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االتفاق على حتويل كل امل�ستحقات املالية لل�سلطة 
اأول لقاء للتن�سيق بني الفل�سطينيني 

والإ�سرائيليني منذ 6 اأ�سهر
•• رام اهلل-وكاالت

الفل�سطينيني  ب���ني  ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق  ل���ق���اء  اأول  اخل��م��ي�����س  اأم�������س  ع��ق��د 
واالإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني، وذل���ك منذ ت��وق��ف ه��ذه االج��ت��م��اع��ات قبل نحو 6 

اأ�سهر.
ومت االجتماع يف رام اهلل بال�سفة الغربية بني وزير ال�سوؤون املدنية 
يف  االإ�سرائيلية  املدنية  االإدارة  وم�سوؤول  ال�سيخ،  ح�سني  الفل�سطيني 
ال�سفة الغربية كميل اأبو ركن. وقد هدف االجتماع لو�سع اخلطوط 

العري�سة لعودة االت�ساالت بني اجلانبني.
اجتماعا  اليوم  »عقدت  تويرت:  على  تغريدة  يف  ال�سيخ  ح�سن  وكتب 
املوقعة  االتفاقيات  اأن  على  فيه  التاأكيد  االإ�سرائيلي مت  اجلانب  مع 
هذه  يحكم  ما  هي  الدولية  ال�سرعية  اأ�سا�سها  والتي  الطرفني  بني 
لل�سلطة  املالية  امل�ستحقات  كل  حتويل  على  االت��ف��اق  ومت  العالقة. 
ورف�سنا ل�سيا�سة اال�ستيطان وهدم البيوت وم�سادرة االأرا�سي. ومت 

االتفاق على عقد اجتماع اآخر.
يذكر اأن لقاءات �سهرية واأ�سبوعية عادًة ما كانت تتم بني اجلانبني 
اأموال  وحت�سيل  املالية  االأم���ور  لتنظيم  واالإ�سرائيلي  الفل�سطيني 
املقا�سة، اإ�سافة لتن�سيق االأمور املدنية، مبا يف ذلك ت�سجيل املواليد 
لتن�سيق اجلهود  اإ���س��اف��ة  ع��ر احل�����دود،  وال��ت��ن��ق��ل  وال�����س��ف��ر  اجل���دد 
من  اأ�سهر   6 ح��وايل  قبل  االجتماعات  ه��ذه  توقفت  وق��د  االأم��ن��ي��ة. 

اجلانب الفل�سطيني.
وكانت ال�سلطة الفل�سطينية، قد اأعلنت الثالثاء، عن عودة العالقة 
والتن�سيق الكامل مع اإ�سرائيل، مبا يف ذلك التن�سيق االأمني واملدين 

الذي كان قد توقف منذ نحو 6 اأ�سهر.
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افتتاح تو�سعة الطرق واجل�سور على تقاطع 
�سارعي ال�سيخ حممد بن زايد والرباط

•• دبي-وام: 

تفتتح هيئة الطرق واملوا�سالت اليوم تو�سعة الطرق واجل�سور على �سارع 
الرباط عند تقاطعه مع �سارع ال�سيخ حممد بن زايد بالقرب من مردف 
الرباط  �سارعي  حم��ور  على  واح��د  م�سار  اإ�سافة  متت  حيث  �سنرت  �سيتي 
بني  ال��رب��ط  حم���اور  تعزيز  ب��ه��دف  القائمة  اجل�سور  وتو�سعة  وطرابل�س 
اإمارتي دبي وال�سارقة باالإ�سافة اإىل تخفيف االزدحامات وت�سهيل احلركة 

املرورية ورفع م�ستوى ال�سالمة على طول املحور.  )التفا�سيل �س4(

اأجرت 120,041 فح�سا ك�سفت عن 1,153 اإ�سابة
»ال�سحة« تعلن �سفاء 932 حالة جديدة من كورونا

•• اأبوظبي- وام:

نطاق  وزي����ادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خ��ط��ة  م��ع  متا�سيا 
امل�سابة  احل���االت  وح�سر  املبكر  االكت�ساف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات 
اأعلنت  وعزلهم..  لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س 
الوزارة عن اإجراء 120،041 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية 
الفح�س  تقنيات  واأح��دث  اأف�سل  با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 

الطبي.
نطاق  وت��و���س��ي��ع  ال��دول��ة  يف  وال��ف��ح�����س  التق�سي  اإج�����راءات  تكثيف  و���س��اه��م 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،153 حالة اإ�سابة جديدة 
م�ستقرة  امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حاالت  كورونا  بفريو�س 
وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة 
155،254 حالة.كما اأعلنت الوزارة عن وفاة م�سابني وذلك من تداعيات 
الدولة  يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  بفريو�س  االإ�سابة 
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بومبيو ونتنياهو خالل موؤمترهما ال�سحفي يف القد�س   )رويرتز(

اأكرث من 31 األف الجئ اإثيوبي فروا اإىل ال�سودان

الحتاد الأوروبي يحذر من اأزمة لجئني اإقليمية جراء القتال بتيغراي
•• بروك�سيل-وكاالت

اأم�س  االأوروب����������ي،  االحت������اد  ح����ذر 
اخل����م����ي���������س، م������ن ت���ف���ج���ر اأزم�������ة 
االإقليمي  ال�سعيد  على  الالجئني 
طريف  داعياً  تيغراي،  ن��زاع  نتيجة 
ال���ق���ان���ون  اح��������رتام  اإىل  ال�����ن�����زاع 

االإن�ساين وحماية املدنيني.
اإىل  اأوروبيون  دبلوما�سيون  واأ�سار 
احتمال  ع���ن  ت��ت��ح��دث  م��ع��ل��وم��ات 
ارت����ك����اب ج����رائ����م ق����د ت���رق���ى اإىل 
جرائم �سد االإن�سانية رغم التعتيم 

يف االإقليم.
مفو�سية  اأع�����ل�����ن�����ت  ب��������دوره��������ا، 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  الالجئني 
األف   31 اأن اأكرث من  يف ال�سودان 
الج���ئ اإث��ي��وب��ي ف���روا م��ن تيغراي 
اأم�س.  �سباح  حتى  ال�����س��ودان  اإىل 
و�سركاوؤها  امل��ف��و���س��ي��ة  واأ����س���اف���ت 
اأنهم بحاجة اإىل دعم عاجل حتى 
يتمكنوا من م�ساعدة احلكومة يف 

التعامل مع هذا املوقف.
اإثيوبيا  يف  ال�سراع  ي�ستمر  وبينما 
التوايل،  ع��ل��ى  ال���ث���اين  ل��الأ���س��ب��وع 
و�سط خماوف كبرية من امتداده 
اإىل خ���ارج ال��ب��الد، واإ���س��ع��ال حرب 
م����دم����رة، اع��ت��ق��ل��ت اإث���ي���وب���ي���ا 76 

اثيوبيون يعي�سون يف كوخ من الق�س يف �سرقي ال�سودان بعد اأن فروا من القتال يف تيغراي  )رويرتز(

بومبيو: حققنا ال�سالم يف 
املنطقة بف�سل قرارات ترمب

•• القد�س-وكاالت

االأمريكي،  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
اخلمي�س،  اأم�������س  ب��وم��ب��ي��و،  م��اي��ك 
من اإ�سرائيل، اإن االإدارة االأمريكية 
من  املنطقة  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  �ستعمل 

اإرهاب النظام االإيراين.
واأ�ساف يف موؤمتر �سحايف م�سرتك 
االإ�سرائيلي،  ال������وزراء  رئ��ي�����س  م���ع 
بنيامني نتنياهو، ووزير اخلارجية 
الزياين  عبداللطيف  ال��ب��ح��ري��ن��ي 
يف ال���ق���د����س: ح��ق��ق��ن��ا ال�������س���الم يف 
الرئي�س  ق�����رارات  بف�سل  امل��ن��ط��ق��ة 
معرباً  ترمب،  دونالد(  )االأمريكي 
يتو�سل  اأن  وا���س��ن��ط��ن يف  اأم���ل  ع��ن 
والفل�سطينيون  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 

التفاق �سالم.
اأنه  بومبيو  ك�سف  اآخ���ر،  �سياق  ويف 

دول  ع��دة  يف  ويختتمها  وجورجيا، 
�سيا�سة  ث��واب��ت  لرت�سيخ  خليجية، 

االإدارة االأمريكية احلالية.
النزاع  و�سط  بومبيو  جولة  وت��اأت��ي 
االنتخابات  اأمريكا حول  الدائر يف 

الرئا�سية.

اأول وزير  االأمريكية، ليكون بذلك 
م�ستوطنة  ي��زور  اأم��ريك��ي  خارجية 

اإ�سرائيلية.
وقال بومبيو يف بيان اأم�س اخلمي�س 
�ستطالب  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  اإن 
ب���و����س���ع ع����الم����ة ع���ل���ى ال����������واردات 

م��ن امل�����س��ت��وط��ن��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف 
اإىل  ت�سري  املحتلة  الغربية  ال�سفة 
منتج  اأو  اإ�سرائيل  يف  نعت  "�سُ اأنها 

اإ�سرائيلي.
ويقوم بومبيو بجولة، بداأها ال�سبت 
تركيا  اإىل  اأي�ساً  وق��ادت��ه  فرن�سا  يف 
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اقت�ش�دية راأ�ص اخليمة توعي 82 من�ش�أة 
جت�رية ب�ملوا�شف�ت الر�شمية لعلم الدولة 

اأخب�ر الإم�رات

الن�شح�ب الأمريكي.. هل تتحول 
اأفغ�ن�شت�ن اإىل ملعب لقوى متعددة ؟

عربي ودويل

»الآ�شيوي« ير�شح مبخوت �شمن 
اأف�شل لعبي الق�رة يف املب�ري�ت الدولية

الفجر الري��شي

الثالث من نوفمرب او الليلة الطويلة:
لفهم ناخبي ترامب، �ساهدوا 

»غرين بوك« و»اجلوكر«
•• الفجر - اإل�سا كولومباين – ترجمة خرية ال�سيباين

يف  االأط���ول  هي   2020 نوفمر   3 ليلة  �ستكون  االأمريكيني،  من  للعديد  بالن�سبة 
اأن انتخاب  اأده�ستهم النتائج التي حققها املر�سح اجلمهوري، واأدركوا  حياتهم. حيث 
2016، ابعد ما يكون عن كونه اختياًرا لناخبني تائهني، وامنا  دونالد ترامب عام 
لالأجانب  ومناه�سة  للمراأة  معادية  �سلطوية  باإيديولوجية  التزاًما  الواقع  يف  ك��ان 

وعن�سرية.
ال�سينمائية  االإن��ت��اج��ات  بع�س  �سوء  يف  خا�سة  يفاجئء،  ان  الت�سويت  لهذا  ك��ان  م��ا 
احل��دي��ث��ة، وال��ت��ي غ��ال��ًب��ا م��ا جن��ده��ا يف تناف�س ع��ل��ى ج��وائ��ز االأو���س��ك��ار. »ج��ي��ت اوت« 
)جوردان بيل، 2017( ، و»هناك 3 لوحات اإعالنية« )مارتن ماكدوناغ ، 2017( ؛ 

و»بالكككالن�سمان« )�سبايك يل ، 2018( ، و»غرين بوك« )بيرت فاريل ، 2018(.

���س��اب��ط��ا يف اجل��ي�����س ع��ل��ى �سلة 
بجبهة تيغراي.

وك������ان������ت ك��������ّل م������ن احل����ك����وم����ة 
اإقليم  و����س���ل���ط���ات  االإث����ي����وب����ي����ة 
حتقيق  االأرب��ع��اء  اأعلنتا  تيغراي 
ان��ت�����س��ارات ع�����س��ك��ري��ة م��ه��م��ة يف 
اأ�سبوعني  م��ن��ذ  امل�ستمر  ال��ن��زاع 
اأدي�س  بينهما وال��ذي دخ��ل وف��ق 

اأبابا مرحلته النهائية.

وك��ان رئي�س ال��وزراء اأب��ي اأحمد، 
احلائز على جائزة نوبل لل�سالم 
انطالق  اأع����ل����ن   ،2019 ع�����ام 
ت�سرين   4 يف  ع�سكرية  عملية 
ال�سلطات  �سد  نوفمر  ال��ث��اين 
الواقعة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  امل����ت����م����ردة 
ذلك عقب  وجاء  اإثيوبيا.  �سمال 
ال�سلطات  بني  التوتر  من  اأ�سهر 
�سعب  حترير  و»جبهة  امل��رك��زّي��ة 

تيغراي«.
اجلي�س  اأرك���������ان  رئ���ي�������س  واأك�������د 
االإث��ي��وب��ي ب��ره��ان��و ج���وال، وعدة 
االأربعاء،  ر�سمية،  اإع��الم  و�سائل 
جميع  على  ينت�سر  »اجلي�س  اأن 
»خطة  اأن  واأ����س���اف  اجل��ب��ه��ات«. 
تيغراي  ���س��ع��ب  حت���ري���ر  ج��ب��ه��ة 
اأهلية  ح��رب  نحو  اإثيوبيا  لدفع 
وه����ي حاليا  ف�����س��ل��ت  وت��ف��ك��ي��ك��ه��ا 

�سيزور ه�سبة اجل��والن املحتلة، يف 
�سيا�سات  عن  خروجاً  متثل  خطوة 

االإدارات االأمريكية.
اليوم  فر�سة  ل��دي  �ستكون  وق���ال: 
اأي�ساً  لزيارة ه�سبة اجل��والن. كان 
 )2019 )يف  ترمب  الرئي�س  قرار 
اإ�سرائيل  م��ن  بها ج���زءاً  االع���رتاف 
ت��اري��خ��ي��ة ميثل  اأه��م��ي��ة  ذا  ق������راراً 

اعرتافاً بالواقع.
املتحدة  ال����والي����ات  اأن  ك�����س��ف  ك��م��ا 
اإ�سرائيل،  مقاطعة  حركة  �ست�سّنف 
اأنها  ب�ال�سرطان، على  التي و�سفها 

معادية لل�سامية.
اخلمي�س  ظ��ه��ر  ب��وم��ب��ي��و  زار  وق���د 
�ساعر  م�������س���ت���وط���ن���ة  يف  م�������س���ن���ع���ا 
بنيامني يف ال�سفة الغربية املحتلة، 
حتت حرا�سة ع�سكرية م�سددة، وفق 
اخلارجية  يف  م�����س��وؤول��ون  اأك����د  م���ا 

يف اأحدث �سرب للآراء:
فوز �ساحق للد�ستوري احلر... وتراجع 

غري م�سبوق للنه�سة وقي�س �سعيد
•• الفجر –تون�س

�سيغما  اأع��ّدت��ه  اجل��اري  نوفمر  ل�سهر  الت�سويت  نوايا  اآراء  �سر  اأظهر 
مازالت  التي  ال�سيا�سية  االأح��زاب  املغرب،  جريدة  مع  بالتعاون  كون�ساي 
ال��د���س��ت��وري احل���ر يف  ال�����ح��زب  ت��ق��ّدم  النتائ�ج  امل�����س��ه��د.  وت��ظ��ه��ر  تت�سدر 
االنتخابات الت�سريعية ب� 35 فا�سل 4 باملائة، حمّققا تقّدما بت�سع نقاط 
تقريبا  اي  باملائة   5 فا�سل   26 ك��ان  ال��ذي  ال�سابق  االآراء  ب�سر  مقارنة 
ال��ن��ه�����س��ة.          )التفا�سيل  �سعف الن�سبة التي حت�سلت عليها حركة 

الكونغر�س ي�سّوت على قانون يحا�سب معرقلي احلل ال�سيا�سي يف ليبيا
•• وا�سنطن-وكاالت

باملوافقة على م�سروع  النواب االأمريكي  �سّوت جمل�س 
قانون يفر�س عقوبات على معرقلي احلل ال�سيا�سي يف 
ليبيا. ويحتاج م�سروع القانون مل�سادقة جمل�س ال�سيوخ 
نافذا،  قانونا  ل�سبح  عليه  االأمريكي  الرئي�س  وتوقيع 

علما اأن للرئي�س حق رف�سه وجعله نافذا.
وج�������اء م���������س����روع ال����ق����ان����ون مب�����ب�����ادرة م����ن االع�������س���اء 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني واجل��م��ه��وري��ني، وق����دم ن�����س��ه ع�سوا 
جلنة �سوؤون ال�سرق االأو�سط تيد دويت�س وجو ويل�سون، 
ال�سيا�سي يف  احلل  اإجن��اح  �سرورة  على  امل�سروع  وي�سدد 

ليبيا، وفر�س عقوبات على كل من يعرقل هذا امل�سعى.
االأمم  قادتها  التي  امل��ح��ادث��ات  باأهمية  امل�سروع  وي��ذّك��ر 
اإىل  االأم��ريك��ي  الرئي�س  وي��دع��و  ليبيا،  ب�����س��اأن  امل��ت��ح��دة 
ف��ر���س ع��ق��وب��ات ع��ل��ى اأي ج��ه��ة اأج��ن��ب��ي��ة ت��ع��رق��ل احلل 

ال�سيا�سي.
�سخ�س  اأي  على  لفر�س عقوبات  اأي�سا  امل�سروع  ويدعو 
اأو  النفط  م���وارد  م�����س��روع  غ��ري  ب�سكل  ت�ستغل  جهة  اأو 

اإىل جانب الت�سديد على  املالية الليبية، هذا  املوؤ�س�سات 
حما�سبة املتواطئني يف انتهاكات حقوق االإن�سان.

