �لتخلي ع��ن 

�لعامل  يحتاج  �مل�شبوقة,  غري  �جلائحة  لهذه  فيه  نت�شّدى 
تكون  غ��ري م�شبوقة  ق��ي��ادة  �إىل  وق��ت م�شى  �أي  م��ن  �أك���ر 
ب�شكل  و�ل��ت��ع��ايف  ل���الأزم���ة  لال�شتجابة  �شعيها  يف  م���وّح���دة 
�أف�شل«. و�شّدد غوتريي�س على وجوب �أن متّثل “�جلائحة 
جر�س �إنذ�ر جلميع �لقادة: �لنق�شام يعني تعري�س �جلميع 

للخطر, و�لوقاية تعني توفري �أمو�ل و�إنقاذ �أرو�ح«.
وحّذر �لأمني �لعام يف ر�شالته من �أّن �لأزمة �لر�هنة ميكن 
�أن تدفع “115 مليون �شخ�س “�إ�شايف” للوقوع يف بر�ثن 
ليطال  �حل��اّد  �جل��وع  تقريباً  يت�شاعف  وق��د  �ملدقع,  �لفقر 

�أكر من 250 مليون �شخ�س«.
ودعا غوتريي�س �إىل متديد تعليق �لديون حتى نهاية عام 
2021, وتو�شيع نطاق هذ� �لإجر�ء لي�شمل دوًل متو�ّشطة 
�إعفائها من  �لدخل تعاين من جر�ء �جلائحة وحتتاج �إىل 

�شد�د خدمة �لدين خالل �لعام �ملقبل.

�لأمو�ل و�حرت�م �لبلد لدولة �لقانون. ويعطل �لبلد�ن 
يحتاج  �لتي  �لنعا�س  وخطة  �مليز�نية  ه��ذ�  مبوقفهما 
�إقر�رهما �إىل �إجماع �لدول �ل�شبع و�لع�شرين �لع�شاء 
لأن��ه��م��ا ي��ع��ار���ش��ان �ع��ت��م��اد ه��ذه �لآل��ي��ة غ��ري �مل�شبوقة 
�ل��دول �لتي ل حترتم �لنظام  �لتي تن�س على معاقبة 

�لدميوقر�طي.
حو�ىل   2019 �ل��ع��ام  يف  �لأوروب���ي���ة  �لأم����و�ل  و�شكلت 
4,48 % من �إجمايل �لناجت �ملحلي يف �ملجر وهي من 

�أعلى �لن�شب بني �لدول �لأع�شاء.
يورو  مليار   16,7 من  بود�ب�شت  ت�شتفيد  �أن  ويتوقع 

على �شكل دعم �و ت�شليفات حمتملة.
�أوروبية  قمة  خ��الل  �خلمي�س  �مل�شاألة  ه��ذه  و�شتح�شر 

عرب �لفيديو مكر�شة ر�شميا لأزمة كوفيد-19.

ن�سف اجلمهوريني
 يعتربون فوز بايدن تزوير 

 •• وا�صنطن-رويرتز

“فاز  تر�مب  دونالد  �لرئي�س  �أن  ن�شف �جلمهوريني  يقرب من  ما  يعتقد 
عن جد�رة” يف �لنتخابات �لأمريكية, لكن �لتزوير و��شع �لنطاق لأ�شو�ت 
�لناخبني �شلب منه �لفوز ل�شالح �لرئي�س �لدميقر�طي �ملنتخب جو بايدن, 

وفقا ل�شتطالع ر�أي جديد �أجرته رويرتز �إب�شو�س.
و�أظهر ��شتطالع �ل��ر�أي �لذي �أج��ري يف �لفرتة من 13 �إىل 17 نوفمرب 
�أن حتدي تر�مب �لعلني لفوز بايدن يف كل من �لت�شويت  ت�شرين �لثاين 
�ل�����ش��ع��ب��ي و�مل��ج��م��ع �لن��ت��خ��اب��ي ي��ب��دو �أن����ه ي���وؤث���ر ع��ل��ى ث��ق��ة �جل��م��ه��ور يف 

�لدميقر�طية �لأمريكية, خا�شة بني �جلمهوريني.
ويف �ملجمل, �أجمع 73 يف �ملئة من �مل�شتطلعني على فوز بايدن يف �لنتخابات 
بينما عرب 5 يف �ملئة عن �عتقادهم باأن تر�مب هو �لفائز. ولكن عندما �ُشئل 
�أبدو�  �جلمهوريون على وجه �لتحديد �إن كان بايدن قد “فاز عن جد�رة”, 

ت�شككهم ب�شاأن �لكيفية �لتي حتقق بها �لفوز لبايدن.
بينما قال  وقال 52 يف �ملئة من �جلمهوريني �إن تر�مب “فاز عن جد�رة”, 

29 يف �ملئة فقط �إن بايدن فاز عن جد�رة.
وعند �شوؤ�لهم عن �ل�شبب , كان �جلمهوريون �أكر قلًقا من غريهم من �أن 
�لقائمني على فرز �لأ�شو�ت يف �لوليات رجحو� كفة بايدن, �إذ قال 68 يف 
“تزويرها”,  �لنتخابات جرى  �أن  قلقون من  �إنهم  �ملئة من �جلمهوريني 
بينما كان لدى 16 يف �ملئة فقط من �لدميقر�طيني وثلث �مل�شتقلني نف�س 
�ملخاوف. وحتى قبل فوزه يف �نتخابات عام 2016, ظل تر�مب ي�شكو من 

�لعملية, مدعيا دون دليل باأنها غري من�شفة بحقه.
ومنذ �أن ح�شد بايدن عدد� كافًيا من �لأ�شو�ت يف �ملجمع �لنتخابي للفوز 
تلك  م��ن  ت��ر�م��ب  �شعد  �ل��ث��اين,  ت�شرين  نوفمرب   7 يف  �لأب��ي�����س  بالبيت 
�لنتقاد�ت, و�أخرب موؤيديه �أنه �شحية ت�شويت غري قانوين و��شع �لنطاق.

لكن تر�مب مل ي�شتطع تقدمي �أي دليل على مز�عمه ومل يتمكن من دعمها 
دعاوى  عن  �ل��رت�ج��ع  عن  �لأ�شبوع  ه��ذ�  �جلمهوريون  و�أع��ل��ن  �ملحكمة.  يف 
وبن�شلفانيا  وجورجيا  مي�شيجان  يف  بالنتخابات  تتعلق  �حتادية  ق�شائية 

ووي�شكون�شن.
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  28 �أكتوبر  2020   �ملودعة حتت رقم: 338434 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية   25 مايو2020 

 با�ش��م: �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل 
 وعنو�نه:فيا موري, 6850 مندري�شيو, �شوي�شر� 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لدعاية و�لإعالن؛ �إد�رة �لأعمال؛ توجيه �لأعمال؛ تفعيل �لن�شاط �ملكتبي؛ خدمات متاجر �لتجزئة �ملتعلقة 
�لتجميل  وم�شتح�شر�ت  �لعطرية  و�لزيوت  و�لعطور  و�ل�شابون  �لر�أ�س  و�أغطية  �لقدم  ولبا�س  باملالب�س 
�لهو�تف  و�إك�����ش�����ش��و�ر�ت  �لب�شرية  و�ل��ن��ظ��ار�ت  �ل�شم�شية  و�ل��ن��ظ��ار�ت  و�ل�شموع  لل�شعر  )لو�شن(  و�لغ�شول 
و�أ�شناف  و�ملجوهر�ت  و�ملرئية  �ل�شمعية  �لإلكرتونية  �لأجهزة  و�إك�ش�شو�ر�ت  �حلا�شوب  �أجهزة  و�إك�ش�شو�ر�ت 
�لقرطا�شية و�حلقائب و�ملنتجات �لن�شيجية و�إك�ش�شو�ر�ت �ل�شعر؛ خدمات متاجر �لتجزئة �ملبا�شرة �ملتعلقة 
�لتجميل  وم�شتح�شر�ت  �لعطرية  و�لزيوت  و�لعطور  و�ل�شابون  �لر�أ�س  و�أغطية  �لقدم  ولبا�س  باملالب�س 
�لهو�تف  و�إك�����ش�����ش��و�ر�ت  �لب�شرية  و�ل��ن��ظ��ار�ت  �ل�شم�شية  و�ل��ن��ظ��ار�ت  و�ل�شموع  لل�شعر  )لو�شن(  و�لغ�شول 
و�أ�شناف  و�ملجوهر�ت  و�ملرئية  �ل�شمعية  �لإلكرتونية  �لأجهزة  و�إك�ش�شو�ر�ت  �حلا�شوب  �أجهزة  و�إك�ش�شو�ر�ت 
�لقرطا�شية و�حلقائب و�ملنتجات �لن�شيجية و�إك�ش�شو�ر�ت �ل�شعر؛ تنظيم وت�شغيل و�لإ�شر�ف على بر�مج ولء 
�ملتعاملني؛ ت�شويق �ل�شلع وهوية �لعالمات �لتجارية و�لرتويج لها عرب ��شتعمال �شفر�ء �لعالمات �لتجارية 

وو�شائل �لت�شال �لجتماعي.- �لو�ق�عة بالفئة:  35
 »GILLY HICKS FIND YOUR HAPPY PLACE« عبارة  و�شف �لعالمة:  كتبت 

باأحرف لتينية.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :333754     بتاريخ :  2020/8/11
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم:   �شركة �لبجعة للتجارة ذ م م 
وعنو�نه:    �س ب : 4051 �ل�شارقة  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
قو�لب فحم قابلة لالإحرت�ق – فحم –  فحم وقود –  تر�ب �لفحم )وقود( -  حطب �لوقود 

�لو�ق�عة بالفئة: 4
كما يف  م�شتعلة  لقطع فحم  ور�شم   . �لالتينية  بالأحرف    COCOCUBA �لكلمة   : �لعالمة  و�شف 
�ل�شكل �عاله , ور�شم هند�شي باللون �لأحمر بد�خله �حلرفني AJ ويف �على �لعالمة �لأحرف CO وهي 

جزء من COCOCUBA  وتكتب على �جلهات �لأربع لعلبة �لفحم.
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد , �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  30 �شبتمرب 2020   �ملودعة حتت رقم: 338416 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  08 يونيو 2020 

 با�ش��م: زوفا, �ل �ل �شي 
وعنو�نه:6650 �شاوث توري باين�س در�يف,  ل�س فيجا�س, نيفاد� 89118 , �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لتمرين  �لتمرين؛ قفاز�ت  �لتمرين؛ ق�شبان  �أوز�ن  �لريا�شية؛  �لتجهيز�ت  �للعب؛  و�أدو�ت  و�للعب  �لدمى 
و�للياقة �لبدنية؛ معد�ت �ملالكمة و�لفنون �لقتالية �ملختلطة, وحتديد�ً قفاز�ت �ملالكمة, وقفاز�ت �لفنون 
�لقتالية �ملختلطة, وقفاز�ت �ملالكمة, وقفاز�ت �للكم �ملركز, وقفاز�ت �للكم, وو�قيات مقدم �ل�شاق, و�أكيا�س 
�ملالكمة, و�أكيا�س �ملالكمة �لثقيلة, و�أكيا�س �ملالكمة ذ�ت �لقاعدة �لأر�شية؛ و�شاد�ت لال�شتخد�م يف �ملالكمة 
و�لفنون �لقتالية �ملختلطة, وحتديد�ً و�شاد�ت �لركل, وو�شاد�ت �ل�شتهد�ف, وو�شاد�ت �لتاي, وو�شاد�ت مقدم 
�ل�شاق؛ و�قيات �لر�أ�س, و�قيات �ل�شدر , ودروع �جل�شم �مل�شتخدمة يف �لفنون �لقتالية �ملختلطة و�ملالكمة؛ 

ورق لعب )�شدة(.
 �لو�ق�عة بالفئة:  28 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �لأ�شالع �خلم�شة �لعلوية للمثمن �لزو�يا بد�خله �شكل ل�شجرة نخيل 
و موج حتتها, و ر�شت كلمات »UFC« و »FIGHT« و »ISLAND« �ملكتوبة بخط مميز على ميني 

�لت�شميم.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  30 �شبتمرب 2020   �ملودعة حتت رقم: 338417 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  08 يونيو 2020 

 با�ش��م: زوفا, �ل �ل �شي 
وعنو�نه:6650 �شاوث توري باين�س در�يف,  ل�س فيجا�س, نيفاد� 89118 , �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
و�شبكات  �لإلكرتونية  �لت�شالت  �شبكات  عرب  �لب�شرية  و�ل�شمعية  �ل�شمعية  �مل��و�د  بث  �لت�شالت؛  خدمات 
�لكمبيوتر �ملحلية و�لعاملية و�شبكات �لت�شالت �لال�شلكية؛ �لبث �لإلكرتوين وبث حمتوى �لو�شائط �لرقمية 

لالآخرين عرب �شبكات �لكمبيوتر �لعاملية و�ملحلية؛ �لبث �ل�شوتي؛ خدمات بث �لفيديو عند �لطلب.
 �لو�ق�عة بالفئة:  38 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �لأ�شالع �خلم�شة �لعلوية للمثمن �لزو�يا بد�خله �شكل ل�شجرة نخيل 
و موج حتتها, و ر�شت كلمات »UFC« و »FIGHT« و »ISLAND« �ملكتوبة بخط مميز على ميني 

�لت�شميم.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  30 �شبتمرب 2020   �ملودعة حتت رقم: 338418 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  08 يونيو 2020 

 با�ش��م: زوفا, �ل �ل �شي 
وعنو�نه:6650 �شاوث توري باين�س در�يف,  ل�س فيجا�س, نيفاد� 89118 , �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
وحتديد�ً  �لرتفيهية,  �خلدمات  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �لأن�شطة  �لرتفيه؛  �لتدريب؛  و�لتهذيب؛  �لتعليم 
تنظيم و�إد�رة مباريات وفعاليات �لفنون �لقتالية �ملختلطة؛ تنظيم و�إد�رة �ملنا�شبات �خلا�شة لغايات �لرتفيه 
للتنزيل  �لقابلة  و�لب�شرية غري  �ل�شمعية  �لت�شجيالت  توفري  �لرتفيهية, وحتديد�ً  �لجتماعي؛ �خلدمات 
�خلدمات  �ل�شناعية؛  و�لأقمار  و�لكابل  و�لتلفزيون  �لإنرتنت  عرب  �ملختلطة  �لقتالية  و�لفنون  للريا�شات 
�ملختلطة  �لقتالية  و�لفنون  �لريا�شات  ت�شم  �لتي  �ملتعددة  �لو�شائط  بر�مج  �شل�شلة  وحتديد�ً  �لرتفيهية, 
�لرتبية  �لإر�شال؛ خدمات  و�شائط  متعددة من  �أ�شكال  من�شات خمتلفة من خالل  توزيعها عرب  يتم  �لتي 
�لتدري�س يف جمال �للياقة �لبدنية و�لفنون �لقتالية �ملختلطة؛ تقدمي بر�مج ودرو�س  و�لتعليم, وحتديد�ً 
تعليمية يف جمالت �للياقة �لبدنية و�لفنون �لقتالية �ملختلطة؛ خدمات �لتدريب �لريا�شي؛ خدمات تدريب 
�للياقة �لبدنية و�لتكييف �لبدين؛ تقدمي �ملعلومات �ملتعلقة بالرتفيه و�لريا�شة و�لفنون �لقتالية �ملختلطة 

و�ملنا�شبات �لريا�شية.- �لو�ق�عة بالفئة:  41
و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �لأ�شالع �خلم�شة �لعلوية للمثمن �لزو�يا بد�خله �شكل ل�شجرة نخيل 
و موج حتتها, و ر�شت كلمات »UFC« و »FIGHT« و »ISLAND« �ملكتوبة بخط مميز على ميني 

�لت�شميم.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:30 �شبتمرب 2020   �ملودعة حتت رقم: 338419 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية  08 يونيو 2020 

 با�ش��م: زوفا, �ل �ل �شي 
وعنو�نه:6650 �شاوث توري باين�س در�يف,  ل�س فيجا�س, نيفاد� 89118 , �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها؛ خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبر�مج 
للم�شتخدمني  �لإن��رتن��ت  عرب  جمتمع  �إن�شاء  لالآخرين؛  �لويب  مو�قع  ت�شهيالت  ��شت�شافة  �لكمبيوتر؛ 
عرب  �لت�����ش��الت  وت�شهيل  �مل�شتخدم,  ين�شئه  �ل��ذي  �ملحتوى  وت�شنيف  �ملناق�شات  يف  للم�شاركة  �مل�شجلني 
جمتمعات  وت�شكيل  �أق��ر�ن��ه��م,  م��ن  تعليقات  على  و�حل�����ش��ول  و�لفعاليات,  �ملجموعات  وتنظيم  �لإن��رتن��ت, 
�فرت��شية, و�مل�شاركة يف �ل�شبكات �لجتماعية و�ملجتمعية؛ ��شت�شافة �ملحتوى �لرقمي على �لإنرتنت؛ مزود 
خدمة �لتطبيقات )�إيه �إ�س بي( �لتي ت�شم برجميات تتيح حتميل وبث �لو�شائط �لإلكرتونية �أو �ملعلومات 
�أو �شبكات �لت�شالت �لأخرى ون�شر �لتعليقات على �ملحتوى �لذي ين�شئه �مل�شتخدم؛ توفري  عرب �لإنرتنت 
جمال  يف  �لإح�شائية  �لبيانات  لتتبع  للتنزيل  �لقابلة  غري  للربجميات  �لإنرتنت  عرب  �ملوؤقت  �ل�شتخد�م 

�لريا�شية و�ملنا�شبات �لريا�شية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  42 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �لأ�شالع �خلم�شة �لعلوية للمثمن �لزو�يا بد�خله �شكل ل�شجرة نخيل 
و موج حتتها, و ر�شت كلمات »UFC« و »FIGHT« و »ISLAND« �ملكتوبة بخط مميز على ميني 

�لت�شميم.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ:  2020/2/18 �ملودعة حتت رقم : 139259 
با�ش��م: كمويل كوربري�شن ليمتد

عنو�ننا: 3/100 ذ��شابان�شونكرو رود , لردياو , ياتوجاك , بانكوك 10900 , تايالند
رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�نظمة �أر�شية لتفادي خطر �ل�شدمة �لكهربائية و�جهزة مو�نع �ل�شو�عق )�جهزة ملنع �ل�شو�عق( ؛ �نظمة 
�حلماية �لكهربائية �ل�شالبة �لقطب ؛ حلام ربط لل�شماح للتيار �لكهربائي بال�شريان لال�شار�ت عرب خطوط 

�ل�شكة حديد.    
  �لو�ق�عة بالفئة   : 9

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
�ندماج  

��شم مالك �لعالمة: كمويل كوربري�شن ليمتد
��شم �ملتنازل له : كمويل كوربري�شن ببلك كومبني ليمتد 

جن�شيته: تايالند 
عنو�ن وحمل �قامتته : 3/100 ذ��شابان�شونكرو رود , لردياو , ياتوجاك , بانكوك 10900 , تايالند

تاري�خ �نت�قال �مللكية:   14 /3 / 2019  
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل: 11/9 /2020

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 

بتاريخ :  2020/8/19 �ملودعة حتت رقم :334190 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم:نار�ي �نرتتريد كومبني ليمتد
وعنو�نه:4/220 موو 4 , باكريت, باكريت, نونثابوري , تايالند

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�أقنعة و�قية؛ �أقنعة تنف�س , ما عد� �مل�شتخدمة للتنف�س �ل�شطناعي ؛ دروع وجه و�قية للعمال ؛ مر�شحات 

)فالتر( لكمامات �لتنف�س
�لو�قعة بالفئة: 9

و�شف �لعالمة : �لأحرف �لتينية NaRaYa  د�خل �طار بي�شاوي مزدوج يف �عاله �شريط مربط بد�خله 
زهرة ويف �ل�شفل ر�شم لزهرة

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد , �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل , وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  4 �أكتوبر 2020   �ملودعة حتت رقم: 336950 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية     
 با�ش��م: جلف دي تي �إت�س �إل دي �شي 

وعنو�نه:بو��شطة ميبل�س كوربريت �شريفي�شز ليمتد, �س ب 309, جورج تاون, جر�ند كاميان, جزر كاميان
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة 
و��شتن�شاخ  ت�شجيل  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  و�لتلفاز  و�ل��ر�دي��و  و�لقيا�س  �ل��وزن  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  �ملرئية  و�لأدو�ت 
لت�شجيل  �أجهزة  و�لتعليم؛  و�لإنقاذ  )�لإ���ش��ر�ف(  و�ملر�قبة  و�لإ���ش��ارة  �لت�شالت  و�أدو�ت  و�أجهزة  �لأ���ش��و�ت, 
�أو �ملحتوى  �أو �ل�شور  �أو ��شتقبال �لأ�شو�ت  �أو ن�شخ �ل�شوت  �إر�شال  �أو  �لرب�مج �لتلفزيونية؛ �أجهزة ت�شجيل 
�ل�شمعي �ملرئي؛ �أجهزة كهربائية و�إلكرتونية ت�شتخدم يف ��شتقبال �لبث بالأقمار �ل�شناعية �أو �لبث �لأر�شي 
�أو �لبث �ل�شلكي؛ �أجهزة تلفاز؛ �شا�شات �لعر�س �لبلوري �ل�شائل و�لبالزما؛ نظم �لعر�س �ل�شينمائي �ملنزيل؛ 
�أجهزة حا�شوب؛ حو��شيب �شخ�شية لوحية؛ مكرب�ت؛ مكرب�ت �ل�شوت؛ �أجهزة �لر�ديو؛ �لأجهزة �ل�شمعية و/

�أو �لأجهزة �ل�شمعية �ملرئية �لال�شلكية؛ �لأجهزة �ل�شمعية و/�أو �لأجهزة �ل�شمعية �ملرئية �ملحمولة؛ و�شائل 
لوحات  �لال�شلكية؛  �لأل��ع��اب  يف  �لتحكم  و�شائل  �لأل��ع��اب؛  يف  �مل�شتخدمة  �لتحكم  و�شائل  بعد؛  عن  �لتحكم 
�ملفاتيح �لال�شلكية؛ م�شتقبالت �لتلفاز مبا يف ذلك جهاز فك �ل�شفرة و�أجهزة �ل�شتقبال؛ �أجهزة �ل�شتقبال 
�لرقمية؛ �أجهزة �ل�شتقبال عالية �لدقة؛ م�شجالت �لفيديو �ل�شخ�شية؛ �أجهزة �ل�شتقبال �لتي ت�شتخدم يف 
فك �شفرة و��شتقبال بث �لأقمار �ل�شناعية و�لبث �لأر�شي و�ل�شلكي؛ �أجهزة لفك �شفرة �لإ�شار�ت �مل�شفرة مثل 
�أجهزة �ل�شتقبال �مل�شتخدمة لال�شتقبال �لتلفزيوين؛ �أجهزة مزودة باأجهزة ��شتقبال ت�شتمل على جهاز فك 
�شفرة ودليل عر�س تفاعلي؛ �أجهزة مزودة باأجهزة ��شتقبال ت�شتمل على جهاز لفك �ل�شفرة وم�شجل للرب�مج 
�لتلفزيونية و�لإذ�عية؛ �أجهزة مزودة باأجهزة ��شتقبال ت�شتمل على جهاز فك �شفرة وم�شجل مربمج لنقل 
ت�شجيالت خمزنة للتخزين و�أي�شا حذف �لت�شجيالت �لأقدم؛ �أطباق �لأقمار �ل�شناعية؛ برجميات �حلا�شوب 
�لهو�تف؛  و�لت�����ش��الت؛  �لبيانات  وملعاجلة  للحو��شيب  م�شفرة  بر�مج  �لبيانات؛  يف  �لبحث  يف  للم�شاعدة 
�لهو�تف �لنقالة؛ �مل�شاعد�ت �ل�شخ�شية �لرقمية؛ �لهو�تف ومودمات �لر�ديو؛ �أجهزة كهربائية و�إلكرتونية 
ت�شتخدم يف ��شتقبال بث �لأقمار �ل�شناعية و�لبث �لأر�شي و�ل�شلكي؛ م�شتقبالت �لتلفاز مبا يف ذلك �أجهزة 
�ل�شلكي  و�لبث  �ل�شناعية  �لأقمار  بث  و��شتقبال  �ل�شفرة  فك  يف  لال�شتخد�م  ��شتقبال  �أجهزة  �ل�شفرة؛  فك 
و�لأر�شي وخط �مل�شرتك �لرقمي و�لإنرتنت و�أنو�ع �لبث �لإلكرتوين �لأخرى؛ �أجهزة فك �شفرة �لإ�شار�ت 
�لتلفاز و�لإذ�عة  �أو لالإر�شال �لآخر على  �مل�شفرة؛ بر�مج تلفزيونية و�إذ�عية م�شجلة؛ بر�مج م�شجلة للبث 
�حلو��شيب؛  للفيديو؛  ت�شجيالت  �حلا�شوب؛  و�أجهزة  �لرقمية  �ل�شخ�شية  و�مل�شاعد�ت  �لنقالة  و�لهو�تف 
�ملعلومات  و��شتقبال وتخزين وبحث  لنقل وعر�س  ت�شتخدم جميعاً  �لتي  و�أدو�ت �حلا�شوب  و�أجهزة  معد�ت 
حا�شوب  �ألعاب  �إلكرتونية؛  حا�شوب  �ألعاب  للتنزيل؛  قابلة  حا�شوب  بر�مج  حا�شوب؛  بر�مج  ؛  �لإلكرتونية 
بقو�عد  �لت�شال  يف  ت�شاعد  �ت�شالت  و�أجهزة  حا�شوب  برجميات  حا�شوب؛  برجميات  تفاعلية؛  �إلكرتونية 
�لبيانات و�لإنرتنت؛ برجميات �حلا�شوب �لتي يتم تقدميها من �لنرتنت؛ معد�ت �إنهاء �ل�شبكة؛ برجميات 
وبر�مج �حلا�شوب للتوزيع على و�ل�شتخد�م بو��شطة م�شاهدي قناة تلفزيونية رقمية لعر�س و�شر�ء �ل�شلع 
للتنزيل؛  قابلة  �إلكرتونية  من�شور�ت  �لتفاعلية؛  ولالألعاب  �لتفاعلي  للتلفاز  �حلا�شوب  بر�مج  و�خلدمات؛ 
�ألعاب حا�شوب؛ �ألعاب فيديو حا�شوبية؛ �شا�شات فيديو؛ �أجهزة عر�س فيديوية؛ �أ�شرطة و�أقر��س و�أ�شالك, 
�لذكر؛  �شابقة  �لأ�شرطة  مع  لال�شتخد�م  مهياأة  جميعها  وخرطو�شات,  كا�شيت  �شر�ئط  ممغنطة؛  جميعها 
�أ�شرطة فيديو و�أ�شرطة وخرطو�شات فارغة وم�شجلة من قبل؛ �أقر��س مدجمة؛ �أقر��س رقمية فيديوية؛ 
و��شطو�نات  فقط  �لقر�ءة  ذ�ك��رة  خرطو�شات  �لفيديو؛  �أو  �لأ�شو�ت  لت�شجيل  بالليزر  قر�ءتها  تتم  �أقر��س 
مدجمة وبطاقات و�أقر��س وبطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة وحامالت ذ�كرة و�أو�شاط �لت�شجيل جميعها م�شجل 
عليها �ألعاب فيديو حا�شوبية من قبل؛ �ملو�شيقى و�لأ�شو�ت و�لفيديو و�ل�شور و�لن�شو�س و�ملعلومات �لتي 
�شبكات  من  غريها  �أو  �لإنرتنت  وبو��شطة  �ملبا�شر  �لإر�شال  طريق  وعن  �ت�شالت  �شبكة  عرب  توفريها  يتم 
�لت�شالت �أو �ل�شبكات �لإلكرتونية �لأخرى؛ ت�شجيالت �شوتية و/�أو �شمعية تفاعلية؛ ت�شجيالت مو�شيقية 
و/�أو فيديوية و/�أو �شوتية و/�أو �شمعية )قابلة للتنزيل( �لتي يتم تقدميها من مو�قع �لإنرتنت �ملخت�شة ب�ام 
بي ثري؛ م�شغالت �ام بي ثري؛ قارئات �ام بي ثري, م�شجالت و/�أو م�شغالت �مللفات �ل�شمعية و/�أو �لفيديوية؛ 
م�شجالت و/�أو م�شغالت �مللفات �ل�شمعية و/�أو �لفيديوية �ملحمولة؛ نغمات رنني �لهو�تف )قابلة للتنزيل(؛ 
�أجهزة و�أدو�ت ل�شتقبال �لبث �لإذ�عي و�لتلفزيوين مبا يف ذلك ��شتقبال �لبث �ل�شلكي و�لرقمي و�لبث عرب 
�أدو�ت  �لت�شالت؛  و�أدو�ت  �أجهزة  �ل��ولء؛  بطاقات  �لئتمان؛  بطاقات  �لذكية؛  �لبطاقات  �ل�شناعي؛  �لقمر 
و�أجهزة كهربائية حتمل  �أدو�ت  و�أجهزة ن�شخ �لأفالم؛  �أدو�ت  �إلكرتونية؛  و�أجهزة  �أدو�ت  و�أجهزة كهربائية؛ 
باليد؛ �أدو�ت و�أجهزة �إلكرتونية حتمل باليد؛ �ألعاب تعليمية �أو �ألعاب ت�شلية تفاعلية؛ هو�تف نقالة؛ �أجهزة 
ومعد�ت �لهو�تف؛ �أجهزة ��شتقبال �لتدفق �حلي؛ �أجهزة تدفق �لو�شائط �لرقمية؛ �أجهزة تدفق �لفيديو؛ 

 �أجهزة تدفق �لو�شائط؛ برجميات تطبيقات �حلا�شوب لتدفق �ملحتوى عرب �لإنرتنت. 
 �لو�ق�عة بالفئة: 9 

و�شف �لعالمة: تتكون �لعالمة من �لأحرف �لالتينية »OSN« �ملكتوبة ب�شكل مميز
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  13 �أكتوبر 2020   �ملودعة حتت رقم: 337424 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية     

 با�ش��م: �أرت�س �شابورت فوتوير �ي بي 2 بي تي و�ي �ل تي دي 
 وعنو�نه:486 هاي ��س تي �إت�شوكا, فيكتوريا, 3564,  �أ�شرت�ليا      

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات متاجر �لتجزئة �أو حمالت �لتجزئة لالأحذية و�لأحذية �لتقوميية و�لأحذية �لتجبريية و�لأحذية 
ذلك  يف  مبا  طبية  لغايات  لالأحذية  �لد�خلية  و�لفر�شات  و�لتجبريية  �لتقوميية  و�لأج��ه��زة  �لت�شحيحية 
�لتقوميية  و�لأدو�ت  لالأحذية  �لد�خلية  �لتقوميية  و�لفر�شات  �لتقوميية  �لنعال  وفر�شات  �لنعال  فر�شات 
و�لتجبريية ومنتجات طب �لأقد�م وعالج �لأقد�م و�لو�شائل �مل�شاعدة لت�شحيح �لأقد�م و�لأجهزة و�لأدو�ت 
و�ملعد�ت �لتي ت�شتخدم يف طب �لأقد�م وعالج �لأقد�م ومعاجلة و�لعناية بالأقد�م ومنتجات �لعناية بالقدم 
�لتقوميية و�أجهزة ومعد�ت متارين �لقدم لغايات طبية و�إك�ش�شو�ر�ت �لأحذية و�أربطة �لأحذية؛ �لت�شويق 
�شبكة  على  �ملبا�شر  �لرتويج  بالتجزئة؛  �لبيع  لغايات  �لإع��الم  و�شائل  على  �شلع  عر�س  للمنتجات؛  �ملبا�شر 
حا�شوبية؛ عر�س �ل�شلع و�خلدمات؛ خدمات �خل�شومات )خدمات �لتجزئة �أو �جلملة �أو ترويج �ملبيعات(؛ 
�ملعلومات و�ل�شت�شار�ت و�مل�شورة  �مل�شتقلة؛ خدمات  �ل�شر�ء وممثل مبيعات �جلملة و�ملبيعات  خدمات وكيل 
�لتجبريية  و�لأح��ذي��ة  �لتقوميية  و�لأح��ذي��ة  لالأحذية  و�جلملة  �لتجزئة  خدمات  تقدم؛  ما  بكافة  �ملتعلقة 
طبية  لغايات  لالأحذية  �لد�خلية  و�لفر�شات  و�لتجبريية  �لتقوميية  و�لأج��ه��زة  �لت�شحيحية  و�لأح��ذي��ة 
و�لأدو�ت  لالأحذية  �لد�خلية  �لتقوميية  و�لفر�شات  �لتقوميية  �لنعال  وفر�شات  �لنعال  فر�شات  ذلك  مبا يف 
�لتقوميية و�لتجبريية ومنتجات طب �لأقد�م وعالج �لأقد�م و�لو�شائل �مل�شاعدة لت�شحيح �لأقد�م و�لأجهزة 
و�لأدو�ت و�ملعد�ت �لتي ت�شتخدم يف طب �لأقد�م وعالج �لأقد�م ومعاجلة و�لعناية بالأقد�م ومنتجات �لعناية 
�لأحذية؛  و�أربطة  �لأحذية  و�إك�ش�شو�ر�ت  طبية  لغايات  �لقدم  متارين  ومعد�ت  و�أجهزة  �لتقوميية  بالقدم 
خدمات �لتجزئة و�جلملة �ملقدمة مبا�شرة لالأحذية و�لأحذية �لتقوميية و�لأحذية �لتجبريية و�لأحذية 
ذلك  يف  مبا  طبية  لغايات  لالأحذية  �لد�خلية  و�لفر�شات  و�لتجبريية  �لتقوميية  و�لأج��ه��زة  �لت�شحيحية 
�لتقوميية  و�لأدو�ت  لالأحذية  �لد�خلية  �لتقوميية  و�لفر�شات  �لتقوميية  �لنعال  وفر�شات  �لنعال  فر�شات 
و�لتجبريية ومنتجات طب �لأقد�م وعالج �لأقد�م و�لو�شائل �مل�شاعدة لت�شحيح �لأقد�م و�لأجهزة و�لأدو�ت 
و�ملعد�ت �لتي ت�شتخدم يف طب �لأقد�م وعالج �لأقد�م ومعاجلة و�لعناية بالأقد�م ومنتجات �لعناية بالقدم 
�لتقوميية و�أجهزة ومعد�ت متارين �لقدم لغايات طبية و�إك�ش�شو�ر�ت �لأحذية و�أربطة �لأحذية؛ �لت�شويق؛ 
�إد�رة قو�عد �لبيانات؛  خدمات �لدعاية و�لإعالن و�لرتويج؛ جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات حا�شوبية؛ 

35 �إد�رة �لأعمال. - �لو�ق�عة بالفئة:  
�على  علوية  فا�شلة  مع  عاديه  ب��اأح��رف  �ملكتوبة   »SECRA« كلمة  من  �لعالمة  و�شف �لعالمة:  تتكون 

.E حرف
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية

اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 337006   بتاريخ:  6 �أكتوبر 2020 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية     

با�ش��م: فو�شروك �نرتنا�شيونال ليمتد
وعنو�نه:در�يتون مانور بيزن�س بارك , كول�شيل رود, تامورث,   �شتافورد�شاير, بي87 3�أك�س �أن, �ململكة �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�خلر�شانة؛  لتهوية  كيماويات  �شناعية؛  كيماويات  �لعلمي؛  و�لبحث  �ل�شناعة  يف  �مل�شتخدمة  �لكيماويات 
وخالئط  وتركيبات  مركبات  معاجلة؛  غري  بوليمر  ر�تنجات  معاجلة؛  غري  ر�تنجات  ت�شنيعية؛  ر�تنجات 
�لقوة  مدعمات  و�خلر�شانة؛  لالإ�شمنت  جتليخ  م�شاعد�ت  �إبوك�شية؛  ر�تنجات  كيميائية؛  وم�شتح�شر�ت 
متا�شك  يف  ت�شتخدم  �إ�شافات  و�لإ�شمنت؛  �خلر�شانة  خلط  يف  ت�شتخدم  �إ�شافات  و�خلر�شانة؛  لالإ�شمنت 
�لإ�شمنت و�خلر�شانة؛ �إ�شافات لت�شريع تثبيت �خلر�شانة و�لإ�شمنت؛ مركبات لالإ�شمنت و�ملالط و�لإ�شمنت 
�إ�شمنتية  �ملخاليط  �إىل  ت�شاف  وم�شتح�شر�ت  كيماويات  بوليمر�ت؛  ملدنات؛  و�خلر�شانة؛  و�لركام  �ملائع 
�خل�شائ�س؛ مركبات كيميائية للخر�شانة؛ عو�مل معاجلة �خلر�شانة؛ مركبات كيميائية لتق�شية �خلر�شانة؛ 
عو�مل م�شاعدة على �لتما�شك؛ مركبات وكيماويات و�إ�شافات وعو�مل للم�شاعدة يف �لحتفاظ باملاء د�خل 
�خلر�شانة و�لإ�شمنت و�ملو�د �لإن�شائية؛ مركبات تلدين قوية؛ مو�د �لل�شق �مل�شتخدمة يف �ل�شناعة؛ مركبات 
�لكيماوية  �لتغطيات  �ملدنية؛  و�لهند�شة  و�لت�شييد  �لبناء  �شناعات  يف  ت�شتخدم  �لتي  �لكيماوية  �لتغطيات 
�لطبقات  من  وغريها  و�ل��ف��ولذ  للخر�شانة  كيماوية  تغطيات  �مل��اء؛  ت�شرب  ومنع  �لطق�س  عو�مل  ملقاومة 
لالأ�شطح؛  كتغطيات  و�لإن�شاء  �لبناء  �شناعة  يف  ت�شتخدم  كيميائية  منتجات  �لبوليمر؛  تغطيات  �لتحتية؛ 
�أنظمة �أغ�شية بوليمر معدلة ملنع ت�شرب �ملاء للخر�شانة و�أعمال �لبناء �لتي يتم توريدها يف عبو�ت جاهزة 
للخلط؛ حماليل �لبوليمر؛ م�شاحيق �لبوليمر؛ بوليمر�ت ت�شتخدم يف �شناعة ت�شطيبات �لأر�شيات ومو�نع 
ت�شرب �لأر�شيات وتغطيات �لأ�شطح؛ تغطيات �أكريليك �لبوليمر �ملعدل �لوقائية و�لزينية للخر�شانة و�أعمال 
و�أعمال  للخر�شانة  وزينية  وقائية  �أغطية  للتغطيات؛  �خل�شائ�س  و�إ�شمنتية  �أكريليكية  م�شاحيق  �لبناء؛ 
�لبناء؛ �أغ�شية مقاومة مانعة لت�شرب �ملاء ومقاومة لعو�مل �لطق�س ذ�ت �شكل كيميائي �شائل لال�شتخد�م يف 
تطبيقات منع ت�شرب �ملاء/�لبخار مبا يف ذلك �لإن�شاء�ت و�لأ�شا�شات و�ل�شر�ديب و�لأنفاق و�لطو�بق �لأر�شية 
و�لطو�بق �ملعلقة و�أدو�ر �ل�شيار�ت و�شرفات �ل�شطح و�لبلكونات و�لأفنية و�جل�شور ووحد�ت �لتجزئة وحفر 
�ملاء؛  ت�شرب  ملنع  كيميائية  مركبات  �ملعكو�شة؛  و�لأ�شطح  �ل�شرف  و�أعمال  �ملاء  �حتجاز  و�إن�شاء�ت  �لتفتي�س 
�ملاء للخر�شانة؛ تغطيات و�قية  �إ�شافات )كيميائية( ت�شتخدم يف منع ت�شرب  �ملاء؛  مو�د ل�شقة ملنع ت�شرب 

)كيماويات(؛ م�شتح�شر�ت منع تكون �لرطوبة؛ مو�د حافظة للخر�شانة عد� �لدهانات و�لزيوت.
 �لو�ق�عة بالفئة:  1 

 و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة  » FOSROC » باأحرف لتينية 
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية

اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

 �ملودعة حتت رقم: 337309     بتاريخ:  12 �أكتوبر  2020 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية     

 با�ش��م: ذ� �مياجيني�شن غروب ليمتد 
وعنو�نه:25 �شتوور �شرتيت, �شاوث كري�شنت, لندن, دبليو�شي1�إي 7بي �ل, �ململكة �ملتحدة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�أبحاث وحتليل �ل�شوق؛ �لدر��شات �لت�شويقية؛  �لدعاية و�لإعالن متعدد �لو�شائط و�خلدمات �لرتويجية؛ 
�لعامة  بالعالقات  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  �لعامة؛  �لعالقات  و�لإعالنية؛  �لت�شويقية  �حلمالت  عن  تقارير 
�إعد�د �ملو�د �لرتويجية لالآخرين لبيع �ملنتجات  مع �مل�شتثمرين؛ توظيف وتعيني �لأفر�د و�إد�رة �شوؤونهم؛ 
�لعامة  و�لعالقات  و�لت�����ش��الت  و�ملعلومات  و�لتخطيط  �لأع��م��ال  تنظيم  ��شت�شار�ت  خدمات  و�خل��دم��ات؛ 
�ملحتوى  �إن�شاء  و�لإع���الن؛  �لدعاية  م��و�د  �إن��ت��اج  �لت�شويق؛  خدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  خدمات  و�لإد�رة؛ 
لغايات دعائية وت�شويقية؛ كتابة �لن�شو�س �لإعالنية؛ تنظيم �إطالق �ملنتجات؛ خدمات ��شت�شار�ت �لأعمال 
�إنتاج  �ملنتجات؛  ت�شويق  �لرتويجية؛  �ملنتجات  توزيع  �لإنتاجية؛  در��شات  �إج��ر�ء  �ملنتجات؛  بتطوير  �ملتعلقة 
�إنتاج  وت�شويقية؛  دعائية  لغايات  �ل�شوتية  �لت�شجيالت  �إنتاج  �لتجارية؛  �لإعالنات  �إنتاج  �لدعائية؛  �مل��و�د 
�لدعاية  �لتجارية؛ حتليل  �ملعار�س  و�إجر�ء  �ملرئية لغايات دعائية وت�شويقية؛ ترتيب وتنظيم  �لت�شجيالت 
تنظيم  و�لإع����الن؛  بالدعاية  �ملتعلقة  �ل�شت�شارية  �خل��دم��ات  و�لإع����الن؛  �ل��دع��اي��ة  م���و�د  ن�شر  و�لإع����الن؛ 
و/ �ملهرجانات  و/�أو  �مل��ع��ار���س  و/�أو  �ل��ع��رو���س  و/�أو  �لعملية  �لبيانات  تنظيم  دع��ائ��ي��ة؛  لغايات  �مل�شابقات 
�ملبا�شر على  �لدعاية و�لإع��الن  �ل�شوق للدعاية و�لإع��الن؛  �أبحاث  �لتقدميية لغايات دعائية؛  �لعرو�س  �أو 
خدمات  توفري  و�لإع���الن؛  �لدعاية  م��و�د  �إع��د�د  و�لإع���الن؛  للدعاية  �لتخطيط  خدمات  حا�شوبية؛  �شبكة 
�لدعاية و�لإعالن با�شتخد�م �حلا�شوب؛ ن�شر مو�د �لدعاية و�لإع��الن؛ خدمات �لأبحاث �ملتعلقة بالدعاية 
�إد�رة �لأعمال  ��شت�شار�ت �لأعمال �ملتعلقة بتطوير �ملنتجات؛  �ملبا�شر؛ خدمات  �لت�شويق  و�لإع��الن؛ خدمات 
و�ل�شت�شار�ت �لتنظيمية؛ خدمات �أبحاث �لأعمال؛ خدمات �إد�رة عالقات �ملتعاملني؛ خدمات �إن�شاء �لهوية 
جمال  يف  �لأع��م��ال  ��شت�شار�ت  خدمات  و�لإع��الم��ي��ة؛  �ملوؤ�ش�شية  بالهوية  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  �لإع��الم��ي��ة؛ 
و�لتجارية؛  �لدعائية  وللغايات  �لأعمال  لغايات  �لتقدميية  �لعرو�س  و�إج��ر�ء  تنظيم  �لريا�شية؛  �لرعاية 
لغايات  �مل��وؤمت��ر�ت  و�إج���ر�ء  تنظيم  �لبحث؛  حمركات  حت�شني  خدمات  �لبحث؛  حمركات  وت�شويق  حت�شني 
�ملذكورة  �خل��دم��ات  بكافة  يتعلق  فيما  �مل��ع��ل��وم��ات  خ��دم��ات  �لإع���الن���ات؛  كتابة  �لأع���م���ال؛  ول��غ��اي��ات  دع��ائ��ي��ة 