وكان طرفا النزاع الليبي قد اتفقا يف �سهر اأكتوبر عر 
اللجنة الع�سكرية امل�سرتكة وبرعاية االأمم املتحدة، على 
وقف اإطالق النار الذي جرى توقيعه يف 23 اأكتوبر يف 

جنيف.
امل�سرتكة  الليبية  الع�سكرية  اللجنة  وف���دا  وت��و���س��ل   
اتفاق  بنود تطبيق  توافق على  اإىل  )5+5( يف نوفمر 
وقف اإطالق النار، وفق ما ك�سفت مبعوثة االأمم املتحدة 

للدعم يف ليبيا باالإنابة �ستيفاين وليامز.
وق��ال��ت امل��ب��ع��وث��ة االأمم��ي��ة يف م��وؤمت��ر ���س��ح��ايف يف ختام 
على  امل�سوؤولية  وب��روح  التوافق  مت  غدام�س:  حمادثات 

بنود تطبيق وقف اإطالق النار يف ليبيا.
وحول طبيعة هذه البنود، اأو�سحت وليامز اأنها 12 بنداً 
لتطبيق وقف اإطالق النار، اأبرزها ت�سكيل جلنة ع�سكرية 
فرعية لالإ�سراف على عودة كافة القوات االأجنبية )اإىل 
اإىل  الطرفني  ق���وات  جميع  و�سحب  وم��غ��ادرة  ب��الده��ا( 

مع�سكراتها املتواجدة على خطوط التما�س.

ال�سدا�سي  الجتماع  اإخفاق 
ل�سد النه�سة يف التو�سل لتفاق

•• اخلرطوم - وكاالت

ال�سدا�سي  االج��ت��م��اع  اأم�����س  اأخ��ف��ق 
يف  النه�سة  �سد  ح��ول  عقد  ال���ذي 
ال��ت��و���س��ل الت���ف���اق. ب��ي��ن��م��ا مت�سك 
تغيري  ب�سرورة  مبوقفه  ال�سودان 
كما  ال�سد،  ب�ساأن  التفاو�س  منهج 
اإعطاء  اأهمية  على  ال�سودان  �سدد 

دور للمراقبني والو�سطاء.
وق���ال وزي���ر ال���ري ال�����س��وداين، اإن 
ال�سودان اأكد خالل االجتماع عدم 
املنهج  وف����ق  ال��ت��ف��او���س  م��وا���س��ل��ة 
م�سر  اأن  اإىل  م�������س���رياً  ال�����س��اب��ق، 
التفاو�س  ع��ل��ى  اأ���س��رت��ا  واإث��ي��وب��ي��ا 
ب��االأ���س��ال��ي��ب امل��ج��رب��ة ال��ت��ي و�سلت 
اأن  م�����س��دود.واأ���س��اف  ط��ري��ق  اإىل 
لالحتاد  بالعودة  طالب  ال�سودان 

االإفريقي العتماد دور اخلراء.

واإ�سرائيل  ب��اجل��ولن..  تاأهب 
تن�سر �سورًا ملواقع اإيرانية ب�سوريا

•• القد�س -وكاالت

املحتل  اجل��والن  مرتفعات  �سهدت 
الإ�سرائيل،  ال�����س��م��ال��ي��ة  وامل��ن��ط��ق��ة 
اأم�س، حالة تاأهب ع�سكري، وذلك 
االإ�سرائيلية  اجلوية  ال��غ��ارات  بعد 
ع�سكرية  اأه��������داف  ث��م��ان��ي��ة  ����س���د 

�سورية واإيرانية نوعية يف �سوريا.
معادلة  لتكري�س  اأ�سرائيل  وت�سعى 
ج�����دي�����دة م�����ع ال����ن����ظ����ام ال�������س���وري 
واإي�����ران، ب��ع��د ع��ث��وره��ا ع��ل��ى ثالث 
منطقة  يف  ال�سنع  اإيرانية  عبوات 

يدخلها جنودها جنوب اجلوالن.
وك�سف اجلي�س االإ�سرائيلي عبوات 
تدمريية  ق������درات  ذات  اإي���ران���ي���ة 
اأن  م�سيفاً  احل�����دود،  ع��ن��د  ك��ب��رية 
يكون  ق��د  اكت�سفت  ال��ت��ي  ال��ع��ب��وات 
العالج  ت���ل���ق���وا  ����س���وري���ون  زرع����ه����ا 
املنطقة.  وي���ع���رف���ون  ب���اإ����س���رائ���ي���ل 
وتابع: العبوات ال�3 التي اكت�سفها 
�سابقاً  زرع��ت  االإ�سرائيلي  اجلي�س 
و�سديدة  ال�����س��ن��ع  اإي���ران���ي���ة  وه����ي 

االنفجار.
اجلي�س  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  وك������ان 
النظام  ح���ّم���ل  ق����د  االإ����س���رائ���ي���ل���ي 
ال�سوري م�سوؤولية اأي عمل ينطلق 
موا�سلة  م����وؤك����داً  اأرا����س���ي���ه،  م���ن 
����س���رب ال���ت���م���و����س���ع االإي����������راين يف 
على  ي�سكل خ��ط��راً  ال���ذي  ���س��وري��ا، 
اال���س��ت��ق��رار االإق��ل��ي��م��ي. ك��م��ا ن�سر 
�سوراً  اأي�سا  االإ�سرائيلي  اجلي�س 
با�ستهدافها  ق���ام  ال��ت��ي  ل��ل��م��واق��ع 

الليلة املا�سية يف �سوريا.

ال�سحة العاملية حتذر من موجة 
كورونا الثانية بال�سرق الأو�سط

•• عوا�سم-وكاالت
جميع  يف  كورونا  بفريو�س  االإ�سابة  ح��االت  وارتفاع  ال�ستاء  ف�سل  دنو  مع 
العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  االإقليمي  امل��دي��ر  ح��ذر  االأو���س��ط،  ال�سرق  اأن��ح��اء 
لتجنب  الوحيدة  الطريقة  اأن  للوباء، معترا  ثانية  اخلمي�س، من موجة 

اأعداد الوفيات الكبرية هي ت�سديد القيود ب�سرعة.
ب�منظمة  املتو�سط  البحر  ���س��رق  منطقة  م��دي��ر  امل��ن��ظ��ري،  اأح��م��د  واأع����رب 
اأن  ال�سحة العاملية، التي ت�سم معظم دول ال�سرق االأو�سط، عن قلقه من 
دول املنطقة خف�ست حذرها بعد عمليات االإغالق امل�سددة التي ُفر�ست يف 

وقت �سابق من هذا العام.
ارتداء  اإىل  االجتماعي  التباعد  من  للوباء،  اال�ستجابة  اأ�سا�سيات  اإن  وقال 
النتيجة  اأن  ب�سكل كامل يف منطقتنا، م�سيًفا  مُتار�س  زالت ال  االأقنعة ما 

وا�سحة يف امل�ست�سفيات املزدحمة باملنطقة.
3.6 مليون �سخ�س  اأك��رث م��ن  اأ���س��اب  اأن ف��ريو���س ك��ورون��ا  اإ���س��ارة اإىل  ويف 
76000 يف املنطقة خالل االأ�سهر الت�سعة املا�سية، حذر  وقتل اأكرث من 
اأكرثهم - معر�سة  اإن مل يكن  اأن حياة العديد من النا�س -  املنظري من 
للخطر، وحث على اتخاذ اإجراءات ملنع هذا الهاج�س املاأ�ساوي من اأن ي�سبح 

حقيقة.
االأ�سبوع  يف  اجلديدة  االإ�سابات  جميع  من  باملئة   60 من  اأك��رث  اأن  وتابع 
وكذلك  املنطقة،  يف  تف�س  اأ�سواأ  �سهدت  التي  اإي��ران،  يف  عنها  اأُعلن  املا�سي 

الإبراهيمي  التفاق  الها�سمي:  رمي 
خطوة نوعية لإحالل ال�سالم يف املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

اإبراهيم  ب��ن��ت  رمي  م��ع��ايل  اأك�����دت 
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���رة  الها�سمي 
االت���ف���اق  اأن  ال���������دويل،  ال����ت����ع����اون 
خطوة  ُي�سّكل  لل�سالم  االإبراهيمي 
ال�سالم  الإح������الل  م��ه��م��ة  ن��وع��ي��ة 
يف امل��ن��ط��ق��ة، وه���و ن��ه��ج خمتلف يف 
العربية  ال��ق�����س��ي��ة  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
ثقافة  تغليب  ع��ر  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
احل�����وار وال��ت�����س��ام��ح، م�����س��رية اإىل 
حتظى  الفل�سطينية  الق�سية  اأن 
مب��ك��ان��ة واأه���م���ي���ة ك��ب��ريت��ني لدى 

العرب جميعاً.
ل��ق��اء افرتا�سي  ج���اء ذل���ك خ���الل 
نظمته جمعية ال�سداقة االإماراتية 
- الريطانية حتت عنوان االتفاق 
تعزيز   - ل��ل�����س��الم  االإب���راه���ي���م���ي 
التعرف  بغر�س  ال��ت��ع��اون،  اأوا���س��ر 

على دور االتفاق يف بناء الروابط.
)التفا�سيل �س5(

الد�ستوري احلر يت�سدر
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اأخبـار الإمـارات
غرفة دبي توزع 400 حقيبة غذائية على بحارة خور دبي

•• دبي-وام:

قامت غرفة جتارة و�سناعة دبي بتوزيع حقائب غذائية حتتوي على اأنواع 
دبي  العاملني يف خور  البحارة  على  االأ�سا�سية  الغذائية  امل��واد  خمتلفة من 
وذلك �سمن �سل�سلة من الفعاليات والن�ساطات التي قامت بها خالل العام 
جتاه  مب�سوؤوليتها  والتزاماً  واملجتمعي  االإن�ساين  العمل  لتحفيز  اجل��اري 
باليوم  ال��دول��ة  احتفاالت  م��ع  وت��زام��ن��اً  املحتاجة،  للفئات  ودع��م��اً  املجتمع، 
العاملي للت�سامح. وقام موظفو الغرفة بتو�سيب واإعداد 400 حقيبة حتتوي 
احتياجات غذائية، وقاموا بتوزيعها على البحارة يف اخلور يف م�سهد يعك�س 
القيم االأخالقية واالإن�سانية التي يتمتع بها موظفو الغرفة، وحر�سهم على 
اإبراز اأ�سمى عالمات الت�سامح واالإخوة، حيث تاأتي هذه املبادرة للعام احلادي 

ع�سر على التوايل. 

فاطمة بنت مبارك تهنئ عهد بنت عبداهلل البو�سعيدية مبنا�سبة اليوم الوطني العماين
•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  بعثت 
رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
االأ�سرية "اأم االإمارات"، بر�سالة تهنئة اإىل ال�سيدة اجلليلة عهد بنت عبداهلل 
البو�سعيدية، حرم جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق اآل �سعيد �سلطان عمان 

مبنا�سبة اليوم الوطني ال�50 املجيد ل�سلطنة عمان ال�سقيقة.
واأعربت �سموها خالل الر�سالة عن اأطيب التهاين لل�سيدة اجلليلة عهد بنت 
عبداهلل البو�سعيدية، وجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق اآل �سعيد مبوفور 
عن  �سموها  اأع��رب��ت  كما  وامل�����س��رات،  االأف����راح  وم��و���س��ول  والعافية  ال�سحة 
م�ساطرتها اإياهم فرحة االحتفال بالعيد الوطني املجيد لل�سلطنة ومبرور 
خم�سني عاماً على النه�سة العمانية املباركة. وقالت �سموها: "بهذه املنا�سبة 

العطرة، نتمنى اأن يعيد اهلل تعاىل هذه املنا�سبة الوطنية املجيدة على �سلطنة 
وبدوام  والرخاء  التقدم  من  مبزيد  العماين  ال�سعب  وعلى  ال�سقيقة  عمان 
االأمن واالأمان يف ظل القيادة احلكيمة جلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق اآل 
�سعيد". واأكدت �سموها، ان ما ت�سهده �سلطنة عمان ال�سقيقة من حتوالت 
جذرية ونقالت نوعية يف احلياة االجتماعية واالقت�سادية واإجنازات باهرة 
البذل  حجم  بجالء  ليج�سد  العماين  لل�سعب  حتققت  عظيمة  ومكا�سب 
والعطاء وال�سخاء والرعاية ال�سامية الكرمية للمغفور له جاللة ال�سلطان 
العمانية  النه�سة  م�سرية  وت�ستمر  ثراه"،  اهلل  "طيب  �سعيد  ب��ن  قابو�س 
املباركة باهتمام بالغ وتقدير خال�س من جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق اآل 
�سعيد قائد نه�سة عمان املتجددة بفكره امل�ستنري وروؤيته الثاقبة ال�سديدة 
واالزدهار  اخلري  ال�سلطنة  يف  اأهلنا  جميع  على  يدمي  اأن  تعايل  اهلل  �سائلة 

واملنجزات احل�سارية.

منارة ال�سعديات تطلق معر�سِ »�سماوات .. رحلة عرب الزمان واملكان«

اأبوظبي للطفولة املبكرة .. برامج ومبادرات مبتكرة لإعداد اأجيال امل�ستقبل

ال�سرق  ل���ن���ي���ك���ون  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
بتعاوننا  "�سعداء  االأو�������س������ط: 
ال�سعديات  م��ن��ارة  م��ع  االإب���داع���ي 
�سامي  ال�سهري  الفلكي  وامل�����س��ور 
املعر�س  ه����ذا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ع��ل��ب��ي 
ملتزمون  نحن  ..وبينما  ال��رائ��ع 
ب���ق���ي���ود ال���ت���ب���اع���د االج���ت���م���اع���ي، 

للعرو�س  امل���ت���غ���رية  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
الفنية".

"ياأتي  ال����ي����و�����س����ف:  واأ������س�����اف�����ت 
عر  رح��ل��ة   .. "�سماوات  معر�س 
الواقع  بتقنية  واملكان"  ال��زم��ان 
االفرتا�سي، ليرز النظرة الفنية 
للم�سور  االإب��داع��ي��ة  وامل��م��ار���س��ات 

ما  الالمتناهي عن  امل��دى  يو�سح 
ال�سماء  عمق  يف  اكت�سافه  ميكننا 
..واإننا فخورون ب�سكل خا�س باأن 
الفوتوغرايف  ال��ت�����س��وي��ر  م��ع��دات 
من نيكون قد اأثبتت قدرتها على 
ال�����س��ور ومقاطع  اأك����رث  ال��ت��ق��اط 
ال��ف��ي��دي��و حت���دي���ا، ون��ت��ط��ل��ع اإىل 

�سببها  ال���ت���ي  ال�����س��ع��ب��ة  وال���ق���ي���ود 
كوفيد19-،  ف���ريو����س  ان��ت�����س��ار 
على  ال�����س��ع��دي��ات  م��ن��ارة  يف  نعمل 
ا���س��ت��ك�����س��اف ط���رق ج���دي���دة لبناء 
الفنانني  ب���ني  ال��ت��وا���س��ل  ج�����س��ور 
االعتماد  خ���الل  م���ن  واجل��م��ه��ور 
ومواكبة  واالإب����داع،  االبتكار  على 

للحواجز  جتاوزا  املعر�س  �سيقّدم 
االجتماعية وج�سرا ي�سل املجتمع 
ببع�سه البع�س ..فقد اأثمر الدمج 
بني روؤية منارة ال�سعيدات مع نهج 
ة  ع��ن من�سّ اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي  ال��ف��ن��ان 
الرائعة  الطبيعة  ت��رز  تفاعلية 
مبا  احل��دي��ث،  الفلكي  للت�سوير 

باأ�سلوب  ال��ع��ل��ب��ي  ���س��ام��ي  ال��ف��ل��ك��ي 
م���ب���دع وم���ع���ا����س���ر، وال����ت����ي ت����زود 
بدورها اجلمهور بتجارب ثقافية 
ف����ري����دة وم���ل���ه���م���ة، م����ع االل����ت����زام 
ب��ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي وال��ب��ق��اء يف 

املنزل".
ومن جانبه قال ناريندرا مينون، 

االإ�سابة  خ��ط��ر  اح��ت��م��ال��ي��ة  ل��دي��ه��م 
ب����اأم����را�����س م���زم���ن���ة ب��ن�����س��ب��ة 20 
ترتفع  ك��م��ا   ، امل���ائ���ة  يف   50 اإىل 
وظيفة  ع��ل��ى  ح�سولهم  احتمالية 
ت��ت��ط��ل��ب م����ه����ارات مب���ع���دل مرتني 
ال�سهري  دخ��ل��ه��م  م��ت��و���س��ط  وي��زي��د 
ف�سال  امل���ائ���ة  يف   30 م���ن  ب���اأك���رث 
التعر�س  م���ع���دل  ان���خ���ف���ا����س  ع����ن 
املنافية  ال�سلوكيات  يف  واالن��خ��راط 

للقيم املجتمعية.
واأ�سار - يف ت�سريحات لوكالة اأنباء 

انطالقا من حر�سها على التعريف 
املراحل  يف  الطفولة  تنمية  باأهمية 
امل��ب��ك��رة وت��ط��وي��ر قدرات  ال��ع��م��ري��ة 
ال��وال��دي��ن واأف������راد امل��ج��ت��م��ع لدعم 
و�سمان  االأط������ف������ال  اح����ت����ي����اج����ات 
رف��اه��ي��ت��ه��م وال��ت�����س��ج��ي��ع ع��ل��ى اتباع 
على  بالنفع  تعود  قومية  �سلوكيات 

االأطفال.
وقال املهند�س ثامر را�سد القا�سمي 
امل�ساريع  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
الهيئة  يف  وال���ت���وا����س���ل  اخل���ا����س���ة 

اأبوظبي  اإم��ارة  االأطفال يف جمتمع 
و�سوال اإىل خلق نظام متكامل يعزز 
دعم  يف  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  دور 
امل�ستمر  التطوير  ويحقق  الطفل 

له.
تنظمها  ال��ت��ي  الفعاليات  وت�سيف 
العاملي  " ال��ي��وم  ال��ه��ي��ئ��ة مب��ن��ا���س��ب��ة 
التثقيفية  للحملة  " زخما  للطفل 
املجتمعية التي اأطلقتها مطلع هذا 
العام  نهاية  حتى  ومت��ت��د  االأ���س��ب��وع 
 " اأم االإم���ارات  "حديقة  اجل��اري يف 

وباال�ستناد اإىل جمموعة مت�سل�سلة 
التثقيفية  واملحطات  االأن�سطة  من 
ال����ت����ي ت����ق����دم ل�����الآب�����اء واالأط�����ف�����ال 
وتعليمية  تفاعلية  ترفيهية  جتربة 
توعوية  اإىل حمالت  اإ�سافة  مميزة 
من�ساتها  ع��ر  م�ستمرة  وتثقيفية 
الرقمية وو�سائل االإعالم املختلفة.