 �أعاله؛ خدمات �ل�شت�شار�ت و�مل�شورة فيما يتعلق بكافة �خلدمات �ملذكورة �أعاله. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة  »IMAGINATION« �ملكتوبة بخط مميز.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية

اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فلرت للمقاولت �لعامة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2446922 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �حمد �بر�هيم هالل �لرم�شى �لزعابى من مالك �إىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء / �حمد �بر�هيم هالل �لرم�شى �لزعابى من 100 % �إىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ��شر�ء فتحى �ل�شيد حممد %49

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ فلرت للمقاولت �لعامة 
FILTER GENERAL CONTRACTING

�إىل/فلرت للمقاولت �لعامة ذ.م.م 
FILTER GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/د�ن�س ل�شت�شار�ت �لعمال ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2724985 

تعديل �إ�شم جتاري من/ د�ن�س ل�شت�شار�ت �لأعمال ذ.م.م 

DANAS BUSINESS CONSULTANCY L.L.C 

�إىل /د�ن�س لال�شتثمار�ت ذ.م.م 

DANAS INVESTMENTS L.L.C

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة �ل�شتثمار يف �لمو�ل �خلا�شة 6499013

تعديل ن�شاط / �إ�شافة �ل�شتثمار يف �مل�شروعات �لرتفيهية و تاأ�شي�شها و �د�رتها 6499006

تعديل ن�شاط / حذف �إ�شت�شار�ت تطوير �مل�شاريع 7020020

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ موؤ�ش�شة 

 CN 1015749:بنت �ل�شحر�ء للتجارة رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 13092 بتاريخ 2020/11/19 

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة جنم �لبو�دي 

 CN لل�شيانة �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1006445 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة غازي ح�شني ��شعد �لعبيدي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد عبد�هلل حمد عبد�هلل �ملزروعي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :149196
با�ش��م:�شيبيل كوزمتيك�س ليمتد 

وعنو�نه:  100/98 لبيدو �شرتيت - مو�شن – لغو�س – نيجرييا
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 
�نت��هاء �حلم��اية يف :بتاريخ :2020/11/9

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

تنطلق �ليوم �لدورة �لدولية لإعد�د 
�أونالين  �ل�شطرجن  م��درب��ي  وت��رق��ي 
كونفر�ن�س  �ل��ف��ي��دي��و  ت��ق��ن��ي��ة  ع���رب 
مب�����ش��ارك��ة 24 م���درب���ا ود�ر����ش���ا من 
�لدول �لعربية �لأفريقية و�لآ�شيوية 
و�لعر�ق  وف��ل�����ش��ط��ني  �ل��ي��م��ن  وم��ن��ه��ا 
و�ل�شعودية  و�شوريا  و�لأردن  ولبنان 
و�لإم��������ار�ت و���ش��ل��ط��ن��ة ع��م��ان وقطر 

و�لبحرين  .. 
ي����اأت����ي ت��ن��ظ��ي��م �ل��������دورة ب����ن����اء� على 
خليفة  بن  �شلطان  �ل�شيخ  توجيهات 

بن �شخبوط �آل نهيان رئي�س �لحتاد 
�لآ����ش���ي���وي ل��ل�����ش��ط��رجن ح��ر���ش��ا على 
�لكفاءة  ذ�ت  �لفنية  �لعنا�شر  توفري 
�مل��ه��ن��ي��ة �ل��ع��ال��ي��ة م���ن خ����الل دور�ت 
�لفنية  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  و���ش��ق��ل  ت���اأه���ي���ل 
وحكام  مدربني  من  باللعبة  �ملت�شلة 

ومنظمني
من جهته �شرح ه�شام �لطاهر �أمني 
�ن  لل�شطرجن  �لآ�شيوي  �لحت��اد  عام 
لهذ�  �لقاري  ن�شاط �لحت��اد  برنامج 
�لأ�شعدة  ك���اف���ة  ع��ل��ى  ح���اف���ل  �ل���ع���ام 
�أكرب  �إنهاء  �أج��ل  من  �لزمن  ون�شابق 
ق���در م���ن �لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي ت�����ش��ب يف 

�لقارة  يف  �ل��ل��ع��ب��ة  ت��ط��وي��ر  م�شلحة 
ع��ل��ى تقدمي  �ل�������ش���ف���ر�ء وح��ر���ش��ن��ا 
�لعربية  ه���ي  ل��غ��ات  ب��ث��الث��ة  دور�ت 
لتلبي  و�ل���رو����ش���ي���ة  و�لإجن����ل����ي����زي����ة 

�حتياجات مناطق �لقارة �ملختلفة .
و�أك�����د �ل��ط��اه��ر �أن����ه مت �لت���ف���اق مع 
لل�شطرجن  ع�شر  �لثاين  �لعامل  بطل 
�لأ�����ش����ط����ورة   1985  -  1975
ليحا�شر  ك��ارب��وف  �أن��ات��ويل  �لرو�شي 
�ملدربني  �إع���د�د  دور�ت  يف  م��رة  لأول 
ل��ك��ون��ه ملهما  ن��ظ��ر�  �آ���ش��ي��ا  ق����ارة  يف 
�أن  متمنيا  للمدربني  كبري  ومك�شب 
من  و�ل��د�ر���ش��ون  �مل���درب���ون  ي�شتفيد 

خرب�ت بطل �لعامل كاربوف  .
�أون��الي��ن ملدة  �ل����دورة  ي��اأت��ي تنظيم   
�لإجر�ء�ت  ب�شبب  وذل��ك  �أي��ام  ثالثة 
�ل�شحة  م��ن��ظ��م��ة  م���ن  �لح����رت�زي����ة 
�ل���ع���امل���ي���ة و�حل����ك����وم����ات وب���اإ����ش���ر�ف 
�لحتاد �لدويل للعبة وجلنة �ملدربني 
�لحتاد  و�أكادميية  �ل��دويل  بالحتاد 
�أ�شيا  و�أكادميية  لل�شطرجن  �لأ�شيوي 
باإ�شر�ف  �لأردن  ف����رع  ل��ل�����ش��ط��رجن 
�ل�شفاريني  �شامي  �ل���دويل  �لأ���ش��ت��اذ 
رئ���ي�������س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ف��ن��ي��ة ب���الحت���اد 
�ملدربني  جلنة  وم�شت�شار  �لأ���ش��ي��وي 

بالحتاد �لدويل لل�شطرجن .

كبار  م��ن  نخبة  �ل����دورة  يف  يحا�شر 
�لعامليني  و�لأب�����ط�����ال  �مل��ح��ا���ش��ري��ن 
�ل�شابق  �ل����ع����امل  ب���ط���ل  ي��ت��ق��دم��ه��م 
�ل��رو���ش��ي ك��ارب��وف و�لأ���ش��ت��اذ �لكبري 
�لأمل������اين » �ل���رو����ش���ي ���ش��اب��ق��ا » �أرث����ر 
�لرو�شي  �لكبري  و�لأ���ش��ت��اذ  يو�شبوف 
�لكبري  و�لأ�����ش����ت����اذ  دري������ف  �أل���ك�������ش���ي 
�أنطون كوربوف و�لأ�شتاذ  �لأوكر�ين 
�أمني  با�شم  �لدكتور  �مل�شري  �لكبري 
و�لأ�شتاذ �لكبري �مل�شري �أحمد عديل 
بطل �لعامل �ل�شابق لل�شباب و�لأ�شتاذ 

�لدويل �لأردين �شامي �ل�شفاريني   
�لآ���ش��ي��وي لل�شطرجن  وك���ان �لحت���اد 

لإع���د�د و�شقل  دور�ت  ع��دة  قد نظم 
و�ملنظمني  و�ملدربني  �حلكام  وترقي 
خالل �شهري �أكتوبر ونوفمرب ومنها 
باللغة  �حل��ك��ام  وت��رق��ي  ���ش��ق��ل  دورة 
�أكتوبر   20 حتى   16 م��ن  �لعربية 
وحاليا دورة �ملدربني �لدولية باللغة 
نوفمرب   21 حتى   19 من  �لعربية 

تعقبها دورة �ملدربني �لدولية باللغة 
 29 ح���ت���ى   27 م����ن  �لإجن���ل���ي���زي���ة 

نوفمرب ..
�ل�شهر  �ل�����دور�ت  تنظيم  وي��ت��و����ش��ل 
�مل���درب���ني  دورة  ت���ق���ام  ح���ي���ث  �مل���ق���ب���ل 
 11 م��ن  �ل��رو���ش��ي��ة  باللغة  �ل��دول��ي��ة 
�شقل  دورة  ث��م  دي�����ش��م��رب   13 ح��ت��ى 

وترقي �حلكام �لدولية لدول جنوب 
16 دي�شمرب ثم  14 حتى  �آ�شيا من 
�حلكام  وتدريب  �شقل  ور�شة  تنظيم 
تليها  دي�����ش��م��رب   23 ح��ت��ى   20 م��ن 
باللغة  �حلكام  وتدريب  �شقل  ور�شة 
دي�شمرب   30 27 حتى  �لعربية من 

 2020

•• دبي -وام: 

رئي�س  �لرحماين  في�شل  �شعادة  �أك��د 
ل�����ش��ب��اق��ات �خليول  �ل����دويل  �لحت����اد 
�أن م�شرية  �إفهار«  �لعربية �لأ�شيلة » 
�لأ���ش��ي��ل��ة تعي�س  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل���ي���ول 
�أزه����ى ع�����ش��وره��ا ح��ال��ي��ا ب��دع��م �شمو 
�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور 
وزير  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 
�ل�شنو�ت  و�أن   , �ل���رئ���ا����ش���ة  �����ش����وؤون 
نوعية  نقلة  �شهدت  �لأخ��رية  �لثالث 
هائلة على كافة �مل�شتويات يف �لحتاد 
�لإد�ري  �لتنظيم  بد�ية من  �ل��دويل, 
ب�����زي�����ادة عدد  �مل���وؤ����ش�������ش���ي, وم���������رور� 
�مل�شتوى  على  و�لأ���ش��و�ط  �ل�شباقات 
�لعاملي وتاأ�شي�س �أكرب قاعدة معلومات 
يف تاريخ تلك �لريا�شة و�إعادة �لكثري 
�إىل  �ملهمة  �لوطنية  �لحت����اد�ت  م��ن 
و�نتهاء  �ل��������دويل,  �لحت�������اد  م��ظ��ل��ة 
�ل�شتثمار�ت  زيادة  �أمام  �لآف��اق  بفتح 
و�مل��د�خ��ي��ل لإن��ع��ا���س خ��زي��ن��ة �لحتاد 

�لدويل.
وقال في�شل �لرحماين - يف مقابلته 
�لإمار�ت«  �أنباء  وكالة  مع  �حل�شرية 
على  �شنو�ت   3 م��رور  مبنا�شبة  و�م« 
 :  - �ل��دويل  لالحتاد  رئي�شا  �نتخابه 
�لتي  �لرب�مج  من  �لكثري  �عتمدنا   «
و�ملالك  و�لهيئات  �لحت����اد�ت  ت��خ��دم 
�لعامل,  يف  �ل��ع��رب��ي  للخيل  و�مل��رب��ني 
�شاملة  تطوير  ��شرت�تيجية  وطبقنا 
ت��ر�ع��ي ت��وح��ي��د �لأ����ش���رة �ل��دول��ي��ة, و 
�ل�شباقات  لإع������ادة  �ل��ط��ري��ق  مت��ه��د 
�ملرتبطة  �ل�������دول  لأه������م  �مل���ع���ت���م���دة 
�لعربي,  �خل���ي���ل  وت����اري����خ  ب���ع���ر�ق���ة 
�لوطني  �مل�شروع  دور  بتعزيز  وقمنا 
�لعربي  باخليل  للنهو�س  �لإم��ار�ت��ي 
لروؤية  جت�شيد�  �ل��ع��امل  يف  �لأ���ش��ي��ل 
�أبنائها  دع����م  يف  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل���ق���ي���ادة 

لتبوء �ملنا�شب �لقيادية يف �ملوؤ�ش�شات 
�لدولية �لكربى«.

لنجاحات  �لف�شل  ي��ع��ود   « و�أ���ش��اف: 
منهجنا وعملنا ملكانة دولتنا و�شمعتها 
�لكبري  و�هتمامها  �ملرموقة,  �لعاملية 
ل�شتد�مة  �ل��ع��رب��ي  �خل��ي��ل  مب�����ش��رية 
خطط �إعالء �شاأنه يف كافة م�شامري 
�مل�����ش��وؤول��ي��ة يف  �ل��ع��امل, وم��ن��ذ تولينا 
�لقوة  من  ��شتفدنا   2017 نوفمرب 
�لناعمة لدولة �لإم��ار�ت يف مل �شمل 
�لعربية �لأ���ش��ي��ل��ة يف  �أ���ش��رة �خل��ي��ول 
ع��م��ل جديدة  روح  و�إ���ش��اع��ة  �ل���ع���امل, 
ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى �مل�������ش���ارك���ة و�ل���ت���ع���اون 
�لعر�ت  لتخطي  و�لتحاور  و�ل�شالم 
�لتي كان ي�شهدها �لحت��اد يف �لوقت 
�ل�شابق, خا�شة �أن تلك �لعر�ت كانت 
بني  �ل�شاللت  لتنقل  �إع��اق��ة  م�شدر 
فر�س  من  �لعديد  و�إ�شعاف  �ل��دول, 
وتنظيم  �خل���ي���ول  وت���رب���ي���ة  �لإن����ت����اج 
�ل�شباقات, �لأمر �لذي قادنا لتطبيق 
حماور مهمة من �أجل تطوير مر�حل 
�لعمل«. وتابع : » من �أبرز �لإجناز�ت 
�لتي نفخر بها �إعادة �شباقات �خليول 
�ململكة  مثل  مهمة  دول  �إىل  �لعربية 
ورو�شيا  �ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية 
�نقطاع كبري عن تنظيم  و�أملانيا بعد 
�ل�شباق, وقد �شاهمت هذه �خلطوة يف 
حتقيق جناحات كبرية على م�شتوى 
زي����ادة �ن��ت��اج �خل��ي��ل �ل��ع��رب��ي يف تلك 
�لدول و�لهتمام بها وتنظيم �شباقات 
باأعلى �مل�شتويات, وقمنا باإطالق �أكرب 
للخيل  �ل���ت���اري���خ  يف  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة 
�لعربي للمرة �لأوىل, لت�شهيل مهمة 

�ملالك و�ملربني يف �مل�شاركة و�لتناف�س 
�أن كان  بعد  �لتوليد,  وزي��ادة عمليات 
�ل�شابقة  �مل��رح��ل��ة  يف  ي��ع��اين  �لحت����اد 
من فر�غ كبري يف �ملعلومات و�لبيانات 
قام  كما  �ل�شباقات,  بخيول  �خلا�شة 
�لحتاد مبباركة �شمو �ل�شيخ من�شور 
بن ز�يد �آل نهيان, بحركة �إ�شالحية 
كبرية يف دورت��ه �لنتخابية �حلالية, 
�لت�شريع  �شيا�شات  دعم  �أي�شا  ت�شمل 
�لعامل  مل�شاعدة �ملالك مبختلف دول 
وتد�وله,  �خليل  نقل  طرق  لتح�شني 
و�ل�شماح لبع�س �ل�شاللت بامل�شاركة 
ت�شمح  ل  كانت  �أن  بعد  �ل�شباقات,  يف 
ق�شية  �شبط  بجانب  ب��امل��و�ف��ق��ة,  �إل 

�ملحظور�ت بطرق فنية حمكمة«.
و�للو�ئح  �ل��ق��و�ن��ني  م��ن��ظ��وم��ة  وع���ن 
�جل�����دي�����دة.. ق�����ال: » ي���ق���وم �لحت����اد 
و�لتحديث  �لقو�نني  �شياغة  ب��اإع��ادة 
و�ل�شروط  �ل���ل���و�ئ���ح  ع��ل��ى  �مل�����ش��ت��م��ر 
ملو�كبة �لتطور�ت �ملتالحقة يف م�شرية 
�ل��ع��رب��ي��ة, ولتوفري  ���ش��ب��اق��ات �خل��ي��ل 
�شمانات �أكرب ل�شالمة �خليل, وقمنا 
بتقدمي جمموعة كبرية من �حللول 
لتحويل �لتحديات �إىل ق�ش�س جناح, 
�لدول  ك��ل  ب�شهادة  ذل��ك  يف  وجنحنا 

�لأع�شاء يف �لحتاد �لدويل ».
و�أكد �لرحماين �أن هناك �لكثري من 
يف  �شاهمت  �ل��ت��ي  �مل�شاعدة  �ل��ع��و�م��ل 
�لدويل  �لحت���اد  م��ع  �إجن���اح جتربته 
على ر�أ�شها دعم �شمو �ل�شيخ من�شور 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة للخيول 
تنظيم  خ��الل  من  �لأ�شيلة  �لعربية 

دول  تطوف  �لتي  �لكربى  �ل�شباقات 
�ل���ع���امل, وت���وف���ري ك���ل �ل��ف��ر���س �أم���ام 
تطلعاتهم  لتحقيق  و�مل��رب��ني  �مل��الك 
يف �مل�����ش��ام��ري �ل��ع��امل��ي��ة, وك��ذل��ك دعم 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن ر�����ش���د �آل 
�ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
�لعربية  للخيل  �مل�شتمرة  ورع��اي��ت��ه 
وح���ر����ش���ه ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ���ش��ب��اق دبي 
�لأ�شيلة  �ل��ع��رب��ي��ة  للخيول  �ل����دويل 
 , �ملتحدة  باململكة  نيو بري  �شنوياً يف 
لكاأ�س  �لكبري  �ل��دور  ذلك  �إىل جانب 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة للخيول 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��ام ���ش��ن��وي��اً يف 12 
م�شمار�ً حول �لعامل و�لإمار�ت تقدم 

للعامل 86 �شباقاً للخيل �لعربي.
�أم��ا عن �لإجن���از �لأب���رز �ل��ذي يفخر 
�مل�شوؤولية  ت��ول��ي��ه  م��ن��ذ  ب��ت��ح��ق��ي��ق��ه 
في�شل  ق��ال  جت��اه��ه  بالر�شا  وي�شعر 
�شباقات  تنظيم  �إع���ادة   « �ل��رح��م��اين: 
�ململكة  يف  �مل�شنفة  �لعربية  �خل��ي��ول 
�لعربية �ل�شعودية من �أهم �لإجناز�ت 
كانت  �أن  ب��ع��د  ل�شيما  م�����ش��ريت��ي,  يف 
وبدون  �شروط  بدون  تقام  �ل�شباقات 
ت�شم  �ململكة  و�أن  خ�شو�شا  ت�شنيف, 
ولديها  و�ل�شطبالت  �مل��ر�ب��ط  نخبة 
قاعدة كبرية ت�شم 30 �ألف ح�شان, 
ف��رتة وجيزة تطور  بعد  �شهدنا  وق��د 
كبري ونقلة نوعية يف جميع �شباقات 
�مل��م��ل��ك��ة, ح��ت��ى و���ش��ل��ت ج���و�ئ���ز �أحد 
وهي  دولر  م��ل��ي��وين  �إىل  �لأ����ش���و�ط 
�لأكرب بتاريخ �شباقات �خليل �لعربي 
�إمكانيات  �ململكة  ول���دى  �ل��ع��امل,  يف 
و�ملربني  �مل���الك  �شعيد  ع��ل��ى  ك��ب��رية 

و�ل�شاللت و�شيكون �ل�شوق �ل�شعودي 
م��ن �أه���م و�أك���رب �لأ���ش��و�ق �لعاملية يف 
�لعربي,  �خل���ي���ل  ���ش��ب��اق��ات  ���ش��ن��اع��ة 
�لعو�مل  م��ن  ملجموعة  يعود  و�لأم���ر 
من بينها عدد �مل�شامري �لذي ي�شل 
كما  �مل��م��ل��ك��ة,  يف  م�����ش��م��ار�   12 �إىل 
�أنها لديها م�شمار� �شيفيا تقام فيه 
�ل�����ش��ب��اق��ات يف �ل��ط��ائ��ف , مم��ا يجعل 
تنظيم �ل�شباقات م�شتمر طو�ل �لعام, 
و�لأمر نف�شه هناك دول كثرية مل تكن 
ن�شهده  �ل��ذي  �لن�شاط  بذلك  �شابقا 
�ليوم مثل �إيطاليا �لتي عاد لها زخم 
�ل�شباقات يف وقت وجيز وباتت تناف�س 
فرن�شا, وكذلك �أملانيا و�ملغرب«. وعن 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ع��م��ل��ه يف �لحت������اد يف 
»ورثنا   : �أ���ش��اف  �لتحديات  مو�جهة 
و�لتحديات  ب��ال��ه��م��وم  مثقلة  ت��رك��ة 
لكننا  و�خل����الف����ات,  و�لن���ق�������ش���ام���ات 
و�ل�شتيعاب  �لحتو�ء  �شيا�شة  �تبعنا 
�أي  �ل�شمل, ومل نخ�شر  و�ل�شرب ومل 
�أط��ر�ف منظومة �لحتاد  ط��رف من 
�ل������دويل, م���ع �حل���ر����س ع��ل��ى تعزيز 
م������و�رد �لحت������اد �مل���ال���ي���ة م���ن خالل 
جم���م���وع���ة م����ن �خل����ط����ط �ل����ت����ي مت 
معلومات  ق��اع��دة  وغ��ط��ت  تطبيقها, 
 220 باأرقامها و�إح�شاء�تها  �لحتاد 
�ألف من �خليول و�عتمادها يف �ملن�شة 
هذه  و�شتكون  لالحتاد,  �لإلكرتونية 
�ل�شتثمارية  �لفر�س  م��ن  �لبيانات 
�مل��ه��م��ة , ك��م��ا خ��ط��ى �لحت����اد خطوة 
مهمة بالعتماد على نف�شه يف تنظيم 
���ش��ب��اق��ات ج���دي���دة ���ش��م��ن �لأج���ن���دة 
�لذي  بلجيكا  ���ش��ب��اق  وك���ان  �ل��دول��ي��ة 