وع��ل��ى ه��ام�����س ه���ذه احل��م��ل��ة ب���داأت 
املبكرة"  للطفولة  اأبوظبي  "هيئة 
مبنا�سبة  ترفيهية  ف��ع��ال��ي��ة  ال��ي��وم 
وذل����ك  للطفل"  ال���ع���امل���ي  "اليوم 

االإمارات "وام" - اإىل جهود الهيئة يف 
ومبادرات  فعاليات  وتنفيذ  ت�سميم 
مبتكرة ومتكاملة من �ساأنها توفري 
اأجواء تعليمية وترفيهية لالأطفال 
للوالدين  واإر�����س����ادي����ة  وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
تنمية  باأهمية  وتعريفهم  وامل��رب��ني 
الطفولة يف املراحل العمرية املبكرة 
جلميع  ال��ع��ام��ة  امل�����س��ارك��ة  وتعظيم 
مب�ساهمة  واالرت��ق��اء  املجتمع  فئات 
وج���ه���ود االأف��������راد وامل���وؤ����س�������س���ات يف 
ب�����س��ب��ل دعم  م���وا����س���ل���ة االرت�����ق�����اء 

يف  الطفل  تنمية  ت�ساهم  ب��االإن��اب��ة 
ب�سكل  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف��ول��ة  م��رح��ل��ة 
م�ستقبله  ظ��روف  حت�سني  يف  فعال 
من  ي�ستفيدون  ال��ذي��ن  ف��االأط��ف��ال 
يرتفع  امل���ب���ك���رة  ال��ط��ف��ول��ة  ب���رام���ج 
لديهم معدل الذكاء باأكرث من 11 
تخرجهم  احتمالية  وت��زي��د  نقطة 
من املدر�سة الثانوية باأكرث من 33 
املائة وتقل احتمالية احتياجهم  يف 
املائة  يف   50 بن�سبة  خا�س  لتعليم 
تنخف�س  ال�سحي  ال�سعيد  وع��ل��ى 

•• اأبوظبي -وام: 

ك�����س��ف��ت م����ن����ارة ال�������س���ع���دي���ات عن 
اإطالق معر�سها با�ستخدام تقنية 
مع  بالتعاون  االفرتا�سي  الواقع 
ن��ي��ك��ون ال�����س��رق االأو�����س����ط، حتت 
عر  رح��ل��ة   .. "�سماوات  ع���ن���وان 
ي�ستمر  وال���ذي  واملكان"،  ال��زم��ان 

حتى 30 دي�سمر املقبل.
ال�سوء  املعر�س  ل��وح��ات  وت�سلط 
ع����ل����ى امل����م����ار�����س����ات االإب�����داع�����ي�����ة 
العلبي،  �سامي  الفلكي  للم�سور 
االنغما�س  للم�ساهدين  يتيح  م��ا 
ومتكينهم  ال�����س��ح��راء  اأع���م���اق  يف 
من  ال��ل��ي��ل  ���س��م��اء  ا�ستك�ساف  م��ن 
تظهر  كما  العلبي،  ع��ي��ون  خ��الل 
 .. "�سماوات  م��ع��ر���س  يف  ال�����س��ور 
رحلة عر الزمان واملكان" براعة 
من  يو�سح  التي  التقنية،  العلبي 
خاللها للجمهور منهج الت�سوير 

الفوتوغرايف.
اليو�سف  ي��و���س��ف  ف��اط��م��ة  وق��ال��ت 
م�����ن�����ارة  يف  ال��������رام��������ج  رئ�����ي�����������س 
التحديات  ظ��ل  "يف  ال�����س��ع��دي��ات: 

املبتكر  التعاون  اأ�سكال  من  مزيد 
مع منارة ال�سعديات".

الفلكي  امل�����س��ور  ق��ال  وم��ن جانبه 
الفلك  علم  "اإن  العلبي:  �سامي 
دائماً  ك��ان��ت  وامل��غ��ام��رة  وال��ف��ن��ون 
حيث  طفاًل،  كنت  اأن  منذ  �سغفي 
اأ�سدقائي  م���ع  ال���ذه���اب  اع���ت���دت 
وننظر  ن�ستلقي  وك��ن��ا  للتخييم 
عر  بال�سفر  ونحلم  النجوم  اإىل 
والنجوم،  امل��ج��رات  ب��ني  ال��ف�����س��اء 
وع���ن���دم���ا ك����رت وع��م��ل��ت ب������اإدارة 
بالفن  ���س��غ��ف��ي  دف��ع��ن��ي  امل��ن�����س��اآت، 
متابعة  اإىل  النهاية  يف  وامل��غ��ام��رة 

الت�سوير الفوتوغرايف".
خالل  "من  ال���ع���ل���ب���ي:  واأ������س�����اف 
حلظة  جتميد  ميكنك  الت�سوير 
رائعة من الوقت، اأو م�سهد خالب 
وم�ساركته مع العامل، كما ميكنك 
خالل  من  عميقة  معاين  تقدمي 
ومفاهيمك  اأف��ك��ارك  عن  التعبري 
كبري،  ت��اأث��ري  م��ع  ب�سمت  ونقلها 
اإنها لغة مفهومة على نطاق وا�سع 
بعيداً عن  ه��دوء  وتعطيك حلظة 

�سخب واإيقاع احلياة ال�سريع".

•• اأبوظبي-وام: 

للطفولة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  حت��ر���س 
امل���ب���ك���رة ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ ح���زم���ة من 
اأجيال  امل��ب��ت��ك��رة الإع�����داد  امل���ب���ادرات 
اأهدافها  امل�ستقبل وذلك ات�ساقا مع 
لالأطفال  ال�ساملة  التنمية  لدعم 
عر تطوير برامج الطفولة املبكرة 
االأم��ث��ل لالأطفال  ال��ن��م��و  وحت��ق��ي��ق 
�سالمتهم  وت��ع��زي��ز  ���س��ن��وات   8-0
جماالت  اأرب��ع��ة  �سمن  ورفاهيتهم 
رئ��ي�����س��ي��ة ه��ي ال�����س��ح��ة وال��ت��غ��ذي��ة ، 
وحماية الطفل ، والدعم االأ�سري ، 

والتعليم والرعاية املبكرين.
باليوم  االحتفاالت  مع  وبالتزامن 
 20 ي��واف��ق  ال����ذي  للطفل  ال��ع��امل��ي 
ن��وف��م��ر م���ن ك���ل ع����ام وي���اأت���ي هذا 
اال�ستثمار  �سعار"  حت����ت  ال����ع����ام 
يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ي��ع��ن��ي اال���س��ت��ث��م��ار يف 
مطلع  ال��ه��ي��ئ��ة  ب�����داأت  اأطفالنا".. 
تثقيفية  ح��م��ل��ة  اجل����اري  االأ���س��ب��وع 
ت��وع��وي��ة ل��ت��ع��ري��ف امل��ج��ت��م��ع املحلي 
االأطفال  رعاية  واآل��ي��ات  �سبل  باأهم 
يف مرحلة الطفولة املبكرة وذلك يف 
اأبوظبي  " يف  االإمارات  اأم  "حديقة 

الرتويج  تركز على  باأبوظبي حيث 
ملن�سة الوالدين - املن�سة احلكومية 
 - املنطقة  م�ستوى  على  ال��وح��ي��دة 
لقطاع  متكاملة  م���وارد  تقدم  التي 

الطفولة املبكرة.
وت�سعى الهيئة من خالل املن�سة اإىل 
املتكاملة  امل�ساركة  و���س��م��ان  تعزيز 
ومقدمي  ال��وال��دي��ن  ب��ني  والفعالة 
الرعاية واملجتمع ب�سكل عام ومتكني 
الوالدين ومقدمي الرعاية باأف�سل 
التي  واملمار�سات  وامل��ع��ارف  االأدوات 
ال�سليمة لالأطفال  الرعاية  ت�سمن 
وم�ستدام  ث���ري  حم��ت��وى  وت���وف���ري 
ب��دوره��ا يف  وينه�س  االأ���س��رة  يخدم 
الطفولة  ق��ط��اع  بتنمية  امل�ساهمة 
املحتوى  م�ساهمة  وتعظيم  املبكرة 
املهم  القطاع  هذه  تنمية  يف  املحلي 
االقت�ساد  اإىل جانب دعم منظومة 
الطفولة  جم���������االت  يف  امل�����ع�����ريف 
اإيجابية  رعاية  بيئة  واإر�ساء  املبكرة 
مل��ج��ت��م��ع مبادر  وم��ت��ط��ورة و����س���وال 
باأهمية تنمية قطاع  ومتعاون وواع 
باالأدوات  وممكن  املبكرة  الطفولة 
وامل���ع���رف���ة ال����الزم����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق منو 

وازدهار االأطفال.

تعاون ثنائي لل�ستفادة من خربات االأكادميية يف االرتقاء بالقدرات واالإمكانات الرقمية لل�سباب ال�سعودي

اأكادميية الإعالم اجلديد تعزز ح�سورها العربي ب�سراكة رقمية مع �سركة التاأثري املبا�سر يف ال�سعودية

•• دبي-وام: 

اأكادميية االإعالم اجلديد  جنحت 
االأكادميية  االإم���������ارات،  دول�����ة  يف 
نوعها  م�����ن  االأوىل  ال���رق���م���ي���ة 
تعزيز  يف  ال����ع����رب����ي،  ال����ع����امل  يف 
يف  �سمعتها  وت��ر���س��ي��خ  ح�����س��وره��ا 
توقيعها  ب���ع���د  ال���ع���رب���ي���ة  ال�������دول 
مل�����ذك�����رة ت����ف����اه����م م�������س���رتك���ة مع 
اململكة  يف  املبا�سر  التاأثري  �سركة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، ال���رائ���دة يف 
وذلك  والت�سويق،  االت�سال  جمال 
ال�سعودي  ال�سباب  لتطوير قدرات 
اجل����دي����د  االإع��������������الم  جم��������ال  يف 
وابتكار  وال���ت���وا����س���ل  واالت�������س���ال 

املحتوى الرقمي.
اجلديدة  ال�����س��راك��ة  وت�����س��ت��ه��دف 
اأكادميية  خ���رات  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 
االإعالم اجلديد يف تنمية مواهب 
اجل���ي���ل اجل����دي����د م����ن امل���وؤث���ري���ن 
ورواد االت�سال الرقمي يف اململكة 
يف  وامل�ساعدة  ال�سعودية،  العربية 
املتميز  ال��رق��م��ي  امل��ح��ت��وى  اب��ت��ك��ار 

املالئمة  ال�����س��ب��ل  ك��اف��ة  ت��وف��ري  يف 
والتدريب  التعليم  حيث  من  لهم 
والتطوير ليتوا�سلوا مع بع�سهم 
اإيجابية  ر�سالًة  ويقدموا  البع�س 
حملياً  ����س���داه���ا  ي������رتدد  ه����ادف����ة 

وعاملياً."
اأ�سار وليد القحطاين،  من جانبه 
ل�سركة  ال���ع���ام  وامل���دي���ر  امل��وؤ���س�����س 
ال�سركة  اأن  اإىل  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��اأث��ري 
جديدة  اإ�سرتاتيجية  وف��ق  تعمل 
ت���ت�������س���م���ن ن�������س���ج ������س�����راك�����ات مع 
وذلك  وعاملية؛  حملية  موؤ�س�سات 
املحلي  امل��ح��ت��وى  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف 
واملهارات  اخل����رات  �سعيد  ع��ل��ى 
اأن  مو�سحاً  ال�سعودي،  ال�سوق  يف 
اأكادميية االإعالم اجلديد هي اأول 
جمال  يف  املبا�سر  التاأثري  �سركاء 
ت���ق���دمي اخل�����دم�����ات االأك����ادمي����ي����ة 
والتوا�سل  اجل���دي���د  االإع������الم  يف 
الرقمي وابتكار املحتوى، اإذ ت�سعى 
يف  التناف�سية  رف���ع  اإىل  ال�����س��رك��ة 
ال�������س���وق امل��ح��ل��ي��ة وت���ط���وي���ر جيل 
واملوؤثرين  ال��ك��ف��اءات  م��ن  ج��دي��د 

العاملية  وال�������س���راك���ات  امل���رتاك���م���ة 
جمال  يف  الطرفان  ميتلكها  التي 

املحتوى الرقمي.
خطوًة  ال�������س���راك���ة  ه�����ذه  وت���ع���ت���ر 
املتبادل  التعاون  اأخرى يف م�سرية 
والبّناء بني دولة االإمارات العربية 
املتحدة واململكة العربية ال�سعودية 
وتعك�س الروؤية امل�سرتكة للبلدين 
عجلة  دف��ع  يف  املتمثلة  ال�سقيقني 
وت���ع���زي���ز  امل���ن���ط���ق���ة  ال����ت����ط����ور يف 
كما  امل��ج��االت،  كافة  على  تقدمها 
توؤكد ال�سراكة على عمق العالقات 
االإماراتية وتطورها يف  ال�سعودية 
كافة االأ�سعدة وخا�سًة ال�سعيدين 
يتعلق  مب��ا  واالإع��الم��ي  التعليمي 
املحلية  امل���واه���ب  يف  ب��اال���س��ت��ث��م��ار 
الراغبة  ت��ل��ك  خ��ا���س��ًة  ودع���م���ه���ا، 
يف دخ���ول ع���امل االإع����الم الرقمي 

وابتكار املحتوى.
اأمام  املجال  ال�سراكة  ه��ذه  وتتيح 
البلدين  ك��ال  يف  اخل��ا���س  القطاع 
املتاحة  ال��ف��ر���س  ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن 
ال���ت�������س���وي���ق واالإع��������الم  يف ق����ط����اع 

التوا�سل  �سبكات  ع��ر  وال���ه���ادف 
االجتماعي. وتنظر �سركة التاأثري 
املبا�سر اإىل �سراكتها مع اأكادميية 
االإعالم اجلديد كخطوة متقدمة 
االإقليمية  اخل����رات  ال���س��ت��ق��ط��اب 
واملعرفة  اخل��رات  لنقل  والعاملية 
يف املجاالت الرقمية امل�ستقبلية يف 
الرقمي  املحتوى  واإنتاج  الت�سويق 