�أق��ي��م م���وؤخ���ر� خ��ري م��ث��ال ع��ل��ى ذلك 
, وم���ن ���ش��م��ن حم����اور خ��ط��ت��ن��ا عقد 
موؤمتر تثقيفي تخ�ش�شي لالجتماع 
مع �ملولدين وتقييم خيولهم و�لعمل 
�ملقبلة,  على ت�شهيل مهامهم للفرتة 
�شباقات  م�شتوى  رفع  بجانب خطط 
جميع  يف  �لأ�شيلة  �لعربية  �خل��ي��ول 
�لت�شنيف,  ن��اح��ي��ة  م��ن  �ل��ع��امل  دول 
و�إن�شاء قو�عد بيانات م�شرتكة وربط 
�ل�����دول �لأع�������ش���اء م���ن خ����الل نظام 
�إن�شاء  �إىل  �إ�شافة  �ل�شباقات,  لإد�رة 

�أر�شيف �إلكرتوين«.
وعن �أبرز �مل�شروعات �مل�شتقبلية قال: 
�لعربية  للخيول  �شفر  ج��و�ز  »�إع���د�د 
حلم كبري, لت�شهيل �ملهمة على �ملالك 
و�مل��رب��ني و����ش��ط��ب��الت �خل��ي��ل, وهذه 
�لتنقل  حت�شني  يف  �شت�شهم  �خل��ط��وة 
ونتطلع  �لو��شعة,  �مل�شاركة  و�شمان 
�ل�شتثمار  وف����ر�����س  �أب��������و�ب  ل��ف��ت��ح 
للمالك �لأوروبيني و�لدول �لأخرى 
ب�شفة  و�مل�شاركة  �لدولة  يف  للتو�جد 
�أك����رب يف ���ش��ب��اق��ات��ن��ا �مل��ح��ل��ي��ة, �لأم����ر 
�ل���ذي ي��خ��دم ت��ط��ور ���ش��ب��اق��ات �خليل 
�لقت�شادية  �حلركة  ويدعم  �لعربية 
�خلطط  وم�������ن  و�ل�����ش����ت����ث����م����اري����ة, 
�مل�شتقبلية �لتي نتمنى حتقيقها �أي�شا 
�حليو�نات  »خم����زن  م�����ش��روع  تنفيذ 
لتحقيق  ون�����ش��ع��ى  ل��ل��خ��ي��ل«,  �مل��ن��وي��ة 
�لحتاد  �شيجعل  �ل��ذي  �مل�شروع  ه��ذ� 
�لدويل ل�شباقات �خليول �لعربية يف 
م�شتقبل �آمن, ونويل �أهمية كبرية يف 
و�للو�ئح  �لقو�نني  لتعديل  خططنا 
و�ل�شروط, ل�شمان حيادية �أكرب بني 

�شباقات  جميع  ويف  �ل����دول  خمتلف 
�ل�شعيد  ع���ل���ى  �ل���ع���رب���ي���ة  �خل����ي����ول 
�لتي  �خلطوة  ه��ذه  و�شتمنح  �لعاملي, 
2021 زخما  �ل��ن��ور يف ع��ام  ���ش��رتى 
وتوحيد�  �لحت��اد  ملكانة  وق��وة  كبري� 

�شامال ل�شيغته �لقانونية«.
رئا�شة  يف  ����ش��ت��م��ر�ري��ت��ه  ق����ر�ر  وع���ن 
�أمره  يح�شم  ومتى  �ل���دويل  �لحت���اد 
يف �لرت�شح للدورة �لنتخابية �ملقبلة 
.. �أو�شح : » ننظر للم�شتقبل بتفاوؤل 
كبري, �شوف ي�شهد �لعام �ملقبل �تخاذ 
�ل�����ش��اأن, بعد  ه��ذ�  �ملنا�شب يف  �ل��ق��ر�ر 
من  ��شتطعنا  �شنو�ت,   3 �أم�شينا  �أن 
وتوجيهات  روؤي�����ة  ت��رج��م��ة  خ��الل��ه��ا 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن ز�ي����د �آل 
�لدويل  لالحتاد  �أ�شبح  حتى  نهيان, 
قوة كبرية وقيمة م�شافة متلك كل 

�أدو�ت �لعبور �إىل �مل�شتقبل«.
تعزيز  يف  �ل���ري���ا����ش���ة  ق���ي���م���ة  وع������ن 
�لرحماين:«  قال  �لدولية  �لعالقات 
�شباقات �خليول حققت �شهرة عاملية 
وت���روي���ج���ي���ة ل������الإم������ار�ت �أك������ر من 
�هتمام  ظ��ل  , يف  �أخ����رى  ري��ا���ش��ة  �أي 
ورعايتها  �لر�شيدة  وقيادتها  �لدولة 
�ملتو��شلة لأهم �ل�شباقات, �إىل جانب 
�ل��ت��ي حتققها  �ل��ك��ب��رية  �لإجن��������از�ت 
�خل�����ي�����ول �مل���م���ل���وك���ة ل�������الإم�������ار�ت يف 
�مل�شامري �لعاملية , �لأمر �لذي �شاهم 
ب��ت��ح��ق��ي��ق م��ن��ج��ز�ت ق��ي��ا���ش��ي��ة كبرية 
ولدينا  للدولة,  �لعاملية  �ملكانة  وعزز 
من���وذج ر�ئ���ع م��ث��ل من���وذج ك��اأ���س دبي 
�لعاملي �لذي ي�شهده 75 �ألف متفرج 
من  �ملاليني  �ل�شا�شات  عرب  ويتابعه 

�أرقام  ع��ام  كل  يف  ويحقق  �مل�شاهدين 
قيا�شية مبهرة. ف�شال عن �لنجاحات 
رئي�س  ك�����اأ���س  �ل��ت��ي حتققها  �ل��ك��ب��رية 
�لدولة للخيول �لعربية يف �مل�شامري 
كورونا,  �لعاملية حتى يف ظل جائحة 
وبال �أدنى �شك فاإن �جلولت �لعاملية 
�لإم���ار�ت  �ل��ت��ي تنظمها  و�ل��ب��ط��ولت 
���ش��ف��ري يعك�س  ت��ع��د خ���ري  يف �خل�����ارج 
�ل�شورة �مل�شرقة لدولتنا يف كل �أنحاء 
�لدولة  رئي�س  كاأ�س  ويتمتع  �ل��ع��امل, 
كبرية  عاملية  بقيمة  �لعربية  �خليول 
ومكانة رفيعة, ل تنح�شر فقط على 
نخبة  يحر�س  حيث  �مل��ادي��ة,  قيمته 
�مل��الك و�ملربني و�أه��م مر�بط �خليل 
ل��ت�����ش��ج��ي��ل م�����ش��ارك��ت��ه��م يف �حل����دث 
�ل���غ���ايل, ب��اع��ت��ب��اره و�ح�����د� م���ن �أهم 
�لعامل,  يف  �ل��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة  �ل�����ش��ب��اق��ات 
وح��ق��ق��ت �ل���ك���اأ����س �ل��غ��ال��ي��ة �إجن�����از�ت 
�ل�شباقات  �شل�شلة  خ��ت��ام  بعد  ك��ب��رية 
ل��ع��ام 2019 و�ل��ت��ي �م��ت��دت ل��� 12 
�مل�شامري  خ��الل��ه��ا  وط���اف���ت  ج���ول���ة 
حيث  و�أم��ري��ك��ا  و�لأوروب���ي���ة  �لعربية 
كبري�ً  ج��م��اه��ريي��اً  ح�����ش��ور�ً  �شجلت 
بلغ ما يقارب 270 �لف متفرج من 

�أر�شية �مل�شامري �لعريقة«.
للم�شامري,  �جل��م��اه��ري  ع���ودة  وع���ن 
�لأم��ر يخ�شع  »ه��ذ�  �لرحماين:  قال 
لربتوكول تنظيم �ل�شباقات ويختلف 
�أن  م��ن دول���ة لأخ����رى, وم��ن �ملنتظر 
بن�شب  �ل��ت��درج  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  ت�شهد 
يف  �جل��م��اه��ريي  للح�شور  م��ت��ف��اوت��ة 
�شباقات �خليول على �ل�شعيد �لعاملي 

وفق تقييم �جلهات �ملخت�شة«.

في�صل �لرحماين : 
• 270 �ألف متفرج تابعو� جولت كاأ�س رئي�س �لدولة من �ملدرجات يف 2019

�أبرز مكا�صب �ملرحلة �لأخرية من  �لحتاد  مظلة  �إىل  �مل�صنفة  �ل�صعودية  �صباقات  • عودة 
�لعادة لالإمار�ت يعك�س �صورتها �مل�صرقة فوق  �صفري  �لعامل  حول  �خليول  • �صباقات 

ومل �أح�صم قر�ري بعد يف �ل�صتمر�ر من عدمه �ملا�صية  �لثالث  �ل�صنو�ت  باإجناز�ت  •  فخور 

رئي�س الحتاد الدويل ل�سباقات اخليول العربية: الإمارات تقود املنظمة الدولية اإىل حقبة ذهبية بدعم من�سور بن زايد

و��صل تقدمي دور�ته للمنظمني و�ملدربني و�حلكام

الحتاد الآ�سيوي لل�سطرجن يتعاقد مع 
كاربوف بطل العامل لإلقاء املحا�سرات

�أكد مدير �لحتاد �لأملاين لكرة �لقدم �أوليفر بريهوف, �أن �ملدير 
�لفني ل�"مان�شافت" يو�كيم لوف, ما ز�ل يحظى بثقة �لحتاد رغم 
�لهزمية �لثقيلة 0-6 �لتي مني بها �لفريق �أمام نظريه �لإ�شباين. 
ومني �ملنتخب �لأملاين بهزمية ثقيلة 0-6 �أمام م�شيفه �لإ�شباين 
�لر�بعة  �ملجموعة  م��ب��اري��ات  م��ن  �لأخ���رية  �ل�شاد�شة  �جل��ول��ة  يف   ,
بدوري �لق�شم �لأول يف بطولة دوري �أمم �أوروبا ليتاأهل �ملنتخب 
�لإ�شباين �إىل نهائيات �لبطولة �لتي تقام يف �أكتوبر -ت�شرين �لأول 
2021. وهذه هي �أ�شو�أ هزمية للمنتخب �لأملاين منذ نحو ت�شعة 

عقود وبالتحديد منذ 1931.
�لأملانية  دي  �آر  �إي����ه  �شبكة  �إىل  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ب��ريه��وف  وق����ال 

�لتلفزيونية: "�لثقة موجودة, هذه �ملبار�ة لن تغري �أي �شيء", يف 
�أن �لحت��اد مل يفقد �لثقة يف لوف �لذي يقود �لفريق  �إ�شارة �إىل 
منذ 14 عاماً ومني يف هذه �ملبار�ة باأ�شو�أ هزمية له خالل قيادته 

للفريق.
ورف�س لوف نف�شه �لتعليق على �ل�شتف�شار�ت ب�شاأن م�شتقبله مع 
�إذ� كانت هذه �لهزمية و�شعت ��شتمر�ره مع �لفريق  �لفريق وما 
حمل �شك. وقال لوف يف �ملوؤمتر �ل�شحايف بعد �ملبار�ة: "�إذ� كان 
�آخرين  من  ت�شتف�شرو�  �أن  عليكم  م�شتقبلي,  ب�شاأن  �أقلق  �أن  علي 
عن هذ� �لأمر". ويرى بريهوف �أن عملية ��شتعادة �تز�ن �لفريق 
�شتاأخذ بع�س �لوقت بعدما مني �ملان�شافت بثاين �أ�شو�أ هزمية يف 

تاريخه.
�لهزمية,  ه��ذه  �آث��ار  �لتخل�س من  يتعني  "�أوًل,  ب��ريه��وف:  وق��ال 

�شياأخذ هذ� بع�س �لوقت, ب�شكل ما, كل �شيء �شار ب�شكل خطاأ".
�لأهد�ف  �أك��رب ح�شيلة من  �أك��رب هزمية وثالث  ث��اين  وه��ذه هي 
 968 �ل��ذي �شهد خو�س  �ملان�شافت على م��د�ر تاريخه  يف مرمى 
مبار�ة حتى �لآن, �إذ كانت �أ�شو�أ هزمية �شابقة للفريق عندما خ�شر 
1909 كما خ�شر �لفريق �أمام  �ملنتخب �لإجنليزي يف  �أمام   9-0
�لعامل  ك��اأ���س  لبطولة  �ملجموعات  دور  يف   8-3 �مل��ج��ري  �ملنتخب 
�لهزمية  هذه  باعتبار  عاماً(   52( بريهوف  وطالب   .1954

وحيدة من نوعها و�أنه يتعني على �لفريق �أن يتعلم منها.

�سفاين�ستايغر: اخل�سارة واردة.. ولكن لي�س بهذه الطريقةبريهوف يح�سم م�ستقبل لوف مع اأملانيا
�ملذلة ب�شد��شية نظيفة على يد  با�شتيان �شفاين�شتايغر, عقب �خل�شارة  �ملنتخب �لأملاين �شابقاً,  قال جنم 
�إ�شبانيا , يف ختام دور �ملجموعات بدوري �لأمم �لأوروبية, �إن �خل�شارة �أمام �إ�شبانيا و�ردة يف �أي وقت, ولكن 
لي�س بهذه �لطريقة. ويف ت�شريحات للتليفزيون �لأملاين بعد �للقاء �لذي �أقيم على ملعب ل كارتوخا, قال 
�شفاين�شتايغر: "�خل�شارة �أمام �إ�شبانيا �لفريق �لكبري و�ردة, ولكن لي�س بنتيجة )6-0(, وبهذه �لطريقة, 

�ملنتخب �لأملاين ل ميكن �أن يلعب بهذ� �لأد�ء".
نف�س  �مللعب, مطالباً يف  د�خل  �أ�شحاب �خل��رب�ت  �لالعبني  �فتقدو�  �أنهم  �ل�شابق  �ل��دويل  �للعب  و�أ�شاف 

�لوقت بعودة كل من توما�س مولر وجريوم بو�تينغ.
وقال يف هذ� �ل�شدد: "�ملدرب لديه فكرة حول هذه �لنقطة, �أنا لدي فكرة �أخرى, �أعتقد �أنه يجب وجود 
لعبني ��شحاب خرب�ت د�خل �مللعب ويتو��شلو� فيما بينهم ب�شكل �أف�شل, جريوم بو�تينغ وتوما�س مولر 

فاز� بالثالثية مع �لبايرن, مل ل ين�شمان للمنتخب؟".
و�قتن�شت �إ�شبانيا بهذ� �لنت�شار, �لأكرب يف تاريخ مو�جهات �ملنتخبني, �شد�رة �ملجموعة, وبالتايل بطاقة 

�لتاأهل لن�شف �لنهائي بعد �أن بات ر�شيدها 11 نقطة, مقابل 9 نقاط لالأملان.
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•• دبي -وام:

ميد�لية  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  منح 
خط �لدفاع �لأول �إىل »ديديه دروجبا« 
لنادي  �ل�������ش���اب���ق  و�ل�����ه�����د�ف  �ل���ن���ج���م 
�شاحل  ومنتخب  �لجنليزي  ت�شيل�شي 
�لعاج. و�شلم �شعادة �شعيد حارب �أمني 
�مليد�لية  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  ع��ام 
�إىل �لنجم �لعاملي بح�شور نا�شر �أمان 
�آل رحمة م�شاعد �لأمني �لعام, وذلك 
دبي  جمل�س  ملقر  دروجبا  زي��ارة  �أثناء 

�لريا�شي يف حي دبي للت�شميم.
�لتعاون  تعزيز  �شبل  �ملجل�س  وب��ح��ث 
�لريا�شي مع �لنجم �لعاملي �لذي �أكد 
�لريا�شي  �ملجال  يف  �ل�شتثمار  عزمه 
يف دب��ي, كما جت��ول يف �أروق���ة �ملجل�س 
وقدم قمي�شه مع فريق ت�شيلي هدية 

�إىل جمل�س دبي �لريا�شي.

و�أع����رب دروج��ب��ا ع��ن ���ش��ع��ادت��ه بزيارة 
�أح���ب���ب���ت دب�����ي منذ  �ل����دول����ة وق������ال » 
جميئي �إليها عام 2004 فالنا�س هنا 
يتميزون بالود و�لكرم و�أ�شبحو� مثل 
�أن جودة �حلياة و�لأمان  عائلتي, كما 
وفخامة �لعي�س يف دبي ل ت�شاهى باأي 
�لدولة  قيادة  و�أه��ن��ئ  �لعامل  يف  مكان 
ع��ل��ى �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة جل��ع��ل �لنا�س 

يعي�شون �شعد�ء ويف مكان �آمن«.
زي���ارة يل يف دبي  �أول  » منذ  و�أ���ش��اف 
�كت�شبت �لعديد من �لأ�شدقاء �لذين 
لذ� من  بالن�شبة يل,  �أ�شبحو� كعائلة 
يف  هنا  �إىل  �آت��ي  �أن  يل  بالن�شبة  �ملهم 
جم��ل�����س دب����ي �ل���ري���ا����ش���ي و�أخ���ربه���م 
مبدى �شعادتي وحبي لهذ� �ملكان �ملليء 
ب��ال��ن�����ش��اط و�حل��ي��وي��ة ومن���ط �حلياة 
�ل�شحي و�لن�شيط, من �ل�شعب و�شف 
كل  يف  �أ�شهدها  �لتي  �لتطور�ت  مدى 

زيارة يل لهذ� �ملكان �لر�ئع, وهو �أمر 
م�شتمرة  �لتنمية  �أن  يعني  لأن��ه  جيد 

لتح�شني منط �حلياة«.
وت���ق���دم �ل��ن��ج��م �ل��ع��امل��ي ب��ال�����ش��ك��ر �إىل 

جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي ع��ل��ى منحه 
وقال  �لأول,  �ل���دف���اع  خ��ط  م��ي��د�ل��ي��ة 
�مليد�لية  ه���ذه  �أت��ل��ق��ى  �أن  ي�شعدين   «
يل  متثل  �ل��ت��ي  عليها  ��شمي  �مل��ك��ت��وب 

�شرفا يل,  �لتكرمي يعد  �لكثري, فهذ� 
ويجب �أن �أوجه ر�شالة �إىل جميع �أفر�د 
�أن يفهم  �ملنا�شبة, لبد  �ملجتمع بهذه 
�أقوى,  جتعلك  �لريا�شة  �أن  �جلميع 

وعندما تكون �أقوى ل �أقول �إنك ل�شت 
بحاجة �إىل �تخاذ �لحتياطات«.

�إي����ف دروغ���ب���ا تيبيلي  وك����ان دي��دي��ي��ه 
ق��ائ��ًد� ملنتخب  �ع��ت��ز�ل��ه ق��د لعب  قبل 
����ش���اح �ل���ع���اج و����ش��ت��ه��ر مب�����ش��ريت��ه مع 
نادي ت�شيل�شي �لذي قاده للفوز بلقب 
�ل����دوري �لإجن��ل��ي��زي ب��ع��د غ��ي��اب 50 
�أي  �أك��ر من  �أه��د�ًف��ا  عاًما و�شجل له 
�آخ��ر, ويعد ر�ب��ع هد�ف  لع��ب �أجنبي 
يف ت���اري���خ ن�����ادي ت�����ش��ي��ل�����ش��ي ع��ل��ى مر 
�أف�شل  جائزة  على  وح�شل  �لع�شور, 
لع���ب �أف��ري��ق��ي م��رت��ني خ���الل عامي 
مع  دروجبا  لعب  و2009,   2006
ومار�شيليا  وغ��ان��غ��ون  ل��وم��ان,  �أن��دي��ة 
�إىل   2004 يف  و�ن��ت��ق��ال  �لفرن�شية, 
غلطة  ن���ادي  م��ع  لعب  كما  ت�شيل�شي, 
مونرتيال,  و�أمباكت  �لرتكي,  �شر�ي 

وفينيك�س ر�يزينج.