اإىل ال�سباب ال�سعودي.
تطوير  امل�����ذك�����رة  ت��ت�����س��م��ن  ك���م���ا 
اأكادميية االإعالم اجلديد و�سركة 
ال���ت���اأث���ري امل���ب���ا����س���ر ل���ن���م���اذج عمل 
اإثراء  يف  ت�سهم  ومبتكرة  ج��دي��دة 
تناف�سية  ورفع  ال�سعودية  املواهب 
ال�������س���وق ال�������س���ع���ودي يف امل���ج���االت 
تو�سع  اإىل  اإ����س���اف���ة  امل�������س���رتك���ة، 
ال�سوق  يف  االأك����ادمي����ي����ة  ح�����س��ور 
التاأثري  ���س��رك��ة  ع���ر  ال�����س��ع��ودي��ة 
على  الثنائي  وتعاونهما  املبا�سر 
وخدمات  وتقارير  دورات  تطوير 
ال�سعودي  ل��ل�����س��وق  م��ت��خ�����س�����س��ة 
املمار�سات  على  اعتماداً  واملنطقة 
امل���ب���ت���ك���رة واخل�����������رات ال���ك���ب���رية 

جديدة،  الآف��اق  بالقطاع  لالرتقاء 
ال�سراكة،  ه����ذه  حت��ق��ق��ه  م���ا  وه����و 
م�سرًيا اإىل اأهمية تبادل اخلرات 
واالإقليمية  املحلية  ال�سركات  بني 
اأهمية  ع��ل��ى  م����وؤك����ًدا  وال���ع���امل���ي���ة، 
م�ستجدات  على  امل�ستمر  االط��الع 
وممار�ساته  واالت�����س��ال  االإع�����الم 

العاملية.
اأكادميية االإعالم اجلديد  وت�سكل 
مبادرة اإماراتية ا�ستثنائية لتاأهيل 
ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي وت��دري��ب��ه��م على 
الرقمي،  التوا�سل  تقنيات  اأح��دث 
وذل����ك ع��ل��ى ي��د جم��م��وع��ة المعة 
االأكادمييني  واأب������رز  اأف�����س��ل  م���ن 
وامل��ت��خ�����س�����س��ني واخل�������راء حول 
ال�سركات  اأمل��ع  يف  العاملني  العامل 
االأكادميية  واجل��ام��ع��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�����دول�����ي�����ة امل�����رم�����وق�����ة. وت����وف����ر 
وامل�ساقات  الرامج  من  جمموعة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة غ����ري امل�������س���ب���وق���ة يف 
املمار�سات  اأحدث  املنطقة، وتطبق 
العاملية يف جمال االإعالم الرقمي 
اأجل  بعد من  التعلم عن  بتقنيات 

الرامج  وا���س��ت��ك�����س��اف  ال��رق��م��ي��ني 
اإىل  والرامية  املتوفرة  التعليمية 
اإثراء املحتوى العربي الهادف على 

من�سات التوا�سل االجتماعي.
را����س���د  ق������ال  ال�������س���ي���اق  ه������ذا  ويف 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  ال����ع����و�����س����ي، 
الأك���ادمي���ي���ة االإع�����الم اجل���دي���د: " 
ت��رك��ز اأك��ادمي��ي��ة االإع���الم اجلديد 
املحتوى  ت��ن��م��ي��ة  ع���ل���ى  ج���ه���وده���ا 
املنطقة  يف  امل�������س���ت���دام  ال���رق���م���ي 
العربية. وقد اأكدنا دوماً التزامنا 
بالتعاون  ال���ه���دف  ه���ذا  ب��ت��ح��ق��ي��ق 
املنطقة  يف  متميزين  ���س��رك��اء  م��ع 
يتفقون مع روؤية اأكادميية االإعالم 
على  ونحن  وطموحاتها.  اجلديد 
ثقٍة باأن مذكرة التفاهم مع �سركة 
التاأثري املبا�سر يف اململكة العربية 
كبري  دور  لها  �سيكون  ال�سعودية 
لل�سباب  ك���ث���رية  ف���ر����سٍ  خ��ل��ق  يف 
اخلليجي والعربي الراغب يف ترك 
املحتوى  ع���امل  ب�����س��م��ٍة مم��ي��زة يف 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  وو����س���ائ���ل 
يكمن  ودورن���ا  امل�ستقبل،  ويف  االآن 

واأذهان  عقول  يف  املعرفة  تر�سيخ 
املنت�سبني.

تاأ�سي�س  اأه������������داف  وت���ت���ن���ا����س���ق 
احتياجات   4 م����ع  االأك����ادمي����ي����ة 
اأ�سا�سية ورئي�سية يف دولة االإمارات 
واملنطقة وهي تنمية املواهب، وبناء 
للم�ستقبل  واال�ستعداد  ال��ق��درات، 
احتياجات  وه��ي  املفتوح،  والتعلم 
�ستلعبه  ال��ذي  الهام  ال��دور  تعك�س 
م�ستقبل  ���س��م��ان  يف  االأك���ادمي���ي���ة 
ومنطقتنا  االإم���ارات  لدولة  واع��د 
ال���ع���رب���ي���ة، وت����اأم����ني ف���ر����س عمل 
املحلي  لالقت�ساد  رئي�سي  بقطاع 

واالإقليمي.
اأم����ا ���س��رك��ة ال��ت��اأث��ري امل��ب��ا���س��ر هي 
ورائدة  اب��ت��ك��اري��ة  �سعودية  �سركة 
والتوا�سل  االت�����س��ال  جم���االت  يف 

عر  خدماتها  ت��ق��دم  وال��ت�����س��وي��ق، 
ابتكرته  ات�����س��ايل  من����وذج  تفعيل 
االت�سال  /من��وذج  ي�سمى  ال�سركة 
مكنها  ال���ذي  امل��وؤث��ر/،  الت�سويقي 
من حتقيق جناحات غري م�سبوقة 
على  واحل��م��الت  امل�ساريع  اأه���م  يف 
ي��ق��ي��ن��اً منها  امل��ن��ط��ق��ة،  م�����س��ت��وى 
وجمتمعاتها  املنطقة  بخ�سو�سية 
احلاجة  يف  ال�سركة  م��ن  اإمي��ان��اً  و 
اال�ستثمار  على  الكبري  ال��ع��ائ��د  و 
امل����ادي وامل��ع��ن��وي ط��وي��ل امل����دى يف 
يف  والتطوير  وال��ت��دري��ب  االبتكار 
والت�سويقي  االإع���الم���ي  امل��ج��ال��ني 
االأعمال  ري����ادة  واآث�����اره يف مت��ك��ني 
التوا�سل  وتعزيز  الثقافة  واإث���راء 
�ستى  يف  وال����ف����ع����ال  االإن�����������س�����اين 

القطاعات.

مع �سركاء نتفق مع روؤياهم لرتك ب�سمٍة مميزة يف عامل املحتوى وو�سائل التوا�سل الجتماعي  نتعاون  • العو�سي: 
التناف�سية يف ال�سوق املحلية وتطوير جيل جديد من الكفاءات واملوؤثرين  رفع  اإىل  تهدف  التفاقية  • القحطاين: 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون اأمري موناكو باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث   
االأمري  ال�سمو  �ساحب  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل(  )حفظه  الدولة 

األرت الثاين اأمري موناكو مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
دب��ي )رع���اه اهلل(  ال����وزراء ح��اك��م  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
تهنئة  برقيتي  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 

مماثلتني اإىل �ساحب ال�سمو االأمري األرت الثاين.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرت120,041 فح�سا ك�سفت عن 1,153 اإ�سابة

»ال�سحة« تعلن �سفاء 932 حالة جديدة من كورونا
•• اأبوظبي- وام:

لتو�سيع  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  متا�سيا مع خطة 
االكت�ساف  ب��ه��دف  ال��دول��ة  يف  الفحو�سات  ن��ط��اق  وزي����ادة 
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  امل�سابة  املبكر وح�سر احلاالت 
الوزارة  اأعلنت  وعزلهم..  لهم  واملخالطني   19  - كوفيد 
ال�ساعات  خ��الل  ج��دي��دا  120،041 فح�سا  اإج���راء  ع��ن 
با�ستخدام  املا�سية على فئات خمتلفة يف املجتمع   24 ال� 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

الدولة  يف  والفح�س  التق�سي  اإج����راءات  تكثيف  و�ساهم 
وت��و���س��ي��ع ن��ط��اق ال��ف��ح��و���س��ات ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة يف 
الك�سف عن 1،153 حالة اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة، وجميعها حاالت م�ستقرة 
وتخ�سع للرعاية ال�سحية الالزمة، وبذلك يبلغ جمموع 
الوزارة  اأعلنت  كما  حالة.   155،254 امل�سجلة  احل��االت 
االإ�سابة بفريو�س  عن وفاة م�سابني وذلك من تداعيات 
الدولة  ال��وف��ي��ات يف  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  امل�ستجد،  ك��ورون��ا 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  واأع��رب��ت   . حالة   544

املتوفني،  ل��ذوي  وموا�ساتها  تعازيها  وخال�س  اأ�سفها  عن 
ومتنياتها بال�سفاء العاجل جلميع امل�سابني، مهيبة باأفراد 
املجتمع التعاون مع اجلهات ال�سحية والتقيد بالتعليمات 
و�سالمة  ل�سحة  �سماناً  االجتماعي  بالتباعد  واالل��ت��زام 
جديدة  حالة   932 �سفاء  عن  ال���وزارة  واأعلنت  اجلميع. 
من  ال��ت��ام  وتعافيها  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  مل�سابني 
اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ 
ال�سفاء  ح��االت  جمموع  يكون  وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها 

حالة.  146،469

�سفارة الدولة يف �سيوؤول تعقد ندوة مبنا�سبة مرور 40 
عاما على العالقات الإماراتية الكورية

•• �سيوؤول-وام:

عقدت �سفارة دولة االإمارات لدى �سيوؤول، بالتعاون مع �سفارة جمهورية كوريا اجلنوبية يف اأبوظبي، ندوة عر تقنية 
االت�سال املرئي، مت من خاللها ت�سليط ال�سوء على 4 عقود من عالقات ال�سراكة اال�سرتاتيجية اخلا�سة واملتميزة 

بني دولة االإمارات وكوريا اجلنوبية، وذلك مب�ساركة عدد من ال�سيا�سيني واالأكادمييني من البلدين.
وخالل الندوة اأكد �سعادة عبداهلل �سيف النعيمي �سفري دولة االإمارات لدى كوريا اجلنوبية اأن البلدين يحتفالن 
هذا العام بالذكرى االأربعني لتاأ�سي�س العالقات الدبلوما�سية، وقد �سهدت هذه العالقات تقدًما كبرًيا وخا�سة يف 
ال�سنوات االأخرية، حيث متيزت بدعم الحمدود من قيادة البلدين. ومت خالل الندوة بحث �سبل التعاون والروؤى 
يف  الفر�س  من  املزيد  وا�ستك�ساف  اخلم�سني،  للعام  االإم���ارات  دول��ة  ا�ستعدادات  طار  يف  والتنموية  اال�سرتاتيجية 
امل�ستقبل يف خمتلف املجاالت، فيما اأعرب امل�ساركون يف الندوة عن اأملهم يف موا�سلة تعزيز اأوا�سر التعاون امل�سرتك 

والعالقات الثنائية، وتفعيلها يف �ستى املجاالت، مبا ي�سهم يف دعم اأوا�سر ال�سداقة بني البلدين.

هيئة البيئة والحتاد الدويل حلماية الطبيعة يطلقان مبادئ توجيهية دولية

�سحة دبي تنظم ندوات افرتا�سية لتعزيز الت�سدي جلائحة كوفيد- 19

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي   - ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
واالحتاد الدويل حلماية الطبيعة 
العاملي  املنتدى  بالتعاون مع  ام�س 
العمل  وجم���م���وع���ة  ل��ل�����س��ي��ادي��ن 
التابعة  االأ�سماك  مب�سايد  املعنية 
مبادئ  الدولية  التخطيط  للجنة 
جتميع  اإىل  ت����ه����دف  ت���وج���ي���ه���ي���ة 
معارف ال�سيادين واال�ستفادة منها 
وتطبيقها  ال�سيا�سات  تطوير  يف 
وذلك وذلك مبنا�سبة اليوم العاملي 
ي�سادف  ال���ذي  ال�سمكية  ل��ل��رثوة 

عام. كل  من  نوفمر   21
التوجيهية  امل���ب���ادئ  ه���ذه  وت���وؤك���د 
معرفة  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  ال���ط���وع���ي���ة 
البحرية  امل���ح���ل���ي���ة  امل���ج���ت���م���ع���ات 
ال�سيادين  وم��ع��رف��ة  وال�����س��اح��ل��ي��ة 
ال�سيا�سات  ل��و���س��ع  اخل����رة  ذوي 
االأ�سماك  م�سايد  ب���اإدارة  اخلا�سة 
اإر�سادات  ل��ت��ق��دمي  م�سممة  وه���ي 
م��ن هذه  اال���س��ت��ف��ادة  ح���ول كيفية 
اإدارة  يف  ال��رثي��ة  الثقافية  املعرفة 
امل��وارد عر جمموعة متعددة من 

ويوجد  واإدارت������ه������ا.  وت��ف�����س��ريه��ا 
حالياً اعرتاف متزايد بقيمة دمج 
اإدارة  التقليدية يف  ال�سيد  معارف 
م�����س��اي��د االأ����س���م���اك واأ����س���ب���ح هذا 
الدولية...  االتفاقيات  يف  وا�سًحا 
ا  اأي�سً ت�سمل  ال�سيادين  اإن معرفة 
الن�ساء  امل��راأة حيث ت�سارك  معرفة 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف اأن�����س��ط��ة م���ا قبل 
االأ�سماك  ل�سيد  وب��ع��ده  ال�����س��ي��د 
بجمع  ويقمن  �سغري  ن��ط��اق  على 
اإدارة املوارد  معلومات مهمة ب�ساأن 

والنظم البيئية".
ال�سيا�سات  م��دي��ر  ق��ال  جانبه  م��ن 
البحرية يف هيئة البيئة - اأبوظبي 
"لقد مت تطوير  وين�ستون كووي: 
ه������ذه امل�����ب�����ادئ ال���ت���وج���ي���ه���ي���ة من 
ق��ب��ل ف��ري��ق م���ن اخل�����راء متعدد 
جمموعة  ب���ق���ي���ادة  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
العي�س  و�سبل  امل�ستدام  اال�ستخدام 
حلماية  ال���دويل  ل��الحت��اد  التابعة 
البيئة  هيئة  م��ن  ب��دع��م  الطبيعة 
ومتخ�س�سون من اللجان االأخرى 

التابعة لالحتاد.
مكملة  التوجيهية  املبادئ  وتعتر 

االأهداف  اأح��د  التقليدية  امل��ع��ارف 
امل��ه��م��ة وال����ذي ي��ت��ك��ون م��ن ثالثة 
اح�����رتام  اأوال  رئ��ي�����س��ي��ة  ع��ن��ا���س��ر 
واملمار�سات  واالب��ت��ك��ارات  امل��ع��ارف 
االأ�سلية  للمجتمعات  التقليدية 
وامل���ح���ل���ي���ة وال����ت����ن����وع ال����ث����ق����ايف يف 
البيولوجي  للتنوع  العاملي  االإط��ار 
التقليدية  املعارف  تخ�سع  وثانياً 
وااللتزامات  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ق��وان��ني 
فاإن  واأخ���رياً  ال�سلة  ذات  الدولية 
ب�سكل  مدجمة  التقليدية  املعارف 
كامل وتنعك�س يف تنفيذ االتفاقية 
للمجتمعات  ال��ف��ع��ال��ة  ب��امل�����س��ارك��ة 
االأ����س���ل���ي���ة وامل��ح��ل��ي��ة ع��ل��ى جميع 

امل�ستويات ذات ال�سلة.
ال���دك���ت���ورة �سيخة  ���س��ع��ادة  وق���ال���ت 
العام  االأم������ني  ال���ظ���اه���ري  ����س���امل 
لهيئة البيئة – اأبوظبي وم�ست�سارة 
الطبيعة  ال��دويل حلماية  االحت��اد 
البحار  "كانت  اآ�����س����ي����ا:  ل����غ����رب 
املا�سي  يف  االأ����س���م���اك  وم�����س��اي��د 
م�����س��درا رئ��ي�����س��ي��ا ل���ل���رزق وم����ورد 
ه���ام ل��ل��غ��ذاء وال���ي���وم مي��ث��ل �سيد 
العامل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  االأ����س���م���اك 

ال�سعي  اإط���ار  يف  وذل���ك  ال�سياقات 
االإيكولوجي  ال��ن��ظ��ام  ن��ه��ج  الت��ب��اع 

الإدارة م�سايد االأ�سماك.
م�سايد  اإدارة  ع��م��ل��ي��ة  وت�������س���م 
االأ����س���م���اك جم��م��وع��ة اأو�����س����ع من 
االيكولوجية  النظم  م�ستخدمي 
املياه  اأن��ظ��م��ة  فيها  مب��ا  ال��ب��ح��ري��ة 
العذبة  امل���ي���اه  واأن��ظ��م��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
وك������ذل������ك امل���������س����اي����د ال���ت���ج���اري���ة 
و�سغرية  واملعي�سية  والرتفيهية 