•• الظفرة –الفجر:

ي�����ش��ت��ع��د م����الك �لإب������ل يف �لإم�������ار�ت 
مز�ينة  مناف�شات  خل��و���س  و�خل��ل��ي��ج 
�لإب����ل لأ����ش���و�ط �ل��ل��ق��اي��ا و�لإي������ذ�ع – 
 ,14 �ل�  حمليات يف مهرجان �لظفرة 
�لذي يقام حتت رعاية �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان, ويل 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأعلى  ع��ه��د 
جلنة  م��ن  بتنظيم  �مل�شلحة,  ل��ل��ق��و�ت 
�لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة 
ز�يد  مدينة  يف  باأبوظبي,  و�لرت�ثية 
�شي�شهد  ح���ي���ث  �ل���ظ���ف���رة,  مب��ن��ط��ق��ة 
�لأ����ش���ب���وع �ل���ث���ال���ث ع��ل��ى �ل����ت����و�يل 8 
�ل�شيوخ  �ل�����ش��م��و  �أ����ش���و�ط  لأ���ش��ح��اب 
و�أب����ن����اء �ل��ق��ب��ائ��ل, وق����د خ�����ش�����س لها 
�ملهرجان  وي�شتمر  قيمة,  جائزة   70
وتبد�أ    .2021 ي��ن��اي��ر   30 ل��غ��اي��ة 
ع��ن��د �ل�����ش��اد���ش��ة و�ل��ن�����ش��ف م��ن �شباح 
�مل�شاركة  �لإبل  �ليوم �خلمي�س, دخول 
مب��ز�ي��ن��ة �لإب����ل يف �أ����ش���و�ط �ل��ل��ق��اي��ا - 
حم��ل��ي��ات, وذل���ك ����ش��ت��ع��د�د� لالإعالن 
لل�شر�يا  �لأرب��ع��ة  �أ�شو�طها  نتائج  عن 
�ل�شمو  �أ�شحاب  )�شوط  وهي  و�لتالد 
�لقبائل,  لأبناء  �شر�يا  �شوط  �ل�شيوخ, 
 - �لقبائل مفتوح  لأبناء  �شر�يا  �شوط 
لأبناء  ت��الد  �شوط  بال�شركاء,  ي�شمح 
جائزة,   35 ل��ه��ا  خ�ش�س  �ل��ق��ب��ائ��ل(, 

�لفرز  على جل��ان  بعد عر�شها  وذل��ك 
بالإجر�ء�ت  �ل��ت��ز�م  و�شط  و�لتحكيم, 
يف  به  �ملعمول  و�لح��رت�زي��ة  �لوقائية 
موقع �ملهرجان و�لتي و�شعتها �للجنة 
�ملعنية  بالتن�شيق مع �جلهات  �ملنظمة 
من �أجل �شالمة �مل�شاركني و�لعاملني.  
وتبد�أ �لإبل �مل�شاركة يف �أ�شو�ط �لإيذ�ع 

�ل�شر�يا  �أ����ش���و�ط  ���ش��م��ن  حم��ل��ي��ات   -
بالدخول  غ��ٍد �جلمعة,  ي��وم  و�ل��ت��الد, 
و�شيتم  �مل��خ�����ش�����ش��ة,  �ل�����ش��ب��وك  �إىل 
�إع�����الن ن��ت��ائ��ج��ه��ا ي���وم �ل�����ش��ب��ت, حيث 
ت�شمل 4 �أ�شو�ط هي )�شوط �أ�شحاب 
لأبناء  �شر�يا  �شوط  �ل�شيوخ,  �ل�شمو 
�لقبائل  لأبناء  �شر�يا  �شوط  �لقبائل, 

ب��ال�����ش��رك��اء, �شوط  ي�����ش��م��ح  م��ف��ت��وح - 
تالد لأبناء �لقبائل(, خ�ش�س لها 35 
�شالمة  على  وح��ر���ش��اً  قيمة.   ج��ائ��زة 
�إقامة  مي��ن��ع  و�مل�����ش��ارك��ني  �ل��ع��ام��ل��ني 
�مل�شري�ت  وتنظيم  و�لولئم  �حلفالت 
م�شتمر  وب�شكل   ل��الإب��ل,  �لحتفالية 
تنوه �للجنة �ملنظمة ملهرجان �لظفرة 

مز�ينة  يف  للم�شاركني   ,14 ب��دورت��ه 
�لإبل على �شرورة �لتقيد بالإجر�ء�ت 
�لح���رت�زي���ة و�ل��وق��ائ��ي��ة �مل��ع��م��ول بها 
يف م���وق���ع �مل���ه���رج���ان ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
�إلغاء   �ىل  م�شددة  �ملخت�شة,  �جل��ه��ات 
وعلى  �ل�شروط,  يخالف  من  م�شاركة 
�ملقررة  �مل�شاركني �للتز�م بالتعليمات 

من �للجنة �ملنظمة للمهرجان, وذلك 
حفاظاً على �شحة و�شالمة �مل�شاركني 
و�لعاملني. �جلدير بالذكر �أن �لدورة 
�ل���� 14 م��ن م��ه��رج��ان �ل��ظ��ف��رة, هذ� 
ظل  يف  ��شتثنائي  ب�شكل  ت��اأت��ي  �ل��ع��ام 
حتدي   ملو�جهة  �ل�شتثنائية  �لظروف 
»كوفيد  �مل�����ش��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ف���ريو����س 

م�شابقات  ع��ل��ى  وت��ق��ت�����ش��ر   ,»19  -
�مل��ه��رج��ان ع��ل��ى م��ز�ي��ن��ة �لإب����ل لفئتي 
�ملحليات و�ملجاهيم, ومز�ينة �ل�شقور 
و�شباق  بال�شقور  �ل�شيد  وم�شابقة 
�لأ���ش��ي��ل��ة وبطولة  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل��ي��ول 
�لرت�ثي  �ل���ع���رب���ي  �ل�����ش��ل��وق��ي  ���ش��ب��اق 
�ل�شلوقي  وم���ز�ي���ن���ة  م���رت   2500

�لرماية  وم�شابقة  �ل��رت�ث��ي  �ل��ع��رب��ي 
وم��ز�ي��ن��ة غ��ن��م �ل��ن��ع��ي��م, وذل���ك �شمن 
جدول ومو�عيد كل فئة بو�قع ثالثة 
 13 ولنحو  �أ�شبوع  ك��ل  نهاية  يف  �أي���ام 
�أ����ش���ب���وع���اً, ول����ن ت�����ش��م��ل ه����ذه �ل����دورة 
�ل�����ش��وق �ل�����ش��ع��ب��ي وف��ع��ال��ي��ات��ه وذل���ك 
حر�شاً على �ل�شالمة �لعامة و�شالمة 
مز�ينة  وتعد  و�لعاملني.    �مل�شاركني 
�لإبل, �مل�شابقة �لرئي�شية يف مهرجان 
�إقليمياً  �لأول  �مل��ل��ت��ق��ى  �ل���ظ���ف���رة, 
�ملز�ينات  وحمبي  �لإب��ل  ملالك  وعاملياً 
�أع��د�د كبرية  �لرت�ثية, ملا ت�شهده من 
�لدولة  م�شتوى  على  �مل�����ش��ارك��ات  م��ن 
و�هتمام و��شع من �لباحثني و�ملهتمني 
بهذ� �ملجال, بالإ�شافة �إىل ما تقدمه 
�مل��ز�ي��ن��ة م���ن ل���وح���ات ت��ر�ث��ي��ة تعك�س 
�لعاد�ت و�لتقاليد و�ملنتجات �ملرتبطة 
بالإبل.  وت�شهد مز�ينة �لإبل يف هذه 
مهرجان  م���ن  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل������دورة 
�لظفرة 14, نحو 56 �شوطا خ�ش�س 
فئتي  على  م��وزع��ة  ج��ائ��زة   476 لها 
فئات   6 �شمن   , و�ملجاهيم  �ملحليات 
�للقايا,  �حلقايق,  )�مل��ف��اري��د,  عمرية 
�لإي����������ذ�ع, �ل���ث���ن���اي���ا, �حل��������ول(, حيث 
�ملحليات  ل��ف��ئ��ة  ���ش��وط��ا   30 خ�ش�س 
جائزة,   248 ب��ل��غ  ج��و�ئ��ز  مب��ج��م��وع 
مبجموع  �ملجاهيم  لفئة  �شوطا  و26 

جو�ئز بلغ 228 جائزة.

• منع �إقامة �لحتفالت وم�صري�ت �لفوز  حفاظًا على �صالمة و�صحة �مل�صاركني و�لعاملني يف �ملهرجان 

•• اأبوظبي-الفجر

ب�شوي�شر�, حكماً  لوز�ن  »كا�س« يف  �لدولية  �لريا�شي  �لتحكيم  �أ�شدرت حمكمة 
تاريخياً ل�شالح فرو�شية �لإمار�ت منذ �أيام يف دعوى �حتاد �لإمار�ت للفرو�شية 
عليها  ي�شرف  �لتي  للريا�شات  للفرو�شية  �ل��دويل  �لحت��اد  �إيقاف  و�ل�شباق �شد 
�لقدرة  �ملتكاملة, وريا�شة  �لألعاب  �لدولة وهي: »قفز �حلو�جز, �لرتوي�س,  يف 

و�لتحمل«, و�لتي �شتبد�أ ر�شمياً يف �لأول من يناير �ملقبل, 
ف�����ش��اًل ع���ن ت��خ��ف��ي�����س �ل���غ���ر�م���ات �مل��ال��ي��ة �ل��ك��ب��رية �لتي 
فر�شان  ب��ع��ودة  �حل��ك��م  وي�شمح  �لن�شف,  �إىل  فر�شها  مت 
للقدرة,  �ملختلفة  �لعامل  بطولت  يف  للم�شاركة  �لإم���ار�ت 
تقام يف  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  �لتي  �ل��ع��امل  بطولة  ويف مقدمتها 

�إيطاليا, وبطولة �لعامل للنا�شئني يف هولند�.
�ملحكمة  �أم���ام  ع��دة  م����د�ولت ق�شائية  بعد  وج���اء �حل��ك��م 
�حلكم  و���ش��م��ل  ك��ام��ل,  ب�شكل  �لق�شية  ل��ع��ر���س  �ل��دول��ي��ة 
على ��شتئناف �حتاد �لإم��ار�ت لكامل ع�شويته يف �لحتاد 
بالقيام  ل��ه  و�ل�����ش��م��اح   ,2021-1-1 م��ن  ب����دًء�  �ل����دويل 

�أو  باإ�شافة  و�ملتعلقة  بالإجر�ء�ت �لإد�ري��ة على موقع �لحتاد �لدويل منذ فور�ً 
�لإجر�ء�ت  �لدويل وغريها من  رزنامة �لحتاد  �لدولية على  �ل�شباقات  تعديل 
مبقد�ر  �ملنظمة  �للجان  على  فر�شت  �لتي  �ل��غ��ر�م��ات  تخفي�س  �حلكم  و�شمل 
فر�شها  �لتي  �ملحامني  و�أت��ع��اب  تكاليف  �ل��دويل  �لحت��اد  حتميل  مع   50%
على �لحتاد ويتحمل كل طرف نفقاته �خلا�شة باإجر�ء�ت �لتحكيم يف حمكمة 

»كا�س«.
و�أبدى �شعادة �للو�ء �لدكتور �أحمد نا�شر �لري�شي رئي�س �حتاد �لإمار�ت للفرو�شية 

و�ل�شباق بالغ �شعادته باحلكم �لتاريخي, و�أرجع ذلك �إىل �لدعم �لكبري و�لهتمام 
غري �ملحدود من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي, رعاه �هلل, و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة, و�شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم, ويل عهد دبي, و�لقيادة �لر�شيدة, وتقدم �لري�شي 
�لق�شية على  �لكبري يف عر�س  �لدولة لدورهم  �ملنظمة يف  �للجان  �إىل  بال�شكر 

�ملحكمة �لدولية.
و�أع�����رب �ل��ري�����ش��ي ع��ن ت��ف��اوؤل��ه ببدء 
�ملو�شم �لريا�شي وما ي�شكله ذلك من 
و�لإ�شطبالت  للفر�شان  ك��ب��ري  دع���م 
ع���ودة  �أن  �إىل  م�������ش���ري�ً  و�لأن�����دي�����ة, 
طبقاً  �شتكون  و�لأن�شطة   �لفعاليات 
ل���ق���و�ع���د �ل�������ش���الم���ة و�لإج�����������ر�ء�ت 
م���ن فريو�س  و�ل��وق��ائ��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�إنها  حيث   ,»19  - »ك��وف��ي��د  ك��ورون��ا 
ودعماً  خل��رب�ت��ه��م  ���ش��ح��ذ�ً  ���ش��ت��م��ث��ل 

ل�شعيهم باحل�شول على مزيد من �لكوؤو�س و�لبطولت �ملحلية و�لدولية.
 و�أ�شاف: �حلكم كان متوقعاً نظر�ً لعدم �شدوره من خالل مرجع قانوين كما 
�أن �أيقاف فرو�شية �لإمار�ت قد �أثر ب�شكل و��شح يف تقدم و��شتمر�ر هذه �لريا�شة 
حول �لعامل خا�شة و�أن دولتنا �لغالية هي �ملحرك �لرئي�شي و�لد�فع �لأ�شا�شي 

لعجلة تقدم فرو�شية �لعامل ب�شكل كبري.
�أكد �لدكتور غامن حممد �لهاجري �لأمني �لعام لحتاد �لفرو�شية  من جهته, 
�حلكم �لتاريخي جاء نتيجة دعم غري حمدود من �لقيادة �لر�شيدة, وجهد كبري 

من �لحتاد, بعد �أن قطع �شوطاً كبري�ً يف �مل�شار �لقانوين.
 وتوجه �لهاجري بال�شكر �إىل �للجان �ملنظمة لدورهم يف دعم �لق�شية يف �ملحكمة 
طو�ل  �لقانوين  �لفريق  مع  و�ملتابعة  و�لتن�شيق  �مل�شاركة  خ��الل  من  �لدولية, 
�خلا�شة  �لإ�شطبالت  و�إىل  �ل��ق��درة,  بق�شم  ممثاًل  �لحت��اد  مع  �ملا�شية  �لفرتة 
و�ملدربني و�ملالك و�لفنيني و�لعديد من �أفر�د جمتمع �لفرو�شية يف �لدولة على 

دعمهم �ملعنوي ومتابعتهم �لد�ئمة. 
�إع����ادة  �أه��م��ي��ة �حل��ك��م يف  و�أ����ش���ار �إىل 
�لفرو�شية  ل���ري���ا����ش���ات  �حل����ي����وي����ة 
�لقدرة  ريا�شة  خا�شة  �ل��ع��امل  ح��ول 
و�ل��ت��ح��م��ل ن��ظ��ر�ً ل����دور �لإم������ار�ت يف 

قيادة قاطرة فرو�شية �لعامل.
 و�أو���ش��ح »ك��ل �لأط���ر�ف ت�شررت من 
���ش��و�ء ع��ل��ى �مل�شتوى  ق���ر�ر �لإي���ق���اف 
ذلك  يف  مب����ن  �ل��������دويل,  �أو  �مل���ح���ل���ي 
وكل  و�مل��درب��ون,  و�لفر�شان  �لفنيون 

من له �شلة مبجتمع �لفرو�شية«.
ب��د�أت وجتري على قدم و�شاق,  �إج��ر�ء�ت �لتجهيز للمو�شم �جلديد قد   وتابع: 

ونب�شر مبو�شم حافل بالفعاليات و�لأن�شطة.
�شعادته  �لفرو�شية  لحت��اد  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شويدي  �أحمد  �أب��دى  جهته,  من 
�لر�شيدة,  للقيادة  �ملحدود  غري  �لدعم  نتيجة  جاء  و�ل��ذي  �حلكم  بهذ�  �لبالغة 

و�خلو�س يف �مل�شار �لقانوين بكفاءة عالية و�شرعة.
�ل��دويل, وحمله تكاليف  �أظهر �خلطاأ يف ق��ر�ر �لحت��اد   و�أ���ش��اف: حكم »كا�س« 
و�أتعاب �ملحامني �لتي فر�شها على �حتاد �لإمار�ت, م�شري�ً �إىل �أن �حلكم قد �أعاد 

�لأمل لريا�شات �لفرو�شية د�خل �لدولة وخارجها بعد فرتة توقف �أثرت ب�شكل 
بالغ على هذه �لريا�شة نتيجة لالإيقاف غري �لقانوين وظروف �لوباء �لعاملي.

�إع��د�ده��م ملو�شم مثري ب��د�ي��ة �ل��ع��ام �ملقبل م��ع �لأخ���ذ يف   و�أع��ل��ن �ل�شويدي ع��ن 
�لعتبار كافة �لإج��ر�ء�ت �لوقائية و�ل�شحية بالتعاون مع �للجان �ملنظمة وكل 
�أندية �لفرو�شية و�حل�شول على �ملو�فقات �لر�شمية من كل �جلهات �حلكومية 

�ملنوطة بذلك.
جدير بالذكر �أن حتويل �لدعوى �لق�شائية �إىل »كا�س« جاء 
بال�شتئناف  �خلا�شة  �ملطولة  �لإج��ر�ء�ت  على  �لقفز  بعد 
د�خل حمكمة �لحتاد �لدويل بعد تو�فق كافة �لأطر�ف, 
وب��ع��د �ل��و���ش��ول �إىل ط��ري��ق م�����ش��دود م��ع �لحت���اد �لدويل 
�لذي �أ�شدر ق��ر�ر�ً يف �شبتمرب �ملا�شي �دعى فيه �أن �حتاد 
�لدولة, وكاأ�س  �ل�شمو رئي�س  �أدرج كاأ�س �شاحب  �لإم��ار�ت 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ك�شباقات 
وطنية لتجنب تطبيق قانون �لقدرة �جلديد 2020, وقام 
�لتي  و�لريا�شات  �لإم��ار�ت  باإيقاف �حتاد  �لقر�ر  مبوجب 
ي�شرف عليها بالإ�شافة لغر�مات مالية كبرية على �للجان 
�ملنظمة, وحتميل �لحتاد �لتكاليف �لق�شائية و�أتعاب �ملحامني, وقد برر �حتاد 
�لإمار�ت موقفه ب�شفافية وو�شوح, باأنه مت ن�شر برنامج �شباقات �لقدرة و�لتحمل 
�لت�شويت  �أي قبل   ,2019 �شبتمرب  �ل�شنوي لها يف بد�ية  �ملوعد  �لدولة يف  يف 
نتائج  ومعرفة   ,2019 مو�شكو  �لعمومية يف  باجتماع �جلمعية  �لقو�نني  على 
ت �شدها  �أن معظم �لقو�نني �ملهمة و�لأ�شا�شية �لتي �شوَّ �إىل  �إ�شافة  �لت�شويت, 
�إد�رة �لحت��اد �لدويل,  �حتاد �لإم��ار�ت مت تاأجيل تطبيقها, ح�شب قر�ر جمل�س 

�إىل �شهر يوليو, يف حني �أن �ل�شباقات ُنظمت يف بد�ية �لعام.

يناير �ملقبل عودة �لن�صاط

»كا�س« تنت�سر لفرو�سية الإمارات

�صمن م�صابقات �لأ�صبوع �لثالث

مالك الإبل ي�ستعدون ملزاينة اإبل اللقايا والإيذاع – حمليات يف مهرجان الظفرة ال� 14
جائزة  70 لها  خ�ص�س  �أ�صو�ط   8

•• اأبوظبي-وام:

�لأوملبية  �للجنة  لرئي�س  �لثاين  �لنائب  �ملحمود  حممد  �شعادة  �أك��د 
�لوطنية على �شرورة ��شتخد�م �لريا�شة كو�شيلة للتالحم و�لتعاون 
بني �ل�شعوب يف ظل �لظروف �لر�هنة �لتي تعي�شها �حلركة �لأوملبية 
و�لريا�شية على م�شتوى �لعامل, وذلك ملا ت�شيعه من جو�نب �إيجابية 
وب�شمات كبرية يف حياة �ل�شعوب, غري �أنها تن�شر �ل�شعادة و�لإيجابية 

يف نفو�س �جلميع.
�لأوملبية  �للجان  ب��ه  تقوم  �ل��ذي  �لكبري  �ل���دور  �إىل  �ملحمود  و�أ���ش��ار 

و�لفعاليات  �لأن�شطة  ل�شتمر�رية  �لريا�شية  و�ملوؤ�ش�شات  �لوطنية 
�لريا�شية يف ظل وجود جائحة " كوفيد – 19 " وت�شببها يف فر�س 
�لعديد من �لقيود على �إقامة �لفعاليات �ملختلفة ب�شورتها �لطبيعية, 
مما يعد يف حد ذ�ته عمل كبري يجب �أن يحظى بالتقدير و�لدعم بكل 

�لطرق, �إمياناً باأهمية �لريا�شة يف جميع �لأوقات و�لظروف.
�للجان  �لوطنية مب��وؤمت��ر  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  كلمة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�ململكة  نظمته  �ل��ذي  �لع�شرين  جمموعة  ل��دول  �لوطنية  �لأوملبية 
�لدولية  �ملوؤمتر�ت  برنامج  �شمن  "�فرت��شياً",  �ل�شعودية  �لعربية 
�لع�شرين  ملجموعة  �ل�شعودية  �ل��رئ��ا���ش��ة  ع��ام  هام�س  على  �مل��ق��ام��ة 

�لقطاع  ��شتد�مة  �أهمية  حول  �ملوؤمتر  حم��اور  د�رت  حيث   ,2020
�ل��ري��ا���ش��ي ل��ن��م��و �لق��ت�����ش��اد و�أن��ظ��م��ة �ل��رع��اي��ة �ل�����ش��ح��ي��ة و�زده����ار 

�ملجتمعات.
�شليمان ع�شو  بنت  �ملهند�شة عزة  �شعادة  باملوؤمتر  �للجنة  كما مَثلت 
�ملكتب �لتنفيذي للجنة, وتر�أ�س �ملوؤمتر �لأمري عبد �لعزيز بن تركي 
�ل�شعودية,  �لعربية  �لأوملبية  �للجنة  رئي�س  �لريا�شة  وزير  �لفي�شل 
ورئي�س �للجنة �لأوملبية �لدولية �لدكتور توما�س باخ رئي�شا فخريا 

ملوؤمتر �للجان �لأوملبية �لوطنية.
و�أ�شاد باخ باإدر�ج �لريا�شة �شمن حماور برنامج �حلياة يف روؤية �ململكة 

�لعربية �ل�شعودية 2030, وهو ما يوؤكد م�شاهمة �لريا�شة يف تغيري 
�حلياة لالأف�شل, كما ثمن �حل�شور زيادة ميز�نية �لت�شامن �لأوملبي 

بن�شبة %16 يف �لدورة �لأوملبية 2024-2020.
�إىل  �لعاملية  �ل�شحة  ع��ام منظمة  م��دي��ر  �أده��ان��وم  ت��ي��درو���س  و�أ���ش��ار 
�أهمية دور �لريا�شة و�لن�شاط �لبدين يف تعزيز منط �حلياة �ل�شحي 
�شريك  �لريا�شة  �أن  �إىل  �ملعدية, لفتا  �لأمر��س غري  و�لوقاية من 
�أ�شا�شي ملنظمة �ل�شحة �لعاملية يف حتقيق �لأهد�ف �ل�شحية لأهد�ف 
وز�ر�ت  بني  �لتعاون  تعزيز  �أهمية  مع   ,2030 �مل�شتد�مة  �لتنمية 

�لريا�شة ووز�ر�ت �ل�شحة لدول قمة �لع�شرين.