احلجم.
ومت تطوير هذه املبادئ التوجيهية 
بوا�سطة فريق تقوده هيئة البيئة 
وت�����س��م��ن��ت م�����س��اه��م��ات م����ن 50 
خ���ب���رياً ودرا�����س����ات ح��ال��ة م���ن 16 
اأ�سحاب  الت�ساور مع  دول��ة كما مت 
امل�سلحة من اخلراء املتخ�س�سني 
ال�سيد  وم��ن��ظ��م��ات  واحل���ك���وم���ات 
ال�سيد  وم���ن���ظ���م���ات  ال�������س���غ���رية 
املدين  املجتمع  ومنظمات  املحلية 
واالأكادميية  البحثية  واالأو���س��اط 

والقطاع اخلا�س.
وي��ع��ت��ر ال��ه��دف 18 م��ن اأه���داف 
ب�ساأن  ال��ب��ي��ول��وج��ي  للتنوع  اأي�����س��ي 

ا�ستهالك �سكان  17? من  حوايل 
ال���روت���ني احليواين  م���ن  ال���ع���امل 
ويوفر حلوايل 3.2 مليار �سخ�س 
م��ا يقرب من  االأر����س  على كوكب 
احليواين  ال���روت���ني  م���ن   ?20
ونتيجة لذلك فاإن حوايل 90% 
من املخزونات ال�سمكية العاملية اإما 

م�ستغلة بالكامل اأو يف تراجع.
االأ�سماك  م�����س��اي��د  حت��ق��ي��ق  وي��ع��د 
احلفاظ  اإىل  وال�سعي  امل�ستدامة 
على الروابط التقليدية يف املجتمع 
اليوم مو�سوًعا مهًما ونحن نفخر 
باالحتاد الدويل حلماية الطبيعة 
املجتمع  مع  بالعمل  البيئة  وهيئة 
 " الق�سية.  ه��ذه  ملعاجلة  ال���دويل 
االأ�سماك  "توفر م�سايد  واأ�سافت 
العي�س  و���س��ب��ل  ال���غ���ذائ���ي  االأم������ن 
وال��دخ��ل مل��الي��ني ال��ن��ا���س ول��ك��ن يف 
ب��ع�����س احل�����االت ال ت����زال اإدارت���ه���ا 
واأ�سحاب  للمديرين  حتدًيا  متثل 
م�ساكل  ب�سبب  االآخ��ري��ن  امل�سلحة 
يف جمع املعلومات املنا�سبة.. هناك 
اأه���م���ي���ة الإ�����س����راك ال�����س��ي��ادي��ن يف 
وحتليلها  البيانات  جمع  عمليات 

•• دبي -وام: 

نظمت هيئة ال�سحة بدبي - ممثلة 
واحلوكمة  اال�سرتاتيجية  اإدارة  يف 
- �سل�سلة من ندواتها االفرتا�سية 
حول االجتاهات الرئي�سية واأحدث 
الرعاية  جم�����ال  يف  االب����ت����ك����ارات 
"كوفيد- ال�سحية يف ظل جائحة 
�سانعي  ا�ستهدفت  "والتي   19
وال����ع����ام����ل����ني يف جم����ال  ال������ق������رار 
الرعاية ال�سحية يف امارة دبي من 

القطاعني العام واخلا�س.
ن��اه��د من�سف  ال���دك���ت���ورة  واأك�����دت 
اال�سرتاتيجية  اإدارة  م����دي����رة 
بدبي  ال�����س��ح��ة  بهيئة  واحل��وك��م��ة 
ا�ستفاد  التي  ال��ن��دوات  ه��ذه  اأهمية 
منها منذ �سهر يونيو املا�سي اأكرث 
من 800 �سخ�س ميثلون موظفي 
بدبي  ال�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  وق�����ي�����ادات 
الرعاية  جم��ال  يف  واملتخ�س�سني 
احلكومية  وال���ه���ي���ئ���ات  ال�����س��ح��ي��ة 
يف  مبا  اخلا�س  ال�سحي  والقطاع 
ذلك امل�ست�سفيات و�سركات التاأمني 

وال�سركات اال�ست�سارية وغريها.
املختلفة  امل������ح������اور  واأو������س�����ح�����ت 

الندوة االفرتا�سية التي �ستنظمها 
واحلوكمة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة 
ال�سهر  االأ���س��ب��وع االأول م��ن  خ��الل 
�سل�سلة  تطبيقيات  ملناق�سة  املقبل 
ال��ت��وري��د ال��ط��ب��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة مع 
االأنظمة  اأف�������س���ل  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز 
التطبيق  ت��دع��م  ال��ت��ي  واالآل����ي����ات 
التوريد  ���س��ل�����س��ة  الإدارة  ال�����س��ل��ي��م 

الطبية امل�ستدامة.
ك��م��ا ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة بدبي 
بن  اأم���ل  ادارت��ه��ا  افرتا�سية  ن���دوة 
ال�سيا�سات  ق�����س��م  رئ��ي�����س��ة  غليطة 
واال�سرتاتيجيات ال�سحية باالإنابة 
�سل�سلة  ن���ظ���ام  خ���الل���ه���ا  ن��اق�����س��ت 
التوريد الطبية امل�ستدامة واأف�سل 
با�سرتاتيجية  املتعلقة  املمار�سات 
التوريد  �سل�سلة  وجاهزية  امل���وارد 
ملقدمي اإمدادات الرعاية ال�سحية 
خ��ا���س��ة يف ظ���ل ال���و����س���ع احل���ايل 
املجاالت  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�����س��ل��ي��ط 
خماطر  من  للتخفيف  الرئي�سية 
���س��ل�����س��ل��ة ال���ت���وري���د واالإج����������راءات 
طوارئ  الإدارة  املطلوبة  الرئي�سية 
ال���دع���م ل�����س��ل�����س��ة ال���ت���وري���د خالل 

"كوفيد19-".

و�سحة  ����س���الم���ة  ع���ل���ى  امل���خ���اط���ر 
ال�سحية  الرعاية  يف  املتخ�س�سني 
املقدمة، وطرق  وج��ودة اخل��دم��ات 
التخفيف من هذه املخاطر والتي 
لالإ�سابة  التعر�س  خطر  ت�سمل 
العمل  و�����س����اع����ات  ب�����االأم�����را������س 
الطويلة والتعب واالإرهاق البدين 

وتدهور ال�سحة النف�سية.
وذك���رت اأن ال��ن��دوات رك���زت كذلك 
واملجتمعية  النف�سية  ال�سحة  على 
اجلائحة  ب�سبب  ال��ع��ام��ل��ة  ل��ل��ق��وى 
واالأث�������ر ال��ن��ف�����س��ي ال��ع��م��ي��ق ال���ذي 
خلفته االأزمة يف املجتمعات واأهمية 

الندوات  ه���ذه  عليها  رك���زت  ال��ت��ي 
املمار�سات  ب���اأف�������س���ل  وامل���ت���ع���ل���ق���ة 
احلكومات  وا���س��ت��ج��اب��ة  ال���دول���ي���ة 
وح�سد  "كوفيد19-"  جل��ائ��ح��ة 
م��������وارده��������ا مل����ع����اجل����ة ال����ع����واق����ب 
والتحديات ال�سحية واالجتماعية 
للجائحة واإدارة العودة التدريجية 
واأهمية  االق���ت�������س���ادي  ل��ل��ن�����س��اط 
ر����س���د وت���ت���ب���ع امل���خ���ال���ط���ني واأث�����ر 
والدور  ال��وب��اء  اح��ت��واء  ذل��ك على 
التي  االإيجابية  والنتائج  الفعال 
وتتبع  للفح�س  ال��رام��ج  حتققها 
وع���زل احل���االت وع���زل املخالطني 
للغالبية  ال�����س��م��اح  م��ع  واالإغ�����الق 
بالتحرك  ال�����س��ك��ان  م��ن  ال��ع��ظ��م��ى 
اأن�سطتهم  مل����م����ار�����س����ة  ب����ح����ري����ة 
عالية  مكا�سب  يحّقق  اأن  اليومية 
ك��رن��ام��ج م��ت��م��ي��ز. واأ�����س����ارت اإىل 
التي  االف���رتا����س���ي���ة  ال����ن����دوات  اأن 
املا�سي  يونيو  �سهر  منذ  انطلقت 
وال�سالمة  ال�����س��ح��ة  ع��ل��ى  رك�����زت 
املهنية للعاملني يف جمال الرعاية 
والتحديات  وامل��خ��اط��ر  ال�����س��ح��ي��ة 
ي��واج��ه��ون��ه��ا خ���الل جائحة  ال��ت��ي 
ه���ذه  وت�����اأث�����ري  "كوفيد19-" 

الفعاّلة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  و���س��ع 
الوباء  ك��ل مرحلة م��ن م��راح��ل  يف 
لتلبية احتياجات ال�سحة النف�سية 
املجتمع  من  خمتلفة  �سرائح  عر 
مبا يف ذلك املتخ�س�سني يف جمال 
ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة. وق���ال���ت اإن 
الندوات االفرتا�سية التي نظمتها 
ومنهجية  اآل���ي���ة  ن��اق�����س��ت  ال��ه��ي��ئ��ة 
لالأن�سطة  التدريجي  الفتح  اإع��ادة 
وال��ق��ط��اع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ب���ن���اًء على 
"كوفيد- مل��ر���س  ال��وب��ائ��ي��ة  االأدل����ة 

للتعايف  العاملية  واملنهجيات   "19
من املر�س م�ستعر�سة النهج الذي 
ال�سحية  الرعاية  قطاعات  تبنته 
ال���ع���امل���ي���ة ومن�������وذج ال���روت���وك���ول 
باالإ�سافة  واحلوكمة  االجتماعي 
املمار�سات  اأف�����س��ل  م��ن��اق�����س��ة  اإىل 
لت�سجيع وتن�سيط املجتمعات التي 
وحماية  اجل���ائ���ح���ة،  م���ن  ت��ت��ع��اف��ى 
الرعاية  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ني  ودع����م 
الن�ساط  اإنعا�س  واإع���ادة  ال�سحية، 
االأثر  من  والتخفيف  االقت�سادي، 
التباعد  الإج���راءات  العام  ال�سحي 

اجل�سدي.
واأ�سارت الدكتورة ناهد من�سف اإىل 

على اأهمية املعارف التقليدية.
اأن�����ه يف  جت����در االإ������س�����ارة ه��ن��ا اإىل 
البيئة  هيئة  اأطلقت   2016 ع��ام 
وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب���وظ���ب���ي،   -
وال��ب��ي��ئ��ة برنامج  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
امل�سايد ال�سمكية امل�ستدامة لدولة 
املتحدة ملواجهة  العربية  االإم��ارات 
للموارد  املفرط  اال�ستغالل  حالة 
ال�سمكية يف دولة االإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة وي���ه���دف ال���رن���ام���ج اإىل 
�سمان ا�ستخدام م�سايد االأ�سماك 

التوجيهية  واالإر�سادات  للخطوط 
اتفاقية  ذل�����ك  يف  مب����ا  ال���دول���ي���ة 
اأي�سي  واأه��داف  البيولوجي  التنوع 
لقواعد  امل��ت��ح��دة  االأمم  وم���دون���ة 
الر�سيد  ال�����س��ي��د  ب�����س��اأن  ال�����س��ل��وك 
مل�سايد  ال���ت���وج���ي���ه���ي���ة  ل���ل���م���ب���ادئ 
االأ�سماك ال�سغرية لالأمم املتحدة 
وك��ذل��ك االحت���اد ال���دويل حلماية 
واملبادئ  املتحدة  واالأمم  لطبيعة 
ال���ت���وج���ي���ه���ي���ة مل��ن��ظ��م��ة االأغ����ذي����ة 
والزراعة الفاو التي ت�سلط ال�سوء 

يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة 
ب�سكل م�ستدام.

اأكملت  الرنامج  ه��ذا  من  وكجزء 
ال��ه��ي��ئ��ة م�����س��ًح��ا ���س��م��ل اأك�����رث من 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ���س��ي��اد   300
االإمارات ومت الك�سف عن اأن 80? 
من ال�سيادين ذوي اخلرة الذين 
يف  اع���ت���روا  اال���س��ت��ط��الع  �سملهم 
االأ�سماك  م�سايد  اأن  الوقت  ذل��ك 
تعر�ست لال�ستغالل املفرط، بغ�س 

النظر عن املعلومات العلمية.

اأ�سهر  9 خالل  املرورية  النقاط  برامج  من  ي�ستفيدون  اأبوظبي  يف  �سائقا   764
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستفاد 764 �سائق مركبة م�سجلة 
ب��ح��ق��ه��م ن��ق��اط م���روري���ة يف اإم����ارة 
تخفي�س  دورات  م����ن  اأب����وظ����ب����ي 
النقاط املرورية، وا�سرتجاع رخ�س 
القيادة خالل ال� 9 اأ�سهر من العام 

اجلاري.
مهند�س  ال���دك���ت���ور  ال��ع��ق��ي��د  واأك�����د 
مدير  ال����ري����ك����ي  اأح����م����د  حم���م���د 
والرعاية  ال�سرطية  املتابعة  اإدارة 
املجتمع  اأم������ن  ب���ق���ط���اع  ال���الح���ق���ة 
ن�سر  على  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  حر�س 
ال���وع���ي االأم����ن����ي وامل��ج��ت��م��ع��ي من 
خالل تطبيق االأنظمة وا�سرتاطات 
ال�سالمة املرورية ودعمها للرامج 
لتعزيز  ل��ل�����س��ائ��ق��ني  ال���ت���اأه���ي���ل���ي���ة 

ال�سالمة .
ينفذ  الذي   - الرنامج  اأن  واأو�سح 
واالإجنليزية  العربية  لغات  بثالث 

تاأهيل  ع���ل���ى  ي���رك���ز   - واالوردو 
ال�سري  ق���ان���ون  وت���دري���ب خم��ال��ف��ي 
وامل������������رور م�����ن خ�������الل اإحل����اق����ه����م 
 .. متخ�س�سة  ودورات  مبحا�سرات 
الفتا اإىل اأنه يحق لل�سائق الدخول 
العام ويتم خاللها  م��رة واح��دة يف 

يتجاوز  مل  مل��ن  ن��ق��اط   8 تخفي�س 
املرتاكمة  امل���روري���ة  ال��ن��ق��اط  ع���دد 

لديه عن 23 نقطة مرورية.
24 نقطة  ب���ل���وغ  ع��ن��د  اأن�����ه  وذك�����ر 
القيادة  يتم �سحب رخ�سة  مرورية 
ملدة ثالثة اأ�سهر مع وقف العمل بها، 

ويعفى ال�سائق من �سحب الرخ�سة 
اإذا اجتاز الدورة التدريبية، وتعرف 
 .. ال��ث��الث  امل��روري��ة  ال�سوابق  على 
م�سيفا اأن ال�سابقة املرورية االأوىل 
نقطة،   24 املخالف  بلوغ  عند  هي 
 48 امل��خ��ال��ف  ب��ل��وغ  عند  الثانية  و 

 72 بلوغه  عند  الثالثة  و  نقطة، 
نقطة خالل عام واحد.

واأكد ا�ستمرارية الرامج اخلدمية 
امل����روري����ة خ����الل جائحة  ل��ل��ن��ق��اط 
كورونا"كوفيد 19" مع تقليل عدد 
وخماطبة  ال��رام��ج  يف  املنت�سبني 
الإت���ب���اع  االأم  ب��ل��غ��ت��ه��م  ال�����س��ائ��ق��ني 

االإجراءات الوقائية واالحرتازية.
�سامل  ال���رن���ام���ج  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
بالقيادة  ل��ت��وع��ي��ت��ه��م  ل��ل�����س��ائ��ق��ني 
التعامل  بكيفية  وتعريفهم  االآمنة 
وتعزيز  امل������روري������ة  ال����ن����ق����اط  م����ع 
ال�سلوكيات االإيجابية لديهم تفاديا 
منهم،  ال���ق���ي���ادة  رخ�������س  ل�����س��ح��ب 
عن  املرتتبة  باملخاطر  واإر���س��اده��م 

ارتكاب املخالفات.
ون�سح الريكي ال�سائقني ب�سرورة 
امل��رور جتنبا  وقوانني  اأنظمة  اتباع 
ل��ل��م��خ��ال��ف��ات وح���ج���ز امل���رك���ب���ات و 

حفاظا على �سالمة اجلميع .

حتدي دبي للياقة 2020 يتوا�سل 
لأ�سبوع جديد حافل

•• دبي -وام:

الرابعة  ال��دورة  فعاليات  تتوا�سل 
م��ن حت���دي دب���ي ل��ل��ي��اق��ة 2020 
الذي يوفر طرقا خمتلفة ل�سكان 
املدينة لتعزيز ن�ساطهم واالرتقاء 

مب�ستوى لياقتهم.
وينظم التحدي فعاليات واأن�سطة 
ريا�سية على م�ستوى دبي ت�ستمر 
حتى 28 نوفمر اجلاري لت�سّهل 
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ات���ب���اع من���ط حياة 
اأكرث  من  واال�ستفادة  �سحة  اأك��رث 
من 2000 ح�سة و200 فعالية 
افرتا�سية وزيارة اأكرث من 150 
دقيقة   30 ل��ت��خ�����س��ي�����س  م��وق��ع��ا 
يوميا من وقتهم ملمار�سة الريا�سة 

ملدة 30 يوما متتاليا.
التحدي  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ني  ومي��ك��ن 
خالل  م��ن  يوميا  تقدمهم  ر���س��د 
 "Log Your 30" خ��ا���س��ي��ة 
اجلديدة على ال�سفحة الرئي�سية 
لتحدي  االإل������ك������رتوين  ل���ل���م���وق���ع 
التي  االأي���ام  للياقة وحت��دي��د  دب��ي 
الريا�سة واحل�سول  فيها  مار�سوا 
على �سارات االإجن��ازات وت�ساركها. 
اأبرز  اجلمعة  غ��د  �سباح  وتنطلق 
للياقة  دب�����ي  "حتدي  ف���ع���ال���ي���ات 
دبي  "حتدي  وه�����ي   "  2020
برعاية  الهوائية"  ل���ل���دراج���ات 
م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة ال����ذي يتيح 
ل��ل��م�����س��ارك��ني خ���و����س جت���رب���ة ال 
تتكرر باالنطالق بالدراجات على 

�سارع ال�سيخ زايد.
ال��ت��ح��دي اجل��م��ي��ع بكافة  وي��دع��و 
االأعمار والقدرات وامل�ستويات اإىل 
م�سارين  بني  واالختيار  امل�ساركة 
ميران يف و�سط املدينة حيث يقدم 
"حتدي دبي للدراجات الهوائية" 
يف  للم�ساركة  للعائالت  الفر�سة 
يلتّف  كيلومرتات   4 بطول  م�سار 
بن  حممد  ال�سيخ  بوليفارد  ح��ول 
را���س��د يف و���س��ط م��دي��ن��ة دب���ي. اأما 
امل�سار الثاين املفتوح فيمتد بطول 
14 كيلومرتا حيث �سيكون �سارع 
باالجتاهني  مفتوحاً  زاي��د  ال�سيخ 

ال���دراج���ات ف��ق��ط للمرة  ل��راك��ب��ي 
..وميكن  االإط�����الق  ع��ل��ى  االأوىل 
الهمم  واأ�����س����ح����اب  ل��ل��م�����س��ارك��ني 
االنطالق على امل�سارين بال�سرعة 
التي تنا�سبهم، واأي�سا يف التوقيت 

املف�سل لديهم.
وعلى جميع الراغبني يف امل�ساركة 
ال��ت��اأك��د م��ن قدرتهم  ال��ت��ح��دي  يف 
ع��ل��ى رك���وب ال���دراج���ات مل�����س��اف��ة ال 
واإح�سار  كيلومرتات   4 ع��ن  تقل 
دراجاتهم معهم اإىل جانب اخلوذ 
اخل���ا����س���ة وو�����س����ع ال���ك���م���ام���ات.. 
البيانات  ت�����س��ج��ي��ل  ي��ت��وج��ب  ك��م��ا 
املوافقة  ع��ل��ى  للح�سول  م�سبقاً 
ب���امل�������س���ارك���ة وذل�������ك ع����ر امل���وق���ع 
للفعالية  ال��ر���س��م��ي  االإل���ك���رتوين 
www.dubairide.  :
للم�ساركني  ومي����ك����ن   .com
ا���س��ت��الم اأرق���ام���ه���م اخل��ا���س��ة من 
مركز دبي التجاري العاملي "قاعة 
ع�سرا   3 ال�����س��اع��ة  "من  زع��ب��ي��ل 
ي�ستطيع  كما   .. ليال  ال�11  حتى 
اأ�سحاب الهمم امل�ساركة يف اأّي من 
رغبتهم  ير�سلوا  اأن  على  امل�سارين 
بامل�ساركة على الريد االإلكرتوين 
ambassadors@  :

.linkviva.com
وتعد فعالية "حتدي دبي للجري" 
فعالية  "اأكر  دب��ي  "ماي  برعاية 
م�ستوى  ع��ل��ى  ل��ل��ج��ري  جم��ان��ي��ة 
املدينة حيث �ستقام يف 27 نوفمر 
اجلاري حيث ميكن االطالع على 
والت�سجيل  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���رام���ج 
للم�ساركة على املوقع االإلكرتوين 
w w w .D u b a i R u n .

.com
واجل���ري  امل�����س��ي  "جوالت  ومت��ن��ح 
فر�سة  للياقة"  دب����ي  حت����دي  يف 
وممار�سة  دب��ي  مدينة  ا�ستك�ساف 
اآن واح��د حيث تنظم  الريا�سة يف 
مر�سد  برفقة  املجانية  اجل���والت 
"اأرابيان  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة  ي��وم��ي��ا 
التجارية  وال��ع��الم��ة  اأدفن�سرز" 
وتتيح   "  ASICS " الريا�سية 
م�����س��اه��دة امل��ع��امل ال�����س��ه��رية التي 

و"داون  ال��ق��دمي��ة  دب��ي  حتت�سنها 
منظور  م��ن  ت��اون دبي" وج��م��ريا 
هواة  م��ن  للجميع  وميكن  ف��ري��د. 
الهرولة وحمبي اجلري االختيار 
م��ن ب��ني ث��الث��ة م�����س��ارات متنوعة 
بدون  كيلومرتات  ال�3  هي جولة 
الفهيدي"  "حي  ع����ر  م���ر����س���د 
ال���ت���اري���خ���ي وم��ن��ط��ق��ة خ�����ور دبي 
"داون  ال�5 كيلومرتات يف  وجولة 
م�ساهدة  تتيح  ال��ت��ي  دبي"  ت���اون 
اأج����م����ل امل����ع����امل ال��ه��ن��د���س��ي��ة عن 
ق����رب، واجل���ول���ة ال�����س��اط��ئ��ي��ة على 
 10 مل�سافة  ج��م��ريا  �ساطئ  ط��ول 
ك��ي��ل��وم��رتات. وت��ع��د ق��رى اللياقة 
ل���ق�������س���اء يوم  ال���وج���ه���ة االأم�����ث�����ل 
االأ�سدقاء  برفقة  اأو  ممتع  عائلي 
التمارين  ح�س�س  يف  وامل�����س��ارك��ة 
واالأن�سطة التي تركز على ال�سحة 
مواقع  جت���اري���ة  م���راك���ز  ع����دة  يف 

بدبي.
للياقة  دب������ي  "حتدي  وي���ن���ظ���م 
دائ���رة  ب���ني  ب��ال��ت��ع��اون   "2020
ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي 
دبي  وجم��ل�����س  لل�سياحة"  "دبي 
الريا�سي ويحظى برعاية كل من 
موانئ دبي العاملية وبنك االإمارات 
كما  دبي".  و"ماي  الوطني،  دب��ي 
املتعاونة  اجل��ه��ات  ق��ائ��م��ة  ت�سمل 
م��ع ال��ت��ح��دي ك��ال م��ن غ��رف��ة دبي 
مول"  ���س��ي��ت��ي  ف�����س��ت��ي��ف��ال  و"دبي 
وب��ل��دي��ة دب���ي، وط����ريان االإم����ارات 
و"فيتبيت" و"ات�ساالت" و"�سمال 
- كايت بيت�س" ..فيما ت�سم قائمة 
ال�سركاء الر�سميني �سبكة االإذاعة 
وعيادات  وم�ست�سفيات  ال��ع��رب��ي��ة 
"و"�سمان"  و"بركات  "اأ�سرت" 
و"اآي اإم جي- عامل من املغامرات" 
االأو�سط"  ال���������س����رق  و"�سيلد 
قائمة  ت�سم  ..بينما  و"طلبات" 
�سركاء القطاع احلكومي كال من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وهيئة  ت���اأم���ني  جل��ن��ة 
املعرفة  وه���ي���ئ���ة  ب���دب���ي  ال�����س��ح��ة 
والتنمية الب�سرية يف دبي و�سرطة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ووزارة  دب����ي، 

وهيئة الطرق واملوا�سالت.

•• دبي -وام:

اأكدت �سعادة وداد بوحميد نائب رئي�س جمل�س ادارة جمعية االإم��ارات حلقوق 
الطفل مبنا�سبة اليوم العاملي للطفل الذي ي�سادف 20 نوفمر من كل عام 
اأن االهتمام بالطفولة يف دولة االإم��ارات يعتر من القيم املتوارثة واملتاأ�سلة 
الد�ستور ت�سمن ن�سو�سا  اإن  االإماراتي منذ قيام االحت��اد. وقالت  املجتمع  يف 
وا�سحة توجب حماية االأم والطفل و�سدرت العديد من القوانني التي ت�سع 
حقوق الطفل مو�سع احلماية والرعاية لتكون مبثابة نهج �سمويل اإزاء حماية 
وتعزيز حقوق االأطفال مثل قانون مكافحة االإجتار بالب�سر وقانون االأطفال 
اأن دولة  بالطفولة. وا�سافت  املتعلقة  القوانني  الن�سب وغريها من  جمهويل 
الطفل مع  ح��ق��وق  ك��اف��ة جهودها يف جم��ال  م��واءم��ة  االإم����ارات حر�ست على 

الت�سريعات واملعايري الدولية لتوؤكد �سيا�ستها الثابتة يف دعم ق�سايا الطفل بكل 
اأبعادها ومتطلباتها وت�سمينها �سمن �سيا�ساتها االإمنائية وخططها الوطنية 
حيث �سادقت الدولة على اتفاقية حقوق الطفل التي ت�سمنت مبادئ اأ�سا�سية 
التزمت بها الدولة لبناء طفل متحمل لواجباته الوطنية وواعياً بحقوقه منتجاً 
قادراً على امل�ساركة الفاعلة. واأ�سارت اىل اأن قانون حقوق الطفل "ودمية" هو 
من اأبرز واأهم القوانني التي حتتوي على بنود اأ�سا�سية ت�سمن حقوق الطفل 
اّتباع جمموعة ا�سرتاتيجيات وت�سريعات وو�سائل  بجميع جوانبها من خالل 
اأر�سها  اإليه دول��ة االإم��ارات حلماية كل طفل على  ال��ذي ت�سعى  حتّقق الهدف 

اتخذت خطوات وا�سحة دللت عليها  االإم��ارات  اأن دولة  واأو�سحت  دون متيز. 
هدفها  يف   2021-2017 وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  الوطنية  اال�سرتاتيجية 
اال�سرتاتيجي الرابع لتعزيز امل�ساركة احلقيقية لالأطفال واليافعني يف جميع 
..باالإ�سافة  والثقافية  واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  احلياة  جماالت 
االإماراتي  للطفل  برملان  اأول  تاأ�سي�س  مثل  امل��ب��ادرات  من  العديد  اإط��الق  اإىل 
وت�سكيل املجل�س اال�ست�ساري لالأطفال ..كما ترجم اإطالق جائزة �سمو ال�سيخة 
االإمارات  دول��ة  اهتمام   2016 عام  والطفولة  لالأمومة  مبارك  بنت  فاطمة 
نحو  وم�ساعيها  والعاملي  املحلي  امل�ستويني  على  والطفولة  االأم��وم��ة  بق�سايا 

وقالت  عاملي.  م�ستوى  2021 على  للعام  دورتها  اإط��الق  تدويلها من خالل 
اإننا يف جمعية االإمارات حلقوق االإن�سان نوؤمن ب�سرورة تكاتف جهود املجتمع 
الدويل لتهيئة بيئة ت�سمن حماية ورفاه الطفل وتعزز التعاون الدويل يف هذا 
املجال و نحر�س بنف�س القدر على اأهمية التثقيف احلقوقي باعتباره �سرورة 
ت�سبق املحا�سبة حيث اأن كثرياً من االنتهاكات رمبا تعود اإىل عدم الوعي بتلك 
احلقوق والتي ميكن جتنبها اأو اكت�سافها مبكراً يف حال وجود جمتمع مثقف 
واالأخالقية  احلقوقية  مب�سوؤوليتنا  التزامنا  من  وانطالقاً  الطفل.  بحقوق 
واالإن�سانية اأبرمت اجلمعية العديد من ال�سراكات املحلية والدولية لالهتمام 
بق�سايا الطفل والدفاع عن حقوقه لقناعتها باأن الطفل هو اللبنة االأوىل التي 
يجب االنطالق منها لبناء جيل عاملي موؤمن باالإن�سانية والت�سامح والتعاي�س 

والكرامة وامل�ساواة والعدل.

الإمارات حلقوق الطفل: الهتمام بالطفولة يف الدولة من القيم املتوارثة
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اأخبـار الإمـارات
افتتاح تو�سعة الطرق واجل�سور على تقاطع 

�سارعي ال�سيخ حممد بن زايد والرباط
•• دبي-وام: 

تفتتح هيئة الطرق واملوا�سالت اليوم تو�سعة الطرق واجل�سور على �سارع الرباط عند تقاطعه مع �سارع ال�سيخ حممد 
بن زايد بالقرب من مردف �سيتي �سنرت حيث متت اإ�سافة م�سار واحد على حمور �سارعي الرباط وطرابل�س وتو�سعة 
وت�سهيل  االزدحامات  تخفيف  اإىل  باالإ�سافة  وال�سارقة  دبي  اإمارتي  بني  الربط  حماور  تعزيز  بهدف  القائمة  اجل�سور 
احلركة املرورية ورفع م�ستوى ال�سالمة على طول املحور. جتدر االإ�سارة اإىل اأن هيئة الطرق واملوا�سالت طورت جميع 
التقاطعات على طول حمور �سارع طرابل�س �سملت تطوير التقاطع املج�ّسر بني �سارعي طرابل�س وال�سيخ زايد بن حمدان 
اآل نهيان واجل�سر الذي يربط امتداد �سارع طرابل�س مع �سارع االإمارات واجل�سر الواقع على حمور �سارع طرابل�س مع 
�سارع  تنفيذ  اإىل  باالإ�سافة  الورقاء/   � �سارعي طرابل�س واجلزائر /مردف  الواقع على تقاطع  والنفق  نواك�سوط  �سارع 
جديد يف املنطقة الرية من تقاطع �سارع طرابل�س مع �سارع ال�سيخ زايد بن حمدان اآل نهيان وحتى �سارع االإمارات بطول 

مما ي�سهم يف االنت�سار ال�سكاين يف منطقة وادي ال�سبك. اجتاه  كل  يف  م�سارات  ثالثة  وب�سعة  كيلومرت   5.3

ينظمها املنتدى االقت�سادي العاملي

القرقاوي ي�ستعر�س اأبعاد التجربة الإماراتية الرائدة اأمام القمة العاملية لرواد التغيري

•• دبي-وام:

ب���ن عبداهلل  م���ع���ايل حم��م��د  اأك�����د 
ال���ق���رق���اوي، وزي����ر ����س���وؤون جمل�س 
اأن دول����ة االإم������ارات منذ  ال������وزراء، 
نبيلة  ر����س���ال���ة  ت��ت��ب��ن��ى  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا 
ب����دور حم����وري يف �سناعة  وت��ق��وم 
�سيما  ال  املنطقة  يف  ون�سره  االأم��ل 
امل�ستقبل  واأج����ي����ال  ال�����س��ب��اب  ب���ني 
االإماراتية  القناعة  م��ن  ان��ط��الق��اً 
ب�سكل  التواجد  ب�سرورة  الرا�سخة 
اقليمياً  اإيجابي  تاأثري  فعال وخلق 

وعاملياً.
العاملية  ال��ق��م��ة  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
ينظمها  ال����ت����ي  ال���ت���غ���ي���ري  ل��������رواد 
العاملي  االق����ت���������س����ادي  امل����ن����ت����دى 
 16 ال��ف��رتة م��ن  افرتا�سًيا خ��الل 
وذلك  اجل����اري،  ن��وف��م��ر   20 اإىل 
اأك���رث من  مب�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة ت�سم 
قيادية وموؤثرة يف  �سخ�سية   750
القطاعات احلكومية واالقت�سادية 
واالأع����م����ال وامل��ج��ت��م��ع امل�����دين من 
اأك��رث من 90 دول��ة بهدف البحث 
الكفيلة  واحل�����ل�����ول  ال���ف���ر����س  يف 

الدويل  املجتمع  اإيجابي ون�سط يف 
باإر�سال  ال����دول����ة  ����س���ارع���ت  ح��ي��ث 
1613 طن من امل�ساعدات الطبية 
ا�ستفاد  دول�����ة،   120 م���ن  الأك����رث 
الطواقم  من  مليون   1.54 منها 
ال��ط��ب��ي��ة، م�����س��ي��داً ب���ق���رار ط���ريان 
لوج�ستية  من�سة  خ��ل��ق  االإم�����ارات 
اجلهود  يف  واالإ���س��ه��ام  اللقاح  لنقل 
الرامية اإىل دعم الب�سر والدول يف 

مواجهة هذا التحدي ال�سعب.
ك��م��ا اأ����س���ار م��ع��ال��ي��ه يف ك��ل��م��ت��ه اإىل 
التي  املهمة  واالإجن���ازات  اخلطوات 
حققتها االإمارات يف االآونة االأخرية 
االإن�سانية،  امل�����س��اع��دات  جم���ال  يف 
املنطقة  ت�سهده  ما  ظل  يف  ال�سيما 
اأثرت  وال��ع��امل م��ن ظ���روف �سعبة 
ع���ل���ى ح����ي����اة اأع�����������داد ك����ب����رية من 
الدولة  ح��ر���س  اإىل  الف��ت��اً  الب�سر، 
حتقق  مبتكرة  مبادرات  طرح  على 
البعيد  امل���دى  ك��ب��رية على  اأه���داف���اً 
جرى  التي  الرقمية  املدر�سة  مثل 
التعليم  لتوفري  م��وؤخ��راً  اإطالقها 
لنحو م��ل��ي��ون ط��ف��ل، وخ��ا���س��ًة من 

النازحني والالجئني.