اللجنة الأوملبية توؤكد اأهمية الريا�سة كو�سيلة للتالحم والتعاون بني ال�سعوب

جمل�س دبي الريا�سي مينح دروجبا ميدالية خط الدفاع الأول

• �لري�صي: حكم 
تاريخي يعود للدعم 

غري �ملحدود من 
�لقيادة �لر�صيدة

• �لهاجري: �أعاد 
�حليوية حول 
�لعامل و�ل�صكر 
للجان �ملنظمة

• �ل�صويدي: 
�أب�صركم 

مبو�صم مثري 
و�آمن

هجن العا�سفة جتدد ال�سيطرة على نامو�س املرموم
•• دبي-وام:

�لأ�شيلة  �لعربية  �لهجن  ميادين  حتفة  على  �نت�شار�تها  �لعا�شفة  هجن  ج��ددت 
�لرئي�شية  �لتحديات  على  �ل�شيطرة  من  �أم�س  م�شاء  ومتكنت  �ملرموم"  "ميد�ن 
�شوطا   14 مد�ر  على  �أقيمت  �لتي  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  لهجن  �لثنايا  ل�شباق 
�لهاليل  غياث  �لعا�شفة  لهجن  �ملميز  �مل�شمر  وق��اد  كيلومرت�ت.  ثمانية  مل�شافة 
وذلك  �ملحليات  �لبكار  للثنايا  �لرئي�شي  �ل�شوط  ب�شد�رة  للفوز  "�ل�شاهينية" 
"�ل�شاهينية" �لنت�شار  12:42:3 دقائق و�أ�شافت  بت�شجيلها لتوقيت مميز بلغ 
يف  �ملهجنات  �لبكار  �لثنايا  قمة  على  بح�شولها  �لعا�شفة  لهجن  تو�ليا  �ل��ث��اين 
لهجن  �لثالثة  �لب�شمة  وكانت  دقائق.   12:53:8 وق��دره  بزمن  �لثاين  �ل�شوط 
�لثنايا  نامو�س  ح�شم  �لذي  �لهاليل  غياث  "�شاهني" وم�شمره  باأقد�م  �لعا�شفة 
لهجن  "�شاهني"  وظ��ف��ر  دق��ائ��ق   12:49:0 بلغ  توقيت  يف  �ملحليات  �جل��ع��د�ن 
�ل�شباق  رحلة  قطع  �أن  بعد  �ملهجنات  للجعد�ن  �لر�بع  �ل�شوط  ب�شد�رة  �لعا�شفة 
16 �شوطا يف �شن  �إقامة  12:55:7 دقائق. و�شهدت �لفرتة �ل�شباحية  يف زمن 
�لثنايا مل�شافة ثمانية كيلو مرت�ت وك�شبت �لتحدي يف �أول �لأ�شو�ط للثنايا �لبكار 
 12:40:1 "�لو�شميه" ل� �شعيد �شهيل بن دليوي �لكتبي بزمن وقدره  �ملحليات 
دقائق فيما م�شى �ل�شوط �لثاين للثنايا �لبكار �ملهجنات مل�شلحة "بنت �شوغان" 
ب�شعار حا�شر �شاري بلو�س �ملزروعي و�لتي �شجلت توقيتا وقدره 12:38:2 دقائق 
فيما كان "م�شو�س" هو �لبطل يف �ل�شوط �لثالث للثنايا �جلعد�ن �ملحليات حيث 
12:42:2 دقائق وكان  �أهدى مالكه حمد �شامل �شلّيم �لكتبي �ل�شد�رة يف زمن 
�لتحدي �لر�بع و �ملخ�ش�س للثنايا �جلعد�ن �ملهجنات من ن�شيب "لهب" ل� حممد 
حمد �شامل �لكتبي و�لذي قطع م�شافة �ل�شباق يف زمن وقدره 12:41:6 دقائق.
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•• اأبوظبي-وام:

�إ�شبانيا  م��ن��ت��خ��ب��ا  م���ب���ار�ة  ح��ظ��ي��ت 
و�أملانيا لكرة �لقدم �لتي جرت على 
��شتاد ل كارتوخا يف مدينة �إ�شبيلية 
م�شاء �أم�س �لأول و�نتهت يف �شالح 
�إ�شبانيا بنتيجة 6 - �شفر يف بطولة 
ب��ردود فعل  دوري �لأمم �لورب��ي��ة, 
غا�شبة  جمملها  يف  ج��اءت  و��شعة. 
وجماهري  لع���ب���ي  م���ن  وع�����ش��ب��ي��ة 
و�شعيدة  �لأمل���ان���ي���ة,  �ل��ك��رة  وجن����وم 
للغاية من �لطرف �لإ�شباين �لذي 

حقق فوز� تاريخيا .
�لنتيجة  ت����ل����ك  ع����ل����ى  وت���ع���ل���ي���ق���ا 

بالن�شبة  لالآمال  �ملخيبة  �لقيا�شية 
م�شعود  ط��ال��ب  �لأمل����اين  للمنتخب 
�ل�شابق,  �أملانيا  �أوزي��ل جنم منتخب 
�ل�����ش��ل��ب جريومي  �مل���د�ف���ع  ب���ع���ودة 
بو�تينج �إىل �ملنتخب, لدعم �شفوف 
�لفريق وعالج �خللل �لذي ظهر يف 
بو�تينج  وكان  �لدفاعية.  �ملنظومة 
ق��د مت ����ش��ت��ب��ع��اده م��ن �مل��ن��ت��خ��ب يف 
مونديال  م����ن  �خل��������روج  �أع�����ق�����اب 
نوير  مانويل  �أم��ا   .2018 رو�شيا 
فقد  �ملان�شافت«   « منتخب  ح��ار���س 
�لأمر  ق��ائ��ال:«  �خل�شارة  على  علق 
�أظن  حمبط ب�شدة لنا جميعاً, ول 
ت��رك��وين مب��ف��ردي يف  �أن �لالعبني 

جزء  �أن��ا  �إ�شبانيا,  لعبي  مو�جهة 
�للقاء,  خ�شرنا  كلنا  �ل��ف��ري��ق,  م��ن 
كان ينق�شنا �لكثري يف �ملبار�ة, لغة 
�جل�شد كانت غائبة, �لتو��شل بيننا 
�أن  مل يكن كما يجب, وكان ينبغي 
�أف�شل,  ب�شكل  �مل��ل��ع��ب  يف  ن��ت��ح��دث 
مل يكن هناك حو�ر بني �لالعبني 
�لأه���د�ف  بعد  �لأول,  �ل��ه��دف  بعد 
�لتي ��شتقبلناها من ركالت ركنية, 
بع�شنا  ن��دع��م  �أن  �ل�����ش��روري  م��ن 
�لبع�س, مازلنا منلك �لوقت �لكايف 
قبل بطولة �لأمم �لأوروبية, يجب 
بجدية  �مل���ب���اري���ات  ك���ل  ن���دخ���ل  �أن 
�شديدة, ل �أعتقد �ن �لوقت �حلايل 

ه���و �مل���وع���د �مل���ث���ايل ل��ل��ح��دي��ث عن 
�لالعبني �لغائبني, عن �ملنتخب«.

وعلق �أي�شا لوثر ماتيو�س �أ�شطورة 
�لكرة �لأملانية فاأكد �أن يورجن كلوب 
هو �لبديل �ملنا�شب للمدرب �حلايل 
يو�كيم لوف, وقال ماتيو�س:« كلوب 
ناجح للغاية و�أنيق ويحظى بنف�س 
�ملعجبني  بني  ما  �لكربى  �ل�شعبية 
م�شريته  �إن  �لإع��������الم,  وو����ش���ائ���ل 
ليفربول  م���ع  م�����ش��ت��م��رة  م����از�ل����ت 
ول��ك��ن ���ش��ي��ك��ون ل��دي��ه وق���ت لقيادة 
�ملنتخب �لوطني يف غ�شون �شنو�ت 
قليلة«. وتنطوي تلك �لت�شريحات 
مطالبة و��شحة من قائد منتخب 

باإقالة   1990 بلقب  �ملتوج  �أملانيا 
�مل����درب ي��و�ك��ي��م ل���وف. �أم���ا يو�كيم 
فقد  للمنتخب  �لفني  �مل��دي��ر  ل��وف 
بتلك  �ل�شديدة  �شدمته  ع��ن  ع��رب 
من  و�خل��روج  �لتاريخية,  �خل�شارة 
�لأوروب���ي���ة  �لأمم  دوري  م�����ش��اب��ق��ة 
قائاًل »من �ل�شعب �شرح ما حدث, 
�أ�شود لنا, ل �شيء كان كما  �إنه يوم 
ينبغي, ل �أعرف ماذ� حدث �شو�ء يف 
�أن  �لهجوم, ل ميكن  �أو يف  �ل��دف��اع 
�أ�شتثني �أي �أحد من �للوم, يجب �ن 
نحلل كل �شيء, كانت لدينا م�شاكل 
�ليوم  ول���ك���ن  ���ش��اب��ق��ا,  �ل����دف����اع  يف 
�شليم,  غ��ري  ب�شكل  ���ش��يء  ك��ل  ���ش��ار 

�لأول ظهرت  �إ���ش��ب��ان��ي��ا  ه���دف  ب��ع��د 
بعدما  �خللفي  خطنا  يف  �مل�شاحات 
ومل  بالدفاع,  فكرتنا  عن  تر�جعنا 
نكن منظمني يف �مللعب, ومل ننجح 

يف قطع �لكر�ت على �لطالق«.
وع��ل��ى �ل��ط��رف �لآخ���ر ع��رب لوي�س 
ملنتخب  �ل���ف���ن���ي  �مل����دي����ر  �ن���ري���ك���ي 

�إ�شبانيا عن �شعادته �لبالغة بالفوز 
�ل��ك��ب��ري و�ل��ت��اري��خ��ي ع��ل��ى منتخب 
يف  �لنهائي  لن�شف  و�لتاأهل  �أملانيا, 
قال:«  �لوروبية, حيث  �لأمم  دوي 
كانت  مبار�ة متكاملة, رمبا  قدمنا 
�مل����ب����ار�ة �لأف�������ش���ل لإ���ش��ب��ان��ي��ا منذ 
نعرف  مناف�س  �شد  طويلة,  ف��رتة 

�أن�����ه ي�����ش��م ن��خ��ب��ة م���ن �ل��ن��ج��وم يف 
يف  �لالعبني  ه��وؤلء  مثل  �شفوفه, 
متثيل  ميكنهم  �إ���ش��ب��ان��ي��ا  منتخب 
قائمة  لدينا  جيد,  ب�شكل  ب��الده��م 
من �لالعبني ي�شل عددها �إىل 30 
لعباً ميكنهم جميعاً �لظهور ب�شكل 

جيد«.

حتاول �لرب�زيل و�لأرجنتني �لتغريد خارج �ل�شرب يف ت�شفيات �أمريكا �جلنوبية 
لها  بد�ية  �أف�شل  �لأوىل  فحققت  �لقدم,  لكرة   2022 قطر  ملونديال  �ملوؤهلة 
�لأوروغو�ي  �لر�بع تو�ليا على م�شيفتها  51 عاما بفوزها  �لت�شفيات منذ  يف 
�لعنيدة -2�شفر فيما عادت �لثانية مع جنمها ليونيل مي�شي بالنقاط من �أر�س 

�لبريو بهدفني نظيفني �أي�شا.
وكانت �لرب�زيل مع �أ�شطورتها بيليه و�أمثال تو�شتاو, قد حققت �شتة �نت�شار�ت 
متتالية مطلع ت�شفيات مونديال 1970 �لذي �حرزت لقبه لحقا يف �ملك�شيك. 
ورفعت �لرب�زيل �شد�رتها مع 12 نقطة كاملة, بفارق نقطتني عن �لرجنتني 
�لتي عّو�شت تعادلها �لأخري مع �لبار�غو�ي, فيما ُمنيت كولومبيا بخ�شارة مذلة 

على �ر�س �لكو�دور 1-6, ف�شعدت �لخرية �ىل �ملركز �لثالث بت�شع نقاط.
�لرب�زيل مو�جهتها  "�شنتيناريو" �ل�شهري يف مونتيفيديو, ح�شمت  على ملعب 
منطقيا مع �لأوروغو�ي يف �ل�شوط �لول, بهدفني من ت�شديدة لأرثر من خارج 
�ملنطقة �رتدت من �لدفاع د�خل �ل�شباك )34( ور�أ�شية جميلة لري�شارلي�شون 
بعد عر�شية من رينان لودي )45(, م�شتفيدة من غياب �ملهاجم لوي�س �شو�ريز 
يف  كافاين  �دين�شون  �لآخ��ر  �ملهاجم  طرد  ثم  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  �مل�شاب 

�ل�شوط �لثاين.
ب�شبب  تو�ليا  �لثانية  للمبار�ة  نيمار  جنمها  عنها  غ��اب  �لتي  �ل��رب�زي��ل  وتبدو 
�أمريكا  ع��ن  �ملوؤهلة  �ل��رب��ع  �لبطاقات  �إح���دى  حلجز  مريح  موقع  يف  �لإ���ش��اب��ة, 
�جلنوبية, علما �ن بطلة �لعامل خم�س مر�ت )رقم قيا�شي( هي �لوحيدة �لتي مل 

تغب عن �ملونديال منذ �نطالقه عام 1930 يف �لوروغو�ي حتديد�.
وكانت �لأوروغو�ي �أخطر بد�ية مع كرة لل�شاب د�روين نوني�س �أ�شابت عار�شة 
تف�شي فريو�س  ب�شبب بروتوكول منع  �أمام مدرجات خالية  �إيدر�شون  �حلار�س 

كورونا.
عندما  �لوىل,  "�شيلي�شاو" فر�شتها  ��شتغلت  �لوروغ���و�ي,  تفوق  وبرغم 

�ألن �مل�شاب متريرة غابريال جيزو�س  �أرثر �لذي لعب بدل من  ��شتلم 
خو�شيه  �مل��د�ف��ع  ظهر  م��ن  �رت���دت  �ر���ش��ي��ة  فاطلقها  �ملنطقة,  خ���ارج 

يف  �لدولية  �أه��د�ف��ه  باكورة  م�شجال  �حل��ار���س,  وخدعت  خيميني�س 
مبار�ة.  21

و�شيطرت �لرب�زيل تباعا على و�شط �مللعب لحباط رد فعل �مل�شيف, 
عر�شية  �لإنكليزي,  �إيفرتون  مهاجم  ري�شارلي�شون,  ح��ّول  �أن  �إىل 

لودي �لزئبقية يف �شباك مارتني كامبانيا حار�س مرمى نادي 
�لباطن �ل�شعودين م�شجال هدفه �لدويل �لثامن.

و�شط  م��ن  �جل��م��ي��ل  ه��دف��ه  ع��ل��ى  ري�شارلي�شون  ع��ّل��ق 
�ملنطقة "هذ� لي�س مركزي. �أنا �أهجم نحو �لقائم 

�أن �شجلت هدفا مماثال  �لقريب, لكن �شودف 
يف �لتمارين فقلت لنف�شي +�إذ� جنح ذلك يف 

�لتمارين �شاأقوم به جمدد�+"
بعد ذلك, عاندت �لعار�شة �لوروغو�ي 
جم��������دد�, ب�������ش���ده���ا ر�أ�����ش����ي����ة �مل���د�ف���ع 

دي���ي���غ���و غ�����ودي�����ن قبل  �مل���خ�������ش���رم 
�ل�شرت�حة.

�لت�شيلياين  �حل����ك����م  ورف�������ع 
�شفر�ء  بطاقة  ت��وب��ار  روب��رت��و 
ب��ع��د �حتكاك  ك��اف��اين  يف وج���ه 

م���ع ري�����ش��ارل��ي�����ش��ون, ل��ك��ن بعد 
�مل�شاعد,  �لفيديو  �لتاأكد من حكم 

ع����اد ورف�����ع �حل����م����ر�ء ل���ي���ط���رده قبل 
فعجزت  �ل��وق��ت,  نهاية  من  �شاعة  ثلث 

�لرب�زيل  ع��ل��ى  �ل���ف���وز  ع���ن  �لوروغ�������و�ي 
للمرة �لوىل منذ 2001.

وق���ال م��د�ف��ع �ل���رب�زي���ل �مل��خ�����ش��رم تياغو 
"لعبنا  دول����ي����ة(  م����ب����ار�ة   93( ���ش��ي��ل��ف��ا 
ولعبنا  �ملفاتيح,  �لالعبني  بع�س  بغياب 
�د�ء  بتقدمي  جنحنا  لكن  نيمار,  �لأ�شا�س 
�أن تهزم  دوم��ا  �ل�شعب  م��ن  و�ل��ف��وز.  جيد 
�لأوروغ���و�ي. حتى يف ظل غياب �ملهاجم 

للحفاظ  �شعد�ء  نحن  �شو�ريز,  �لر�ئع 
على نظافة �شباكنا. �أعتقد �نك بحاجة 

ل�شالبة دفاعية كي حترز �للقاب".

ومل تخ�شر �لرب�زيل يف �لت�شفيات منذ ��شتالم �ملدرب تيتي مهامه يف 2016 
)14 فوز� وتعادلن(.

بفوز  �ل��ب��ار�غ��و�ي  مع  �لخ��ري  تعادلها  �لرجنتني  عّو�شت  �لثانية,  �مل��ب��ار�ة  ويف 
نيكول�س  �ل�شابني  مهاجميها  بهديف  ليما,  يف  -2�شفر  �لبريو  على  م�شتحق 

غون�شالي�س )22 عاما( ولوتارو مارتيني�س )23 عاما(.
ليونيل  جنمه  مع  متجان�شة  ت�شكيلة  بناء  �شكالوين  ليونيل  مدربها  وي��ح��اول 

مي�شي �أف�شل لعب يف �لعامل �شت مر�ت.
لعب  غون�شالي�س  فنجح  ب��ر���ش��ل��ون��ة,  جن��م  �أم����ام  مب��ه��اج��م��ني  �ل��ث��الث��اء  ودف���ع 
مارتيني�س  يعزز  �أن  قبل   ,17 �لدقيقة  يف  خاطف  بهدف  �لأمل��اين  �شتوتغارت 

مهاجم �نرت �لرقام بعدها بت�شع دقائق.
ويبدو �أن غون�شالي�س �شيناف�س على موقع �أ�شا�شي يف ت�شكيلة "�ألبي �شيلي�شتي" 
على  جل�س  فيما  دي��ب��ال,  وب��اول��و  �أغ��وي��رو  �شريخيو  �مل�شابان  عنها  يغيب  �لتي 
مقاعد �لبدلء لوكا�س �أوكامبو�س و�أنخل دي ماريا بعد �د�ئهما �لعادي �ل�شبوع 

�ملا�شي �شد �لبار�غو�ي )1-1(.
وتابع جيوفاين لو�شيل�شو تقدمي م�شتوياته �جليدة يف �لو�شط و�شاهم بتمرير 
عر�شية �لهدف �لول لغون�شالي�س �لذي ر�وغ �لدفاع و�شجل جمدد� يف مبار�ته 

�لدولية �لثانية من ي�شارية قوية قريبة.
كرر لوتارو �مل�شهد من متريرة يف �لعمق هذه �ملرة للياندرو باريدي�س, فتخطى 

�حلار�س و�شجل هدفه �حلادي ع�شر يف 20 مبار�ة دولية.
ق���ال م��ه��اج��م �ن���رت �لي���ط���ايل "على �ل�����ش��ع��ي��د �ل���ف���ردي, مل �أل��ع��ب ج��ي��د� �شد 

�لبار�غو�ي, وتعني علي ت�شحيح ذلك �ليوم".
وبعد �ل�شرت�حة, حاول مي�شي �در�ك �ل�شباك لكن �أخطر فر�شه جاورت �لقائم 
�لي�شر بعد جمهود فردي جميل )76(, ليعجز عن توقيع هدفه �لدويل �ل�72 

يف مبار�ته �لدولية �ل�142.
ينجح  مل  �ل��ذي  �ل�شباين  بر�شلونة  جن��م  ع��ام��ا(   33( مي�شي  ق��ال 
�لفوز  �إىل  "�حتجنا  �ل�شاد�شة  للمرة  �لبريو  مرمى  يف  بالت�شجيل 
�ل��ب��د�ي��ة و�شنعنا  �ل���ب���ار�غ���و�ي(.. لعبنا ج��ي��د� م��ن��ذ  ت��ع��ادل  )ب��ع��د 
فر�شا كثري� ثم جاءت �له��د�ف. ت��زد�د قوة جمموعتنا مع مرور 

�لوقت".
وعادلت �لكو�دور �أكرب فوز يف تاريخها �شمن �لت�شفيات, 
فوزها  لتحقق   ,1-6 كولومبيا  �شيفتها  ب�شحقها 
�ل���ث���ال���ث ت���و�ل���ي���ا ب��ي��ن��ه��ا �ن���ت�������ش���ار لف�����ت على 

�لوروغو�ي 2-4.
�لربتغايل  ك��ول��وم��ب��ي��ا  م�����درب  و�ج�����رى 
تبديالت قبل  �أربعة  كارلو�س كريو�س 
�خطاء  و�شط  �لول  �ل�شوط  �نتهاء 
"لو�س  تاأخر  �ثر  فا�شحة,  دفاعية 
حملت  ب���رب���اع���ي���ة  كافيتريو�س" 
توقيع روبرت �أربوليد� )7(, �أنخل 
 )32( �إ���ش��رت�د�  مايكل   ,)9( مينا 
مقابل   ,)39( �أري�����اغ�����ا  وخ���اف���ي���ري 
خامي�س  ترجمها  �شرفية  ج���ز�ء  رك��ل��ة 
�لتي منيت  لكولومبيا  رودريغيز )45( 
�شد  �لخ���رية  بعد  ثانية  قا�شية  بخ�شارة 

�شيفتها �لوروغو�ي �شفر3-.
قال ��شرت�د� "عرفنا �ن كولومبيا مكتئبة بعد ما 
ح�شل يف �لوروغ��و�ي. ��شتفدنا من لعبنا �ل�شريع 

وحققنا �لن�شر".
و�شجلت  تري" هو�يتها  "ل  تابعت  �ل��ث��اين,  �ل�شوط  ويف 
��شتوبينان  وبرفي�س   )80( بالتا  غون�شالو  ع��رب  ثنائية 
)90(. وح�شدت بوليفيا نقطتها �لوىل بتعادلها على �أر�س 
وبوري�س   )41( مورينو  مار�شيليو  بهديف   2-2 �ل��ب��ار�غ��و�ي 
�أنخل رومريو  �شي�شبيدي�س )45(, فيما �شجل ل�شاحب �لر�س 

)19 من ركلة جز�ء( وكاكو )72(.
فنزويال  منح   )81( متاأخر�  هدفا  رون��دون  �شالومون  و�شجل 

فوزها �لول على �شيفتها ت�شيلي 1-2.
و�فتتحت فنزويال, �لوحيدة من �مريكا �جلنوبية مل ت�شارك 
يف �ملونديال, �لت�شجيل باكر� عرب لوي�س جل بينو )9(, قبل 

معادلة �شريعة لنجم ت�شيلي �ملخ�شرم �أرتورو فيد�ل )15(.

••دبي-الفجر

�أك��م��ل �حت���اد �لإم�����ار�ت ل��ل��م��و�ي تاي 
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  بوك�شينج  و�ل��ك��ي��ك 
رئي�س  �ل����ن����ي����ادي  ���ش��ع��ي��د  ع����ب����د�هلل 
�لحت�����ادي�����ن �ل���ع���رب���ي و�لإم������ار�ت������ي 
ل��ل��م��و�ي ت���اي, ن��ائ��ب رئ��ي�����س �لحتاد 
�لإد�ري����ة  �لرتتيبات  ك��اف��ة  �لآ���ش��ي��وي 
�لحرت�زية  و�ل�شحية  �لتنظيمية 
 K1« لإق�����ام�����ة ب���ط���ول���ة �لإم�����������ار�ت
ل��ل��ك��ي��ك ب��وك�����ش��ي��ن��ج« ل��ل��م��ح��رتف��ني يف 
�إقامتها  و�مل���ق���رر  �ل��ث��ان��ي��ة,  ن�شختها 
ف�شتيفال  �شالة  يوم غد �جلمعة  يف 
تنفيذ�   ) )ب���دون جمهور  دب��ي  �أري��ن��ا 
و�ل�شتباقية  �لحرت�زية  لالإجر�ء�ت 
تطبيقها  �لحت��اد على  �لتي يحر�س 

قبل موعد �نطالقة بطولته, و�لتي 
وفقاً  كافة  �مل�شاركني  فح�س  ت�شمل 
تتجدد  و�ل��ت��ي  �ل�شحية,  لل�شو�بط 
و���ش��ط م�شاركة مم��ي��زة من  �إق��ام��ت��ه��ا 
�لكثري  ح�شدو�  �لذين  �للعبة  جن��وم 
و�لإقليمية  �مل��ح��ل��ي��ة  �لأل����ق����اب  م���ن 
و�ل��دول��ي��ة, مم��ا ي��رف��ع م��ن م�شتوى 
م�شاركة  ت�شهد  و�لتي  فنيا  �لبطولة 
28 لعبا من �ملحرتفني �مل�شنفني.

وعرب �ل�شيد طارق بن هزمي �ملهريي 
ل���الحت���اد مدير  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�لبطولة عن مدى �شعادته بامل�شتوى 
�لبطولة  ب���ه  �ل����ذي ظ��ه��رت  �ل��ك��ب��ري 
�أن  على  م��وؤك��د�   , �لأوىل  ن�شختها  يف 
هذه �لن�شخة �شتكون مبهرة يف جميع 
�لتنظيمية  �ل��ن��اح��ي��ة  م��ن  م��ر�ح��ل��ه��ا 

�لفني  �مل�����ش��ت��وى  �إىل  ���ش��ب��ق��ت  �ل���ت���ي 
�مل�شاركني  م�شتوى  ق��وة  يف  و�ملتمثل 
على  �شينعك�س  �ل���ذي  �لأم����ر   , فيها 
م�شتو�ها �لفني ,خا�شة يف وجود �شتة 
لعبني مو�طنني م�شاركني فيها مما 

يرفع من م�شتوى �لبطولة.
و�أ�شاف �ملهريي - بان �لحتاد حري�س 
وتنظيم  �ل��ن�����ش��اط  �����ش���ت���م���ر�ر  ع��ل��ى 
ه����ذه �ل��ب��ط��ول��ة وف���ق���ا ل����الإج����ر�ء�ت 
عمل  �ل��ت��ي  �ل�شتباقية  �لح���رت�زي���ة 
�لحت�����اد ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ق��ب��ل موعد 
ل�شمان  �لبطولة  مناف�شات  �نطالق 
�لالعبني  ����ش���الم���ة  ع���ل���ي  �حل����ف����اظ 
�مل�شتوى  على  ينعك�س  مما  و�ملدربني 
خرب�تهم  وت��ط��وي��ر  ل��دي��ه��م  �ل��ف��ن��ي 
�أ�شحاب  عن طريق مو�جهة لعبني 
بوك�شينج  �ل���ك���ي���ك  ل��ع��ب��ة  يف  خ�����ربة 
�أد�ئهم  على  �شينعك�س  �ل���ذي  �لأم���ر 
وعلي  �مل�شتقبلية  �ل���ش��ت��ح��ق��اق��ات  يف 
على  وي�شرف  �ل��وط��ن��ي��ة..  �ملنتخبات 
�د�رة مناف�شات �لبطولة طاقم حتكيم 
م�����ش��رتك م��ن ق��ب��ل �لحت����اد �ل���دويل 
و�لإم������ار�ت������ي مم���ن ل��دي��ه��م �خل���ربة 
�لبطولت  ه��ذه  مثل  لد�رة  �لكافية 
�إ�شافة  يف  ي�شهم  مم��ا   , �ل�شتثنائية 
لر�شيدهم  ج���دي���دة  دول���ي���ة  خ����رب�ت 
�مل��م��ي��زة من  �مل�����ش��ارك��ة  ت��ل��ك  , بف�شل 

�ل���الع���ب���ني �مل���ح���رتف���ني .. و�������ش�����اف 
ل���الحت���اد مدير  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�لبطولة  مناف�شات  ب���اأن  �ل��ب��ط��ول��ة- 
�شيتم بثها عرب �لتطبيق �لإلكرتوين 
�لو�شيلة  ��شبح  و�ل���ذي   )UAM(
�مل��ع��ت��م��دة جل��م��ي��ع �ن�����ش��ط��ة و�أج���ن���دة 
�لحتاد وكافة �أخبار �لحتاد , �إ�شافة 
بطولته  ملختلف  �شور  معر�س  �يل 
�ليوتيوب  ق���ن���اة  وع����رب  و�أن�����ش��ط��ت��ه, 
ومبختلف  �ل��ف��ي�����ش��ب��وك  و����ش���ف���ح���ة 
و���ش��ائ��ط �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي مبا 
جميع  �إىل  �لو�شول  �شهولة  ي�شمن 
بوك�شينج  �ل���ك���ي���ك  ري���ا����ش���ة  ع�������ش���اق 
ل��ال���ش��ت��م��ت��اع مب��ت��اب��ع��ة ف��ع��ال��ي��ات هذ� 
�حل������دث �ل���ري���ا����ش���ي �ل���ك���ب���ري �ل����ذي 
�لبطولة  يف  �مل�شاركني  على  يخت�شر 
�ملهريي  طارق  �ل�شيد  و�ختتم  فقط. 
ب�����اأن �لحت������اد ح��ري�����س ع��ل��ى تنفيذ 
�ل�شحي  �لربوتوكول  �إج��ر�ء�ت  كافة 
كافة  بفح�س  و�ملتمثل  �لبد�ية  منذ 
�ل�شحية  لل�شو�بط  وفقا  �مل�شاركني 
وذلك   ,”PCR« بفح�س  تبد�أ  �لتي 
�ملعنية  �ل�شحية  �جل��ه��ات  ب��اإ���ش��ر�ف 
و�ل��ت��اأك��د م��ن ���ش��الم��ت��ه��م ق��ب��ل وبعد 
مناف�شات �لبطولة �لتي ��شتعدت لها 
لها  وف��ر  جيد  ب�شكل  �لفنية  �للجنة 

كافة متطلبات �لنجاح.

ردود فعل وا�سعة للخ�سارة »التاريخية« 
للمنتخب الأملاين من اإ�سبانيا

•• ال�صارقة -وام:

�أكد �شعادة �أحمد عبد �لرحمن �لعوي�س رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �ل�شارقة 
ريا�شات  ممار�شات  لن�شر  �لنادي  �إد�رة  �شعي  �لنف�س  عن  �لدفاع  لريا�شات 
�لدفاع عن �لنف�س ب�شكل فاعل يف �لعديد من مر�كز �ل�شباب يف �لإمارة وعلى 
م�شتوى �لدولة ومبا ي�شهم يف بناء �ل�شخ�شية �لقيادية وتعزيز مفهوم �لثقة 
ريا�شية  بيئة  وخلق  �ل�شباب  ل��دى  �ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ  على  و�ل��ق��درة  بالنف�س 

تناف�شية ت�شاهم بتعزيز ممار�شة �لريا�شة ب�شكل عام .
و�كت�شاف  �لبحث  يف  للتو�شع  �لنادي  م�شروع  �شمن  ياأتي  ذلك  �أن  و�أ�شاف 
�ملو�هب �لريا�شية �لقادرة على �لو�شول �إىل �لأوملبياد يف خمتلف ريا�شات 

���ش��ر�ك��ات ريا�شية وغ��ري ريا�شية مع  ب��ن��اء  �لنف�س ع��ن ط��ري��ق  �ل��دف��اع ع��ن 
كافة �جلهات ذ�ت �ل�شلة بالن�شئ و�ل�شباب يف �لإمارة و�لدولة وفق جمل�س 
�ل�شارقة �لريا�شي �لذي يهدف �إىل �إعد�د وتاأهيل جيل ريا�شي وثقايف مميز 

.. موؤكد� �أن �لنادي لن ياألو جهد� يف �مل�شي بتعزيز ذلك.
�لحتادية  للموؤ�ش�شة  �أم�س  �لنادي  �إد�رة  ووف��د من  زيارته  ذلك خالل  جاء 
لل�شباب لبحث �شبل �لتعاون وتفعيل ريا�شات �لدفاع عن �لنف�س يف �لإمارة 
بح�شور  �ل�شارقة  �شباب  مركز  يف  �للقاء  وعقد  �ل��دول��ة  �إم���ار�ت  وخمتلف 
حممد �حلمادي مدير ق�شم ت�شغيل مر�كز �ل�شباب وعلي �ل�شام�شي مدير 
ر�أ�س  يف  �ل�شباب  مركز  مديرة  �ل�شعبي  م��روة  و  �ل�شارقة  يف  �ل�شباب  مركز 

�خليمة.

م�شرف  �ل�شويدي  �لع�شم  عبيد  �لإد�رة  جمل�س  ع�شوي  �ل��ن��ادي  وف��د  �شم 
و�ملهند�شة  �جلوجيت�شو  ريا�شة  م�شرف  �لناخي  وخالد  �لكار�تيه  ريا�شة 
�شعبان  لطفي  وحممود  للنادي  �لتنفيذي  �ملدير  �لكابوري  خليفة  هنادي 

ع�شو جلنة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�ل�شكرتري �لتنفيذي .
�لدفاع عن  ن�شر ريا�شات  �لنادي يف  �إىل خطة  �للقاء �ل�شتماع  و مت خالل 
�ملنظومة  �شمن  و�لإم�����ارة  �ل��دول��ة  ج��ه��ات  خمتلف  م��ع  بال�شر�كة  �لنف�س 
�لريا�شية و�لتوجه �لعام لالإمارة و�لدولة و��شتعر��س �أهد�ف و��شرت�تيجية 
يف  �ل�شباب  �شخ�شية  وتطوير  بناء  يف  ودوره��ا  لل�شباب  �لحت��ادي��ة  �ملوؤ�ش�شة 
مع  ���ش��ر�ك��ات  لعقد  وتوجهها  منها  �لريا�شية  ول�شيما  �مل��ج��الت  خمتلف 
�جلهات �لريا�شية مثل نادي �ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س لتحقيق 

�إمت��ام هذ�  �ملوؤ�ش�شة يف  �أك��د حممد �حل��م��ادي رغبة  و   . �مل�شرتكة  �لأه���د�ف 
للنادي  �مل�شرتكة  �لأه����د�ف  على حتقيق  �إيجابية  �آث���ار  م��ن  ل��ه  مل��ا  �ل��ت��ع��اون 
و�ملوؤ�ش�شة لي�س فقط يف �إمارة �ل�شارقة بل يف خمتلف �إمار�ت �لدولة �أي�شا.. 
�أبنائنا  خلدمة  �مل�����ش��روع  ه��ذ�  لإجن���اح  �ملتاحة  �لإم��ك��ان��ي��ات  كافة  م�شخرين 
�لالعبني و�لالعبات. من جانبه قال خالد �لناخي �إن �لبنى �لتحتية �ملميزة 
ريا�شية  من�شاآت  ت�شمه من  وما  �لدولة  �ل�شباب يف  بها مر�كز  تتمتع  �لتي 
ومر�فق وقربها من �أماكن �إقامة وجتمعات �ملو�طنني �شت�شهم ب�شكل فاعل 
يف حتقيق �لأهد�ف �مل�شرتكة �شو�ء لن�شر ريا�شات �لدفاع عن �لنف�س �أو بناء 
�أف�شل  من  كونها  �ل�شباب  ل��دى  و�لقيادية  �لريا�شية  �ل�شخ�شية  وتطوير 

�ملن�شاآت �جلاذبة و�لآمنة يف �آن و�حد.

»الحتادية لل�سباب« و »ال�سارقة للدفاع عن النف�س« يبحثان التعاون

�لإكو�دور تدمر كولومبيا ب�صد��صية

اأف�سل بداية للربازيل يف 51 عاما والأرجنتني تطاردها 
تقام ب�صالة ف�صتيفال �أرينا دبي

بطولة الإمارات للكيك بوك�سينج »K1 « للمحرتفني يف ن�سختها الثانية

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  28 يوليو 2020   �ملودعة حتت رقم: 333220 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية     

 با�ش��م: ويل برو�س �ل �ل �شي 
وعنو�نه:5347 �إ�س. فاٍلنتيا و�ي, �شويت 200, جرينوود فيليدج, �شي �و 80111, �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�إطار�ت وعجالت للمركبات �لربية؛ عجالت للمركبات؛ عجالت لل�شيار�ت؛ �لعجالت �مل�شنوعة من �شبائك 
معدنية؛ �إطار�ت لعجالت �ملركبة؛ �أثقال ملو�زنة عجالت و�إطار�ت �ملركبات؛ �أنابيب د�خلية �إطار�ت وعجالت 
�ملركبات؛ مد��شات للمركبات؛ �أدو�ت مانعة لنزلق �إطار�ت وعجالت �ملركبات؛ قطع غيار ولو�زم للمنتجات 

�ملذكورة �أعاله.
 �لو�ق�عة بالفئة:  12 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �ألأحرف �لالتينية »D«  و »X«  مع �شكل ي�شبه �لنجم بني �حلروف.
 �ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه, وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  19  ن�فمرب  2020 العدد 13092 



 
حتتّج اأمام مدر�ستها لإعادة فتحها 

�ملوجة  ظ��ّل  �أبو�بها جم��ّدد� يف  �إغ��الق  �إىل  �أنيتا  ��شطرت مدر�شة 
�لثانية من وباء كوفيد19- يف �إيطاليا, لكن �لتلميذة �لبالغة 12 

عاما رف�شت �لبقاء يف �ملنزل.
تورينو  يف  �لو�قعة  مدر�شتها  ي��وم  ك��ّل  �لإيطالية  �لفتاة  وتق�شد 
باإعادة  للمطالبة  �إي��ط��ال��ي��ا(  غ���رب  ���ش��م��ال  يف  بييمونتي  )�إق��ل��ي��م 
�لعام  �لعزل  بدء  منذ  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شة  �أُغلقت  حني  يف  فتحها, 

يف �ملنطقة.
�لذي  �لتاريخ  وه��و  �لثاين-نوفمرب,  ت�شرين  من  �ل�شاد�س  فمنذ 
�شنّفت فيه �حلكومة بييمونتي �شمن قائمة "�ملناطق �حلمر�ء", 
تتوّجه �أنيتا �إياكوفيلي كّل يوم برفقة و�لدتها �إىل مدر�شة �إيتالو 
كالفينو وت�شع �أمام مدخلها كر�شيا وطاولة جلبتهما معها ملتابعة 

�حل�ش�س من بعد.
وبعد ب�شعة �أيام, �ن�شمت �إليها رفيقتها ليز� وبع�س �لتالميذ من 

مدر�شة جماورة للمطالبة �شلميا بحّقهم يف �لتعّلم.
وطاولتها  �ل��ف��اق��ع  �ل���زه���ري  كر�شيها  ���ش��ب��اح  ك���ّل  �أن��ي��ت��ا  وحت�����ش��ر 
�أمام مدخل �ملدر�شة مع لفتة  �ل�شغرية �لقابلة للطّي وت�شعهما 
جاء فيها "حا�شرة! ح�شور �حل�ش�س �لدر��شية هو حّقنا". وتتابع 
�لفتاة �لتي تعتمر قّبعة �شوفية وترتدي قّفازين مفتوحني عند 

�لأ�شابع �حل�ش�س بو��شطة جهازها �للوحي.

خطوة ذكية حلماية اآخر زرافة بي�ساء على الأر�س
�شمن �جلهود �لر�مية حلماية �لزر�فة �لبي�شاء �لوحيدة �ملعروفة 
�لنادر بجهاز  �ل�شيادين بكينيا, مّت تزويد �حليو�ن  �لعامل من  يف 

حتديد �ملو�قع �لعاملي.
وقالت منظمة "�إ�شحاقيني هريول" للحفاظ على �لبيئة يف بيان, 
, �إن �لزر�فة �لبي�شاء باتت �لآن مبفردها بعد مقتل �أنثى وعجلها 

على يد �شيادين يف مار�س.
و�شيعمل جهاز حتديد �ملو�قع �لعاملي, �ملرفق باأحد قرون �لزر�فة, 
باإجر�ء �ختبار �ت�شال كل �شاعة لتنبيه حر��س �حلياة �لربية �إىل 

موقعها, ح�شبما ذكرت "�لأ�شو�شيتد بر�س".
�للون �لأبي�س  "�للو�شيزم" يف  وتت�شبب �شمة ور�ثية نادرة ت�شمى 
�لقاحلة  �ل�شافانا  يف  �جلائر  �ل�شيد  خطر  تو�جه  �لتي  للزر�فة, 

بالقرب من �حلدود �ل�شومالية.
�لوحيدة  �لبي�شاء  �لزر�فة  كينيا  �شرعيني يف  وقتل �شيادون غري 
يف �لعامل وعجلها, حيث عر على جيفتي �لزر�فتني �لبي�شاوين, 
يف  �آخ���ر  بلد  �أي  يف  مثلهما  م�شاهدة  ع��ن  �لإب����الغ  يتم  مل  �للتني 
"هيكلني عظميني بعدما قتلهما �شيادون غري �شرعيني"  �لعامل 

يف حممية يف غاري�شا يف �شمال �شرقي كينيا.

فندق مينحك فر�سة الإقامة يف غرفة الأمرية ديانا
�جلناح  يف  لالإقامة  ل�شيوفه  ن���ادرة  فر�شة  �أمريكي  فندق  يقدم 
نف�شه �لذي نزلت فيه �لأمرية ديانا وتناول وجبة �لطعام نف�شها 
 Drake ل��ت��ي ت��ن��اول��ت��ه��ا. وك��ان��ت �لأم�����رية ق��د �أق���ام���ت يف ف��ن��دق�
من  للمدينة  زي��ارت��ه��ا  �أث��ن��اء   1996 ع��ام  يف  �شيكاغو  يف   Hotel
�أجل جمع تربعات لأبحاث �ل�شرطان, و�لآن �أطلق �لفندق حزمة 

Crowning a Lady لإعادة ��شتن�شاخ هذه �لرحلة.
وت�شمل �حلزمة �لإقامة يف �لغرفة نف�شها �لتي نزلت فيها �لأمرية, 
بالإ�شافة �إىل جتربة وجبات �لطعام نف�شها , وحتى طلب �لإ�شافات 

�لفاخرة نف�شها �لتي طلبتها خالل رحلتها.
��شم  يحمل  �ل���ذي  �جل��ن��اح  ي��خ��ت��ارون  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��ي��وف  و�شيقيم 
�لأمرية ديانا, و�لذي كان يحمل ��شم �جلناح �لرئا�شي, لكن �إد�رة 

�لفندق �أعادت ت�شميته على �شرف �لأمرية �لر�حلة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جامعة اأمريكية متنح �سحايا طبيبها املتحر�س 73 مليون دولر
تعر�شن  لن�شاء  دولر,  مليون   73 مبلغ  بدفع  مبوجبها  تقوم  ت�شوية,  �إىل  �لأمريكية  كاليفورنيا  جامعة  تو�شلت 

للتحر�س �جلن�شي على يد طبيب يعمل مع �جلامعة.
وتنتظر �جلامعة �لآن مو�فقة قا�س فيدر�يل على �لت�شوية بني �جلامعة, و�ملحامني �لذين ميثلون 6 �آلف �مر�أة 

كن مري�شات لدى �لطبيب جيم�س هيب�س, وفقا لأ�شو�شيتد بر�س.
وعمل هيب�س يف �ملركز �لطبي للجامعة بني عامي 1983 و2018, �تهم خاللها بالتحر�س باأكر من 200 �مر�أة 

عاينها حتت مظلة �لعمل �لطبي.
وبد�أت �لق�شة يف �شيف 2019, عندما �أدين هيب�س بال�شرب و�لعتد�ء �جلن�شي على مري�شة, لتتقدم بعدها 200 

�مر�أة ويبلغن �جلامعة باأنهن تعر�شن حلالت مماثلة خالل جتاربهن معه.
وت�شمل �لتهامات تعليقات غري لئقة, ومل�س �لن�شاء جن�شيا �أثناء �لفحو�شات دون �رتد�ء قفاز�ت, و��شتخد�م جهاز 

�ملوجات فوق �ل�شوتية بطريقة جن�شية.
وتعترب ت�شوية �جلامعة للن�شاء ق�شية منف�شلة عن حماكمة هيب�س, �لتي من �ملقرر �أن ت�شتكمل يف دي�شمرب �ملقبل.