امل�ستقبل  ر�سم  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها 
امل�سرق الذي تتطلع اإليه االإمارات، 
املواهب  يف  اال�ستثمار  اإىل  اإ�سافة 
بو�سفهم  ال��ب�����س��ري��ة  وال����ك����ف����اءات 
املحرك االأ�سا�سي للعملية التنموية 

مبختلف م�ساراتها.
البنية  اأن  اإىل  ال��ق��رق��اوي  واأ����س���ار 
املتطورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  التحتية 
اأ�سهمت يف تعزيز جاهزية خمتلف 
القطاعات احليوية، ال�سيما قطاع 
التعليم الذي جنح يف التحول اإىل 
ب�سرعة  بعد  ع��ن  التعلم  منظومة 
االأثر  له  كان  ما  كبريتني،  وكفاءة 
الدرا�سي  العام  ا�ستكمال  االأكر يف 
املقررة  للف�سول  الطالب  وح�سور 
وقيا�ساً  ان��ق��ط��اع،  دون  اف��رتا���س��ًي��ا 
القطاعات  مت���ك���ن���ت  ذل������ك  ع���ل���ى 
االأخ��رى من جت��اوز تداعيات هذه 

الظروف اال�ستثنائية.
واأ�ساف معاليه اإن م�سرية االإمارات 
اع��ت��م��دت دوم����اً ع��ل��ى ب��ن��اء حكومة 
قوية قادرة على قيادة الدولة نحو 
النجاح عر تبني اأف�سل املمار�سات 
م�سرًيا  الر�سيدة،  احلوكمة  ونظم 

اإيجابي يف خمتلف  باإحداث تغيري 
املجاالت.

وخالل كلمته، ا�ستعر�س القرقاوي 
وجتربتها  االإم����ارات  دول��ة  م�سرية 
ال��ع��دي��د م��ن املجاالت،  ال��رائ��دة يف 
والتكنولوجيا  االب��ت��ك��ار  ال���س��ي��م��ا 
وكيف  احل����ك����وم����ي،  وال����ت����ط����وي����ر 
ا���س��ت��ط��اع��ت ال���دول���ة ت��ط��وي��ر نظم 
لكافة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ع��م��ل 
ال��ق��ط��اع��ات ب�����س��ك��ل م��ت��وا���س��ل، ما 
التحديات  مع  التعامل  من  مّكنها 
ال���ت���ي ت�����س��ب��ب��ت ب���ه���ا اجل���ائ���ح���ة يف 
خم���ت���ل���ف ال����ق����ط����اع����ات ب����اق����ت����دار، 
والهيئات  املوؤ�س�سات  جنحت  حيث 
احلكومية يف موا�سلة تقدمي �ستى 

اخلدمات على من�ساتها الرقمية.
واأرجع معايل وزير �سوؤون جمل�س 
واالإمكانات  ال��ق��درة  ه��ذه  ال����وزراء 
احلكومي  العمل  ملنظومة  الكبرية 
يف االإم��ارات لعدة عوامل، ياأتي يف 
مقدمتها اهتمام القيادة االإماراتية 
التكنولوجيا  وا���س��ت��خ��دام  ب��ت��ب��ن��ي 
امل�����ج�����االت  ك�����اف�����ة  يف  احل�����دي�����ث�����ة 
ب���اع���ت���ب���اره���ا �����س����رورة م��ل��ح��ة من 

"كوفيد19-"  جائحة  ظهور  اإىل 
لتطوير  امل��ا���س��ة  احل���اج���ة  اأب������رزت 
�ساأنها  من  التي  العمل  منظومات 
على  احل���ك���وم���ات  ق�����درة  ت���ع���زز  اأن 
اال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة مل��ث��ل هذه 

الظروف.
الراهنة  املرحلة  اأن  معاليه  واأك���د 
ا�ستثنائي  وق����ت  ���س��ك  ب���ال  ت�����س��ك��ل 
ونقطة حتول يف التاريخ االإن�ساين 
للعمل  مبتكرة  اأطر  اإيجاد  ت�ستلزم 
امل�����س��رتك وال���ت���ع���اون ال���ه���ادف اإىل 
خدمة االإن�سانية بغية التغلب على 
التحديات احلالية ودعم الب�سر يف 
كل مكان وم�ساعدتهم على جتاوز 
بها  مي��ر  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال���ظ���روف 
املجتمع  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال���ع���امل، 
ب��ت��وف��ري حلول  ال������دويل م��ط��ال��ب 
اللقاحات  ت���وزي���ع  ت�����س��م��ن  ف��ع��ال��ة 
ب�����س��رع��ة وع��ل��ى اجلميع  امل��ن��ت��ظ��رة 

بدون متييز.
واألقى القرقاوي ال�سوء على جهود 
قامت  ال��ت��ي  ال�سريعة  اال�ستجابة 
بها االإمارات عقب انت�سار اجلائحة 
كع�سو  ب��دوره��ا  اال�سطالع  بهدف 

اأن  بعد  لل�سالم  ج��دي��د  نهج  تبني 
املنطقة من ويالت احلروب  عانت 
التي راح �سحيتها اأعداد هائلة من 
الب�سر ف�ساًل عن تكلفة اقت�سادية 

تعدت تريليونات الدوالرات.
واأ�سار اإىل اأن قرار االإمارات بتوقيع 
االت���ف���اق االإب��راه��ي��م��ي ل��ل�����س��الم له 
اأبعاد متعددة يندرج �سمنها الدافع 
بامل�سوؤولية  واالح�سا�س  االأخالقي 
ب���اأ����س���ره���ا وجيل  امل���ن���ط���ق���ة  جت�����اه 
والقناعة  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  يف  ال�����س��ب��اب 
اخليار  ه���و  ال�����س��الم  اأن  ال��ك��ام��ل��ة 
القوى  داع��ي��اً  لل�سعوب،  االأف�����س��ل 
دعم  اإىل  الدويل  واملجتمع  العاملية 

االتفاق واالإ�سهام يف تر�سيخه.
وعن التعديل الوزاري التي �سهدته 
احل��ك��وم��ة االإم�����ارات م���وؤخ���راً، اأكد 
االإماراتية  ال��ق��ي��ادة  اأن  ال��ق��رق��اوي 
والعمل  ال��ت��غ��ي��ري  اأه���م���ي���ة  ت�����درك 
امل��ت��وا���س��ل ل��ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات كل 
�سماتها  اخ����ت����الف  ع���ل���ى  م���رح���ل���ة 
املرحلة  واأن  ال�سيما  وخ�سائ�سها 
ال���راه���ن���ة وم����ا ف��ر���س��ت��ه م���ن واقع 

و���س��ل��ط ال���ق���رق���اوي ال�������س���وء على 
�سي  ب��ي  "اأ�سداء  ا�ستطالع  نتائج 
ع�سر  ال����ث����اين  ال�������س���ن���وي  دبليو" 
ال��ذي �سدر  العربي  ال�سباب  ل��راأي 
االإمارات  دول��ة  وا�ستمرار  م��وؤخ��راً، 
"البلد  التوايل  على  التا�سع  للعام 
املف�سل" بالن�سبة لل�سباب العربي، 
الدولة  مكانة  ير�سخ  ال��ذي  االأم���ر 
العربي  ال�������س���ب���اب  اأو������س�����اط  ب����ني 
كواحدة من اأف�سل االأماكن للعي�س، 
واأهم  املواهب  جلذب  بيئة  وتوفري 
والعامل  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن  ال�����س��رك��ات 
�سوق  ومنها  لهم،  الفر�س  وتوفري 
�سوري  �ساب  ب��داأه��ا  التي  ك��وم  دوت 
قبل �سنوات يف الدولة. على �سعيد 
اآخر، اأكد معايل القرقاوي اأن دولة 
اإىل  االإم��ارات ت�سعى منذ تاأ�سي�سها 
اإحالل ال�سالم يف املنطقة والعامل، 
م�ساعدة  اإىل  يرمي  نهجاً  وتتبنى 
ال��دول على جت��اوز خالفاتها عر 
احلوار العاقل ونبذ العنف، م�سرياً 
اإىل اأن االتفاق االإبراهيمي لل�سالم 
ب�سرورة  االإم�����ارات  قناعة  يعك�س 

مغايرة  ق��������راءة  ت��ت��ط��ل��ب  ج���دي���د 
ل��������الأح��������داث ور�������س������م ت���������س����ورات 
بكفاءة ودقة مع  للتعامل  متكاملة 
املتغريات التي م�ست خمتلف اأوجه 
االجتماعية  القطاعات  يف  احل��ي��اة 

واالقت�سادية وال�سيا�سية.
كلمته  ال����وزي����ر  م���ع���ايل  واخ���ت���ت���م 
بالتاأكيد على عزم االإمارات و�سعيها 
امل��ت��وا���س��ل ع��ل��ى ال��ت��ع��اون م��ع دول 
كافة  اتخاذ  يف  واال�ستمرار  العامل 
حياة  حت�سني  الكفيلة  االإج����راءات 
االأطفال  ال�سيما  الب�سر  م��الي��ني 
وال�سباب ومنحهم فر�س متكافئة.

ال����ع����دي����د من  ال���ق���م���ة  ������س�����ارك يف 
واملنظمات  احل����ك����وم����ات  مم���ث���ل���ي 
قطاعات  يف  ومتخ�س�سني  العاملية 
جل�سات  رك������زت  ح���ي���ث  م����ت����ع����ددة، 
ت�سمل  جم��االت  �سبعة  على  القمة 
واالإنتاج  الرقمية،  االأعمال  من��اذج 
التحتية  وال����ب����ن����ي����ة  امل���������س����ت����دام، 
احل�������س���ري���ة، وال�������س���ح���ة، ومن�����اذج 
املايل،  واالبتكار  اجل��دي��دة،  العمل 

والتقنيات الرائدة.

•  الإمارات دولة لها ر�سالة نبيلة... ونهدف لن�سر الأمل بني �سباب املنطقة
�سرورة ولي�ست رفاهية فهي  احلديثة  للتكنولوجيا  كبرية  اأهمية  تويل  الإمارات  •  حكومة 

يف قراءة الأحداث بواقعية الإماراتية  القيادة  لنجاحات  ا�ستمرار  الأخري  احلكومي  •  التعديل 
التطوير احلكومي ورفع جاهزية التعامل مع التحديات اأهمية  اأبرزت  كوفيد19-  • مرحلة 

دائرة الإ�سناد احلكومي ت�سدر �سيا�سات 
الإ�سكان ملوظفي حكومة اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اإ�سكان  �سيا�سات  ام�س  احلكومي  االإ�سناد  دائرة  اأ�سدرت 
االإ�سكان  اآلية  تنظيم  بغر�س  اأبوظبي  حكومة  موظفي 
وو�سع االإطار املتكامل واملوحد لتطبيقها ليكون املرجع 
الر�سمي لهذا ال�ساأن حيث ت�سري اأحكام هذه ال�سيا�سات 
على كافة املوظفني املواطنني وغري املواطنني العاملني 

يف اجلهات وال�سركات احلكومية باالإمارة.
 وج���اء اإ����س���دار ه���ذه ال�����س��ي��ا���س��ات ان��ط��الق��اً م��ن حر�س 
فعالة  اإ���س��ك��ان  �سيا�سات  تطبيق  على  اأب��وظ��ب��ي  حكومة 
تو�سيع  يف  املوظفني  مل�ساعدة  و�سعياً  لديها،  للموظفني 
الكفاءة  لتعزيز  اأبوظبي  يف  ال�سكنية  اخل��ي��ارات  نطاق 
و�سالمتهم  �سحتهم  مراعاة  مع  للموظفني  االإنتاجية 
متانة  على  وللحفاظ  واالجتماعية،  االأ�سرية  وحياتهم 
ال���رتاب���ط االأ����س���ري وت��ق��ل��ي��ل خ��ط��ر احل�����وادث املرورية 

واإ�سكاليات االختناقات املرورية اليومية.
�سرف  و���س��واب��ط  اآل��ي��ة  ال�����س��ادرة  ال�سيا�سات  ون��ظ��م��ت   
عالوة ال�سكن وال�سلفة االإيجارية للموظفني املواطنني، 
االإمارة  يف  واملقيمون  املواطنون  املوظفون  ي�ستحق  اإذ 
لدرجتهم  وف��ق��اً  ل��ه��م  امل��ق��رر  ال�سكن  ع���الوة  خم�س�س 
الوظيفية.  كما نظمت ال�سيا�سات اآلية �سرف املخ�س�س 
املقيمني  املواطنني  للموظفني غري  ال�سنوي  االإيجاري 
من مالك العقار يف اإمارة اأبوظبي با�ستحقاق خم�س�س 

والرواتب،  ال��درج��ات  وف��ق��اً جل��دول  لهم  امل��ق��رر  ال�سكن 
يتجاوز  ال  مبا  املخ�س�س  على  امل�ستاأجر  يح�سل  بينما 
االإيجاري  ال�سكن  خم�س�س  ب��ج��دول  امل��ح��ددة  القيمة 
ال�سنوي لدرجته الوظيفية، وي�سرف مبا�سرة للموؤجر.
 ون�����س��ت ال�����س��ي��ا���س��ات اأي�����س��اً ع��ل��ى ���س��رف ب���دل التعليم 
ل�سيا�سات  وف��ق��اً  احل��ك��وم��ة،  موظفي  م��ن  للم�ستحقني 
املوارد الب�سرية املعمول بها يف جهة عملهم، يف حال كان 

اأبناوؤهم م�سجلني يف مدار�س داخل االإمارة.
اإ�سكان  الب�سرية بتطوير �سيا�سات  امل��وارد   وقامت هيئة 
املناطة  لل�سالحيات  وف��ق��اً  اأب��وظ��ب��ي  حكومة  موظفي 
بها مبا يتنا�سب مع الدرا�سات واملقارنات املعيارية التي 
ور�س  بتنظيم  الهيئة  تقوم  �سوف  كما  م�سبقاً،  اأجريت 
بالتنفيذ  املعنية  احلكومية  للجهات  متخ�س�سة  عمل 
والرد على كافة اال�ستف�سارات املتعلقة بهذه ال�سيا�سات، 
ال�سادرة  والتوجهات  القرارات  دعم  على  تاأكيداً  وذلك 
يف  احلكومي  العمل  منظومة  وفعالية  ك��ف��اءة  لتعزيز 
واالإ�سراف  التنمية،  تطلعات  وحتقيق  اأبوظبي  اإم���ارة 
متكني  اإىل  الرامية  وجهودها  املمار�سات  توحيد  على 
اأبوظبي ورفع م�ستويات  الب�سري يف حكومة  املال  راأ�س 

الر�سا وال�سعادة الوظيفية.
اجلهات  يف  للموظفني  اخل��ا���س��ة  ل��ل��ظ��روف  وم���راع���اًة   
تاريخ  من  �سنة  اأق�ساها  مهلة  لهم  �سُتمنح  احلكومية، 

�سدور ال�سيا�سات لتعديل اأو�ساعهم.