اخلميس   19  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13092  
Thursday   19  November   2020   -  Issue No   13092

عمالقة البث يحاول اإنقاذ قطاع املو�سيقى العربية 
�لعربية لنت�شاله من  �ملو�شيقى  �أنظارهم نحو قطاع  �لبث  يحّول عمالقة 
�لقر�شنة  بعيد� عن  �لرقمنة,  �إىل ع�شر  �أخ��ري�  �لعبور  �شباته ودفعه نحو 
وقنو�ته  �لن��رتن��ت,  على  �ملنت�شرة  �ملجانية  و�لأع��م��ال  منها,  يعاين  �لتي 

�لتلفزيونية �لقدمية �لطر�ز.
ب���د�أت من�شات �لبث  �ل��ق��ارت��ني �لأوروب���ي���ة و�لأم��ريك��ي��ة,  وب��ع��د جناحها يف 
�ل�شرق  منطقة  ومنها  �لنا�شئة,  ب��الأ���ش��و�ق  �أك��رب  �هتماما  ت��ويل  �ملو�شيقي 
�لتكنولوجية  �لو�شائل  �ل�شباب  ي�شتخدم  حيث  �إفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط 
عامليا,  �أوىل  �مل�شنفة  "�شبوتيفاي"  من�شة  تخفي  ول  و����ش��ع.  نطاق  على 
طموحها يف تر�شيخ مكانتها يف قطاع �ملو�شيقى �ملحت�شر يف منطقة تعاين 

من �ل�شطر�بات �ل�شيا�شية و�لأزمات �لقت�شادية منذ عقود.
وقال �ملدير �لعام لق�شم �ملجموعة �ل�شويدية يف �ل�شرق �لأو�شط و�إفريقيا 
باللغة  2018 بخدمات  "�نطلقنا يف  بر�س  لوكالة فر�ن�س  بولر  كلوديو�س 
�خلطوة  ه��ذه  �أن  و�أّك����د  حملي".  وف��ري��ق  حملية  �أغ���اين  وق��و�ئ��م  �لعربية 
"لي�شت �شوى �لبد�ية". ويف عام 2019, قفزت عائد�ت �لبث �لرقمي حول 
بذلك,  وت�شّكل  دولر  مليار   11,4 �إىل  لت�شل  باملئة   22,9 بن�شبة  �ل��ع��امل 
�مل�شّجلة  �ملو�شيقية  �لعائد�ت  �إجمايل  ن�شف"  من  "�أكر  �لأوىل,  وللمرة 

حول �لعامل, وفقا لالحتاد �لدويل للمو�شيقى.

 خ�سارة ترامب تلهب اأ�سعار املواد الغذائية يف كوريا ال�سمالية
�أن فوز �ملر�شح �لدميقر�طي, جو بايدن, بانتخابات  ك�شفت تقارير �شحفية, 
�ل�شمالية  "�لهلع" ك��وري��ا  م��ن  حالة  �أح���دث  �مل��ت��ح��دة,  �ل��ولي��ات  يف  �لرئا�شة 
�لتي دخلت يف تقارب مع و��شنطن, خالل ولية �لرئي�س �جلمهوري, دونالد 
تر�مب. وبح�شب �شحيفة "�شو�شن �إلبو" �لكورية �جلنوبية, فاإن �أ�شعار �ملو�د 
�لغذ�ئية يف كوريا �ل�شمالية �رتفعت باأكر من �ل�شعف, بعدما �شرع �لنا�س يف 

�ل�شر�ء و�لتخزين حت�شبا لالأ�شو�أ.
يو�شف  ملا  بالت�شدي  تعهد  �أون قد  كيم جونغ  �لزعيم  كان  ذل��ك,  يف غ�شون 

ب�"جر�ئم �لأ�شو�ق", لأجل �حلوؤول دون "�أي م�شا�س بال�شعب".
�ل�شمالية, يف  ونقلت �ل�شحيفة عن م�شدر على �حلدود بني �ل�شني وكوريا 
13 من نوفمرب, �أن �أ�شعار �لأغذية غالبا ما تنخف�س خالل ف�شل �خلريف. 
�إج��ر�ء�ت كبح  لكن �لرت�جع �ملعهود مل ي�شجل خالل �ل�شنة �حلالية, ب�شبب 

وباء كورونا و�لأ�شر�ر �لناجمة عن �لفي�شانات.
لكن �ل�شبب �ملرجح لهذ� �لرتفاع يف �لأ�شعار هو �ملخاوف من �إجر�ء�ت �لرئي�س 
�لأمريكي �ملنتخب, جو بايدن, �لذي كان قد عاتب تر�مب على �لتقارب مع 
كيم جونغ �أون لأنه "م�شتبد", بح�شب قوله. ومن �ملرجح �أن يعود بايدن �إىل 
�شيا�شة �لرئي�س, بار�ك �أوباما, جتاه كوريا �ل�شمالية وهي معروفة ب�"�ل�شرب 
�ل�شرت�تيجي", �أي من خالل �لتجاهل و�ل�شتمر�ر يف تطبيق �لعقوبات �إىل 

حني قبول كوريا �ل�شمالية بالتخلي عن برناجمها �ل�شاروخي و�لنووي.

مايكل بي. جوردن 
اأكرث جاذبية 

مايكل  �ملمثل  بيبول  جملة  �خ��ت��ارت 
ب���ي. ج����وردن �ل����ذي ���ش��ارك يف فيلم 
)بالك بانر( ليكون "�أكر �لرجال 
جاذبية على قيد �حلياة", وهو ثالث 
ممثل �أ�شود على �لتو�يل يح�شل على 
ه���ذ� �ل��ت��ك��رمي. وق���ال ج����وردن, وهو 
33 عاما,  �أع����زب وي��ب��ل��غ م��ن �ل��ع��م��ر 
ر�ئعا".  "�شعور�  م��ن��ح��ه  �ل��ل��ق��ب  �إن 
وبد�أ جوردن م�شريته �لفنية عندما 
تلفزيونية  ب���ر�م���ج  يف  ط��ف��ال  ك����ان 
ت�شيلدرن(  ماي  )�أول  م�شل�شل  مثل 
�ل�شهرة  ثابتة طريق  و�شعد بخطى 
متميز�  �أد�ء  ق��دم  حتى  هوليوود  يف 
�لجتماعية  �ل����ع����د�ل����ة  در�م��������ا  يف 
 .2013 ع���ام  �شتي�شن(  )ف��روت��ف��ي��ل 
�لبطولة  دور  لعب   ,2015 ع��ام  ويف 
�ملكمل  )ك���ري���د(  �مل��الك��م��ة  ف��ي��ل��م  يف 
�أف��الم )روك��ي( وبعد ثالث  ل�شل�شلة 
�شنو�ت ج�شد �شخ�شية �ل�شرير �إريك 
ت�شادويك  �ل��ر�ح��ل  �أم���ام  كيلموجنر 
بانر(.  )ب����الك  ف��ي��ل��م  ب��و���ش��م��ان يف 
�أعلن  �ل��ذي  �للقب,  ج��وردن  وح�شد 
�لتلفزيوين  �ل����ربن����ام����ج  يف  ع���ن���ه 
�ملغني  بعد  لي��ف!(,  كيميل  )جيمي 
�لربيطاين  و�مل��م��ث��ل  ل��ي��ج��ن��د  ج���ون 
�ل��ل��ذي��ن ح�شال على  �إل���ب���ا,  �إدري�������س 

�للقب يف عامي 2019 و2018.

غوغل يحتفل 
مبيالد اأحمد زكي

�ح��ت��ف��ل غ���وغ���ل, �أم�������س �لأرب����ع����اء, 
"�إمرب�طور  مليالد  �ل�71  بالذكرى 
�لر�حل  �لفنان  �مل�شري",  �ل�شينما 
بو�شع �شورته  وذل��ك  زك��ي,  �أحمد 
ملحرك  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل�����ش��ف��ح��ة  يف 

�لبحث.
 18 �ل�����ر�ح�����ل يف  �ل����ف����ن����ان  وول�������د 
1949 مبدينة  ع���ام  م��ن  ن��وف��م��رب 
حمافظة  يف  �ل���و�ق���ع���ة  �ل���زق���ازي���ق 
عن   2005 �شنة  وت��ويف  �ل�شرقية, 

عمر ناهز 56 عاما.
وبد�أ زكي �أوىل خطو�ته �لفنية يف 
حيث   1972 �شنة  "ولدي"  فيلم 
�شوقي, يف  ف��ري��د  �لفنان  م��ع  م��ّث��ل 
حني لعب �أول دور بطولة مطلقة 
�أمام �شعاد ح�شني يف فيلم "�شفيقة 

ومتويل" �شنة 1978.
ب��ع��د م�شاركته  �ل��ر�ح��ل  ����ش��م  ومل���ع 
"�لعيال كربت" �شنة  م�شرحية  يف 
�إىل  ذل����ك  ب��ع��د  ل��ي��ن��ت��ق��ل   ,1978
�أّدى  �ل��ت��ل��ف��زي��ون, ح��ي��ث  �ل��ع��م��ل يف 
م�شل�شل  يف  ح�شني  ط��ه  �شخ�شية 

"�لأيام".
وفاز زكي �لذي لعب دور �لبطولة 
�لفنية  �لأع���م���ال  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف 
م��ن �جلو�ئز  ب��ال��ع��دي��د  �ل��ن��اج��ح��ة 
�لقاهرة  م���ه���رج���ان  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن 
ومهرجان   1990 عام  �ل�شينمائي 

�لإ�شكندرية عام 1989.
ت�شوير  ينهي  �أن  قبل  زك��ي  وت��ويف 
و�ل����ذي  "حليم",  �أف����الم����ه  �آخ�����ر 
ع��ر���س لح��ق��ا ب��ع��د م��وت��ه يف عام 

.2006

جيما كولينز تقرر التخلي 
عن ثروتها لتجد حبيبًا

تعي�س �لنجمة �لعاملية جيما كولينز 
عن  �نف�شلت  �ن  بعد  �شعبة  ف��رتة 
و�شوهدت  �أرغ��ن��ت  جيم�س  زوج��ه��ا 
وهي معه يف موعد ع�شاء رومان�شي 
معه مما �أثار �جلدل حول حقيقة 

عودتهما لبع�شهما �لبع�س.
ول����ك����ن ك������ان جل���ي���م���ا ق��������ر�ر �آخ�����ر 
ف���اع���رتف���ت ب���اأن���ه���ا ����ش���ت���ت���رّبع بكل 
من  باملاليني  ت��ق��ّدر  �ل��ت��ي  ثروتها 
�ملنا�شب  �ل�����ش��خ�����س  �إي����ج����اد  �أج�����ل 
�لنهاية  يف  �حل����ب  ع��ل��ى  و�ل���ع���ث���ور 
و��شارت �ىل �أن �لعالقة بينها وبني 
كانت  كما  تعد  مل  �ل�شابق  زوج��ه��ا 
م��ا تقدر  ت��ق��ّدر �حل��ب بقدر  لكنها 
ثروتها  ع��ن  �شتتخلى  ل��ذل��ك  �مل���ال 

بالكامل من �أجل �حلب.

باع كليته ل�سراء اآي فون... فخ�سر الثانية 
حتول حلم �شاب �شيني ب�شر�ء هاتف �آي فون �إىل جحيم, 
4 منذ ب�شعة �شنو�ت,  �آي فون  �أجل �حل�شول على  فمن 
كليتيه بطريقة  �إحدى  بيع  �ملر�هق,17 عاماً, على  �أقدم 
و�أ�شبح  غري قانونية ل�شر�ء �لهاتف, فدفع �لثمن غالياً 
�إ�شابته بق�شور كلوي  �لفر��س طو�ل حياته, بعد  طريح 
بيع  �لو�قعة,  وق��ت  17 عاماً  �شانغو�ن,  و�ن��غ  وق��رر  ح��اد. 
دولر   3200 يعادل  ما  مقابل  �ل�شود�ء  �ل�شوق  يف  كليته 
�أم��ري��ك��ي ت��ق��ري��ب��اً, ب��ع��دم��ا ت��ل��ق��ى ر���ش��ال��ة يف 2011 عرب 
يو�ن   20000 مقابل  كليته  بيع  �إمكانية  عن  �لإن��رتن��ت 
�شيني. وخ�شع �ملر�هق �لذي يعي�س مع عائلته يف و�حدة 
من �أفقر مقاطعات �لبالد فقر�ً, �إىل عملية يف م�شت�شفى 
ب�����ش��ك��ل غ���ري ق���ان���وين يف مقاطعة  ���ش��ع��ي��ف �لإم��ك��ان��ي��ات 
هونان �لو�شطى لإز�لة كليته �ليمنى, وت�شليمها مل�شتفيد 
وباأنه  ب�شفائه,  �أ�شبوع  بعد  �مل�شت�شفى  و�أخ��ربه  جمهول, 
�شيتمتع بحياة طبيعية بكلية و�حد, لكن غرفة �لعمليات 
�آنذ�ك مل تطهر ب�شكل �شحيح. و�أ�شيب �شانغو�ن, �لذي 
ظروف  ب�شب  �ل��ث��ان��ي��ة  كليته  يف  ع��ام��اً,   25 �ل��ي��وم  يبلغ 
لغ�شيل  �خل�شوع  عليه  و�أ�شبح  �ل�شحية,  غ��ري  �لعملية 
�ل�����ش��م��وم. وب��ع��د �لقب�س  ك��ل��ى ي��وم��ي��اً لتطهري دم���ه م��ن 
متورطني  يف �لعملية, و�تهامه �لإ�شابة �ملتعمدة  على 9 
�ل�شاب  �أ�شرة  ح�شلت  منهم,  ل�5  �لأع�شاء  يف  وبالتجارة 

على حو�يل 300 �ألف دولر تعوي�شاً عن �ل�شرر.

وفاة الرجل الطائر خالل طلعة تدريبية
�أبهرت  و�ل��ذي   , �لنفاثيني جيت مان  �لرجال  �أح��د  تويف 
طلعاته �جلوية فوق �أعلى بناية بالعامل بجناحني ثابتني 
�لإنرتنت,  ع��رب  �مل�شاهدين  نفاثني  مبحركني  م��زودي��ن 

�أثناء طلعة تدريبية ح�شبما �أعلنت منظمته.
�آن�شي  بلدية  من  وه��و  عاما(   36( ريفيت  فين�شنت  لقي 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة, م�����ش��رع��ه خ���الل ت���دري���ب, وف���ق م���ا �أعلنت 
جميع  م��ع  كثب  م��ن  "تعمل  �أن��ه��ا  �إىل  م�شرية  منظمتة 

�ل�شلطات �ملعنية".
"فين�س كان ريا�شيا موهوبا  �إن  �ملنظمة  ويف بيان, قالت 
وع�شو� حمبوبا وحمرتما يف فريقنا. �أفكارنا و�شلو�تنا 

مع �أ�شرته وكل من عرفه وعمل معه".
فوق  حلق  عندما  عامليا  قيا�شيا  رقما  حطم  ريفيت  ك��ان 

�أطول بناية يف �لعامل بارتفاع 828 مرت�.
"�إنه  ق��ائ��ال   2015 وك����ان ���ش��رح لأ���ش��و���ش��ي��ت��دب��ر���س ع���ام 
�أقفز  عندما  تعلمون,  كما  بالفعل,  ب��احل��ري��ة.  �إح�شا�س 
باملظالت, �أ�شعر بهذ� �ل�شعور باحلرية, وميكنني �أن �أذهب 
�أ�شفل ... بهذه  �إىل  �أذهب  �أريد ولكن د�ئما ما  �إىل حيث 

�لآلة ... ميكنني �لطري�ن مثل طائر".

الأنواع املهاجرة تعي�س منطا اأكرث حركة  
�أن �لطيور و�لثدييات �ملهاجرة �لتي  ك�شفت در��شة حديثة 
تبذل طاقة كبرية �إثر قطع م�شافات طويلة لإيجاد �لقوت 
�حليو�نات  م��ن  �أ�شغر  ���ش��ّن  يف  تنفق  للتع�شي�س  م��وق��ع  �أو 
وحّلل  �أك���رب.  ي��ك��ون  ن�شلها  ل��ك��ّن  ح��رك��ة  �لأق����ّل  �ملتجان�شة 
�لقّيمون على هذه �لدر��شة �لتي ن�شرت تفا�شيلها يف جمّلة 
700 نوع من �لطيور  من  كوميونيكاي�شنز" �أكر  "نيت�شر 
و540 من �لثدييات وهم خل�شو� �إىل �أن ما من �إ�شرت�تيجية 

�أف�شل من �لأخرى من حيث تطّور �لأ�شناف.

ن�سيحة ل�»مدمني الربغر«.. خطوات ب�سيطة تقلل ال�سرر ال�سحي
�أنا�س كثريين  �إىل وجبة مف�شلة لدى  حتول �لربغر 
�إىل م�شاره  �ل�شحة  �ل��ع��امل, رغ��م تنبيه خ��رب�ء  ح��ول 
ب��اأم��ر����س خطرية مثل  �لإ���ش��اب��ة  ح��د  �إىل  ت�شل  �لتي 

��شطر�بات �لقلب ود�ء �ل�شكري و�رتفاع �شغط �لدم.
لكن ما يعتربه مدمنو "�لربغر" مذ�قا لذيذ� ل يخلو 
من �ملخاطر, بح�شب "هيلثي �إيتني" �ملخت�س يف �شوؤون 

�لتغذية و�لن�شائح �لطبية.
�شريع  لأن����ه  "�لربغر",  ع��ل��ى  ب��ك��رة  �ل��ن��ا���س  وي��ق��ب��ل 
ظل  يف  عابر  ب�شكل  تناوله  وميكن  �أي�����ش��ا,  �لتح�شري 
حت�شري  يتطلب  بينما  �لعمل,  �أو  بالدر��شة  �لن�شغال 

�لأطباق �ل�شحية وقتا �أطول �أو �إنفاق مال �أكر.
�أو  �مل���ف���روم  �ل��ل��ح��م  م���ن  "�لربغر" ���ش��ري��ح��ة  وي�����ش��م 
�لدجاج يف �لعادة, وغالبا ما يجري تقدميه �إىل جانب 
و�لكات�شب,  �مل��اي��ون��ي��ز  و�شل�شات  �ملقلية  �لبطاط�س 
و�مل�����ش��روب��ات �ل��غ��ازي��ة �ل��ت��ي حت��ت��وي ن�شبة ع��ال��ي��ة من 

�ل�شكر.
يف  �أ�شا�شا  "�لربغر" يكمن  �شرر  �إن  �خل���رب�ء  وي��ق��ول 
�أي  �ملزدوج", مثال,  "�لربغر  ن�شبة دهونه, لأن  �رتفاع 
�إىل جانب مايونيز, يحتوي  �لذي ي�شم قطعتي حلم 

108 يف �ملئة  �أي  22 غر�ما من �لدهون �مل�شبعة,  على 
من قيمته �لغذ�ئية.

�إىل  �لربغر في�شل  �ملوجود يف هذ�  �لكولي�شرتول  �أما 
57 يف �ملئة  �أن يكون  �أي ما يفرت�س  172 ميليغر�ما, 
من �لقيمة �ملو�شى بها ل�شخ�س ي�شل �حتجياه �ليومي 

من �لطاقة �إىل �ألفي �شعرة حر�رية.
ومبا �أن �لإقالع عن "�لربغر" ب�شكل نهائي, �أمر �شعب, 
بتقليل  يو�شون  �خل���رب�ء  ف��اإن  �لبع�س,  �إىل  بالن�شبة 
�ل�شرر من خالل �تباع بع�س �خلطو�ت �لعملية. ومن 
"برغر�" ذ� حجم  �مل�شتهلك  �أن يختار  �لن�شائح,  �أوىل 
�لوجبة  كانت  كلما  �حلر�رية  �ل�شعر�ت  عدد  لأن  �أق��ل, 
�أن يكتفي �ملرء  �أكرب, فعو�س قطعتي �للحم, ي�شتحب 

بقطعة و�حدة فقط.
�أما عند �ختيار "خبز �لربغر" فمن �لأف�شل �أن يكون 

حم�شر� من �لقمح �لكامل عو�س �لدقيق �لأبي�س.
ولأن قطعتي �لدجاج و�للحم �لبقري ت�شمان م�شتوى 
مرتفعا من �لكولي�شرتول, فاإنه من �لأف�شل �أن يجري 
ذلك  ك��ان  �إذ�  نباتية  مكونات  من  "�لربغر"  حت�شري 

ممكنا, مثل �خل�شر�و�ت.

لنا ديل راي ترد على 
انتقادات و�سعها كمامات �سفافة

عّلقت �لنجمة �لعاملية لنا ديل ر�ي على �لنتقاد�ت �لتي تعر�شت 
لها ب�شبب و�شعها كمامات �شفافة, قائلة: "�لكمامات كانت حتتوي 

على غطاء من �لبال�شتيك من �لد�خل".
�أغنيتها  موؤخر�  �أطلقت  قد  كانت  ر�ي  ديل  لنا  �ن  ذك��ره  �جلدير 
�أحد  على  وذل��ك   ,"Let me love you like a woman"

�لتطبيقات �ملو�شيقية, و�أي�شا على قناتها �لر�شمية على يوتيوب.
وكانت �أي�شا قد ثارت لنا جدل كبري� بني �ملتابعني, �إذ �إنها �ألغت 
متابعة زميلتها �لنجمة �لعاملية �أريانا غر�ندي, وذلك على ح�شابها 

�خلا�س على موقع �لتو��شل �لجتماعي.

�صورة روكي, وهي �أنثى كلب فقدت �صاقيها �لأماميتني يف حادث قطار بالهند, جال�صة د�خل حاويتها يف �ملطار �لدويل بنيودلهي قبل �ل�صفر �إىل 
لندن حيث وجدت �لكلبة روكي موطًنا جديًد� يف بريطانيا بعد حتمل كامل تكاليف �لعالج وتعلم �مل�صي مرة �أخرى باأطر�ف �صناعية.  � ف ب