يف حما�سرة  �سرطة راأ�س اخليمة

د�ستور الإمارات يركز على الت�سامح والتعاي�س وعدم التمييز 
•• راأ�س اخليمة- الفجر :

للت�سامح،  ال����دويل  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  اإط����ار  يف 
ن��ظ��م��ت ���س��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة مم��ث��ل��ة ب����اإدارة 
ال�سرطة  واإدارة  العامة  وال��ع��الق��ات  االإع���الم 
بعنوان  اف���رتا����س���ي���ة  حم���ا����س���رة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
والتعاي�س،  الت�سامح  يف  االإم���ارات���ي  ال��ن��م��وذج 
اأدار احلوار النقيب ح�سن عبد اهلل املن�سوري، 
وا�ست�ساف فيها كل من اخلبري يو�سف حممد 
النعيمي، موؤ�س�س الرنامج الوطني للت�سامح 
وزير  مكتب  يف  ال�سابق  االإع��الم��ي  امل�ست�سار 
�سليك  ع��ل��ي  اهلل  ع��ب��د  وال��ن��ق��ي��ب  ال��ت�����س��ام��ح، 
ب�سرطة  املجتمع  توعية  فرع  مدير  ال�سميلي، 

راأ�س اخليمة.
املن�سوري  ح�����س��ن  ال��ن��ق��ي��ب  رح����ب  ال���ب���دء  يف 
باحل�سور وقال ان دولة االإمارات كانت �سباقة 
واأعلنت  للت�سامح،  وطني  برنامج  اعتماد  يف 
2019 عام للت�سامح كما بذلت جهود بجميع 
واحرتام  الت�سامح  قيم  الإع���الء  موؤ�س�ساتها 
االخ������ر م����ع اخ���ت���الف���ه���م يف ال����دي����ن وال���ل���ون 

والعرق.
�ساحب  روؤي����ة  ع��ن  النعيمي  ي��و���س��ف  وحت���دث 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اَل مكتوم نائب 
حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
دبي - رعاه اهلل، يف اإن�ساء اأول وزارة للت�سامح 

وحتويل الت�سامح لعمل موؤ�س�سي م�ستدام.
منها  اأ�س�س  على  يرتكز  الت�سامح  اأن  واأ���س��اف 
ود�ستور  والت�سامح،  الرحمة  دين  االإ�سالم  اأن 
الت�سامح  م�����واده  يف  ���س��ٌم��ن  ال����ذي  االإم�������ارات 
وعدم التمييز، ومن االأ�س�س اإحياء اإرث ال�سيخ 
واالإخ���اء  الت�سامح  ث���راه يف  اهلل  - طيب  زاي���د 
واملحبة لكافة ال�سعوب، كما ان�سمت االإمارات 
للمواثيق الدولية ومنها مكافحة كافة اأ�سكال 
التمييز العن�سري، ومن اأ�س�س الت�سامح كذلك 
ال��ف��ط��رة االإن�����س��ان��ي��ة وال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى التقارب 
ولي�س التناحر، والقيم االإن�سانية التي ترتكز 

على امل�سالح امل�سرتكة.
الطائفة  اأو  ال��دي��ن  ق��د نختلف يف  اننا  وق��ال   
ولكن ميكن ان نتفق يف قيمة وطنية، واأكد باأن 
والوئام يف  والقبول  االح��رتام  يعني  الت�سامح 
�سياق االختالف، والت�سامح ال يعني الت�ساهل 
اأو التنازل عن قيمك الدينية، و الإظهار قيمتة 
اأكر نحن بحاجة الإع��داد حوار فكري  ب�سكل 

وثقايف وديني.
من جانبه اأكد النقيب عبد اهلل ال�سميلي، اأن 
الداخلية  وزارة  بني  االإ�سرتاتيجية  ال�سراكة 
اخليمة  راأ����س  ب�سرطة  املجتمعية  وال�سرطة 
وبنعمة  امل��ج��ت��م��ع،  يف  الت�سامح  ل���روح  ت��ك��ر���س 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ظ���ل  يف  واالأم�������ان  االأم�����ن 
يعي�س عدد من اجلن�سيات املختلفة ميار�سون 

عباداتهم وعاداتهم يف �سالم وهم �سوا�سية امام 
القانون، فاالختالف والتنوع اثراء يرفع �ساأن 

الدول ويزيد من فر�س التطور والنماء.
املجتمعية  ال�سرطة  اق��ام��ت  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
العديد من االأن�سطة مثل اقامة املحا�سرات يف 
املدار�س واجلامعات واملنا�سبات الوطنية، ونوه 
النبيلة  االإن�سانية  القيم  تبني  ���س��رورة  على 

روح  والثقايف وغر�س  العلمي  امل�ستوي  واإث��راء 
الت�سامح يف اجليل القادم.

ال�سيوف  املن�سوري  النقيب  �سكر  اخل��ت��ام  يف 
�سكر  على ماقدموه من معلومات قيمة، كما 
للجميع  متمنياً  م�ساركتهم،  احل�����س��ورع��ل��ى 
التوفيق يف خدمة الوطن الغايل، داعياً اهلل اأن 

يحفظ االإمارات وقادتها.

اقت�سادية راأ�س اخليمة توعي 82 من�ساأة 
جتارية باملوا�سفات الر�سمية لعلم الدولة 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

با�سرت اقت�سادية راأ�س اخليمة العمل مببادرتها ال�سنوية "وطننا اأمانة" التي 
ت�ستهدف زيارة املن�ساآت التجارية التي تبيع اأعالم دولة االإمارات يف اإمارة راأ�س 
تزامناً  الدولة  لدى  املعتمدة  الر�سمية  الَعلَم  مبوا�سفات  لتوعيتهم  اخليمة 
مع جتهيزات احتفاالت املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة باليوم الوطني ال�49  
لدولة االإم��ارات، فقد زار مفت�سو اإدارة الرقابة واحلماية التجارية بالدائرة 
القائمني  توعية  مدار يومني م�ستهدفني  على  ومكتبًة  جتاريا  حماًل   82
االأيام،  واملدار�س خالل هذه  للعائالت  املباعة  االأع��الم  والتدقيق على  عليها 
وذلك بالتاأكد من جودتها و�سالمتها من ناحية االألوان، وجتنب ربط اأطرافها 
بخيوط ملونة، و اأن ال حتمل اأية عبارات اأو اأ�سماء، ويف هذا ال�سياق اأكد في�سل  
عليون – مدير اإدارة الرقابة واحلماية التجارية – باأن علم الدولة هو رمز 
التجارية يف كل عام على  الرقابة واحلماية  اإدارة  الوطنية وحتر�س  للهوية 
التجارية  املن�ساآت  بائعي  ل��دى  ال��وع��ي  لرفع  اأمانة"  "وطننا  حملة  اإط���الق 
واملكتبات املخت�سة ببيع القرطا�سيات بالتدقيق والتاأكد من توفر املوا�سفات 
املعتمدة يف االأعالم قبل بيعها للزبائن، هذا و�سوف ت�ستمر احلملة لالأ�سبوع 

املقبل كمرحلة الحقة للتاأكد من التزام اجلميع بالتعليمات واالر�سادات.  
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اأخبـار الإمـارات
)ال�سحة( ت�سارك يف مبادرة HCFL لتعزيز الذكاء الإ�سطناعي والبتكار يف الرعاية ال�سحية

•• دبي-وام:

تفاهم  توقيع مذكرة  املجتمع يف حفل  ووقاية  ال�سحة  وزارة  �ساركت 
»HCFL” الرامية  ملبادرة  االأ�سا�سية  املبادئ  اإط��ار  و�سع  ت�ستهدف 
اإىل حتفيز الرقمنة والذكاء اال�سطناعي يف تقدمي الرعاية ال�سحية 
والك�سف عن ال�سرطان من خالل تعزيز االبتكار يف امل�ستقبل وتطوير 
الرعاية  جم���االت  يف  ال��ع��ل��م��ي  واالك��ت�����س��اف  التكنولوجيا  تطبيقات 
امل�سرتكة  االأولوية واالأه��داف  املذكرة املجاالت ذات  ال�سحية. وحتدد 
الرعاية  حت��ول  مفتاح  يعتر  وال���ذي  وم�����س��ت��دام  م��وؤث��ر  ت��ع��اون  لبناء 

ال�سحية للعقد القادم يف اإطار مبادرة تعاونية على م�ستوى عاملي.
العمل وااله���داف  مل��ج��االت  ال��ع��ام  االإط����ار  التفاهم  م��ذك��رة  وو���س��ع��ت 

والتي  ال�سركاء  بني  للتطبيق  وقابل  م�ستدام  تعاون  لبناء  امل�سرتكة 
التكنولوجي يف تقدمي خدمات  للتحول  انطالق مهمة  تعتر نقطة 
 “ HCFL« الرعاية ال�سحية نحو امل�ستقبل. وتتاألف جمموعة عمل
- باالإ�سافة اإىل وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع - �سركة »ا�سرتازينيكا« 
الدوائية العاملية و« Tricog Health، NASSCOM “ من 
الهند وموؤ�س�سة »Skolkovo “ من رو�سيا ومعهد اأبحاث املمار�سني 
و  تايوان  يف  الطبية  »تايبيه«  وجامعة  »GPRI” بهولندا  العامني 
كلية »�سوي هوك« لل�سحة العامة بجامعة �سنغافورة الوطنية واملركز 
»�سبريبنك«  و�سركة   “  NCCS« �سنغافورة  يف  لل�سرطان  الوطني 

برو�سيا و«فيليب�س« لالأبحاث برو�سيا.
اخلدمات  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  الكتبي  �سغري  عو�س  �سعادة  واأك��د 

امل�ساندة ان خمتر امل�ستقبل للرعاية ال�سحية مبادرة فريدة للتعاون 
وال�����س��راك��ة ال��دول��ي��ة ب��ني ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ت��ق��دمي خ��دم��ات الرعاية 
املجاالت  يف  اجل���دد  واملبتكرين  االع��م��ال  ورواد  ال��ع��امل  يف  ال�سحية 
اجلماعية  وامل�سوؤولية  القيم  نف�س  يف  يت�ساركون  وال��ذي��ن  ال�سحية 
املبتكرة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ح��ل��ول  لتوفري  م�سرتكة  ب�سورة  للعمل 
وبجودة عالية للمر�سى يف �ستى انحاء العامل. واأ�سار اإىل �سعي الوزارة 
يف  امل�ستقبلية  وتطبيقاتها  التكنولوجية  التطورات  ملواكبة  احلثيث 
جمال تقدمي الرعاية ال�سحية خا�سة تطبيقات الذكاء اال�سطناعي 
الدولة من حتقيق م�ستهدفات  ال�سرطانية لتمكني  ب��االأورام  املت�سلة 

مئوية االمارات 2071.
والتطوير  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  م��دي��ر  احل��م��ريي  لفت �سقر  م��ن جانبه 

اإىل  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  يف  لالبتكار  التنفيذي  الرئي�س 
االبتكار  ف��ر���س  لتعزيز   ”HFCL« جمموعة  يف  امل�ساركة  اأه��م��ي��ة 
لتطوير  مرموقة  دولية  موؤ�س�سات  مع  وال�سراكة  ال��دويل  والتعاون 
ال�سلة  ذات  املبتكرة  والتطبيقات  املختلفة  ال�سحية  الرعاية  تقنيات 
مب��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م. واأو����س���ح اأن ه���دف م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ه��و حت�سني 
لل�سرطان  امل��ب��ك��ر  االك��ت�����س��اف  خ���الل  م��ن  ال�سحية  امل��ر���س��ى  ظ���روف 
وحتديد العالج املنا�سب باال�ستناد اإىل خوارزميات تعتمد على الذكاء 
ومعدالت  للمر�سى  االإجمالية  النتائج  �ستح�سن  والتي  اال�سطناعي 
عبء  تخفيف  “ اإىل   HCLF« اأع�ساء  جميع  ي�سعى  حيث  ال�سفاء 
على  بناء  ال�سرطان  اأورام  اأحيانا  الدقيق  غري  والت�سخي�س  الفح�س 

حتليل كميات كبرية من البيانات ال�سحية.

•• اأبوظبي-وام:

اإب���راه���ي���م  ب���ن���ت  اأك�������دت م���ع���ايل رمي 
ل�سوؤون  ال����دول����ة  وزي������رة  ال��ه��ا���س��م��ي 
االت�����ف�����اق  اأن  ال������������دويل،  ال�����ت�����ع�����اون 
خطوة  ُي�����س��ّك��ل  لل�سالم  االإب��راه��ي��م��ي 
ن��وع��ي��ة م��ه��م��ة الإح������الل ال�������س���الم يف 
املنطقة، وهو نهج خمتلف يف التعامل 
االإ�سرائيلية  ال��ع��رب��ي��ة  الق�سية  م��ع 
عر تغليب ثقافة احلوار والت�سامح، 
الفل�سطينية  الق�سية  اأن  اإىل  م�سرية 
حتظى مبكانة واأهمية كبريتني لدى 

العرب جميعاً.
افرتا�سي  ل���ق���اء  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
االإماراتية  ال�سداقة  جمعية  نظمته 
"االتفاق  عنوان  حتت  الريطانية   -
اأوا�سر  تعزيز   - لل�سالم  االإبراهيمي 
على  ال���ت���ع���رف  ب���غ���ر����س  التعاون"، 
واأثره  ال��رواب��ط  بناء  االت��ف��اق يف  دور 
العالقات  تطوير  على  اال�سرتاتيجي 
عن  ف�ساًل  االإ�سرائيلية،  االإم��ارات��ي��ة 
اأث����ره ع��ل��ى امل�����س��ت��وى االإق��ل��ي��م��ي وبني 
مب�ساركة  وذل��ك   ، واليهود  امل�سلمني 
ب��ان ك��ي م���ون، االأم���ني ال��ع��ام ال�سابق 
امل��ت��ح��دة، واإف����رامي مريفي�س  ل���الأمم 
احل���اخ���ام االأك�����ر ل��ري��ط��ان��ي��ا، فيما 
الريطاين  الدولة  وزي��ر  اللقاء  اأدار 
و�سمال  االأو�����س����ط  ال�������س���رق  ل�������س���وؤون 
اأف���ري���ق���ي���ا ال�������س���اب���ق، األ���ي�������س���رت ب����رت، 
 - االإماراتية  ال�سداقة  رئي�س جمعية 

الريطانية.
يف  م�ساركتها  خالل  معاليها  واأ�سارت 
اللقاء اإىل اأهمية االتفاق االإبراهيمي 
التغيري  ق���ي���ادة  يف  ودوره  ل��ل�����س��الم 
يف امل��ن��ط��ق��ة، ومت��ه��ي��د ال��ط��ري��ق نحو 
والأجيال  لل�سعوب  اأف�����س��ل  م�ستقبل 
اال�ستفادة  �سرورة  موؤكدة  امل�ستقبل، 
م��ن ال��ف��ر���س ال��واع��دة ال��ت��ي يقدمها 
االت����ف����اق ل����دول����ة االإم����������ارات ودول�����ة 
وللمنطقة  خ��ا���س،  ب�سكل  اإ���س��رائ��ي��ل 
القطاعات مبا  ب�سكل عام يف خمتلف 
املتقدمة  وال��ع��ل��وم  االق��ت�����س��اد  ي�سمل 
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، وال����ذي م��ن �ساأنه 
توفري فر�س اأف�سل، وتاأ�سي�س قنوات 
التكامل  ل��ت��ع��زي��ز  ج��دي��دة  وم��ن�����س��ات 

والتعاون امل�سرتك.
االت���ف���اق ميهد  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك�����دت 
البناء  التعاون  من  للمزيد  الطريق 
ودولة  االإم���ارات  دول��ة  بني  والتكامل 
اإ���س��رائ��ي��ل وي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز قدرة 
املجاالت،  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  ال��ب��ل��دي��ن 

ال���س��ي��م��ا م���ع ت��ن��ام��ي احل���اج���ة خالل 
ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة ل��ع��ق��د امل���زي���د من 
ال�������س���راك���ات امل����وؤث����رة وال����ق����ادرة على 
التحديات  مل��واج��ه��ة  ح��ل��ول  ت��ط��وي��ر 

الراهنة التي ي�سهدها العامل.
االتفاق  اأهمية  اإىل  معاليها  ون��وه��ت 
ال�سالم  دعائم  اإر���س��اء  يف  االإبراهيمي 
اأمل وفر�س  يف املنطقة وفتح طاقات 
ولالأجيال  ل��ل�����س��ب��اب  ل��ه��ا  ح�����دود  ال 
املنطقة  واأن  ال���س��ي��م��ا  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
ال�سباب  م��ن  مرتفعة  بن�سبة  حتظى 
30 عاماً  اأع��م��اره��م ع��ن  ال��ذي��ن تقل 
ال�سكان  من   60% نحو  اإىل  لت�سل 
ت�����س��اف��ر اجلهود  ي��ت��ط��ل��ب  م����ا  وه�����و 
احلياة  ل��ت��وف��ري  امل�������س���رتك  وال���ع���م���ل 

الكرمية لهم.
الرغبة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�����س����ارت 
ال�����س��الم وحتقيق  االأك���ي���دة الإح�����الل 
التقدم والرخاء ل�سعب دولة االإمارات 
الدوافع  اأكر  �سّكال  املنطقة  و�سعوب 
الفتًة  االإب��راه��ي��م��ي،  االت��ف��اق  لتوقيع 
لعبت  ط��امل��ا  االإم������ارات  دول����ة  اأن  اإىل 
ف�ساًل  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  حم����وري����اً  دوراً 
يعود  ما  وه��و  االإيجابي  تاأثريها  عن 
املميزة  واخل�����س��ائ�����س  ال�����س��م��ات  اإىل 
لل�سخ�سية االإماراتية التي ال تتوقف 
اأبداً يف ال�سعي نحو االأف�سل والبحث 
واأ�سباب  ال���ف���ر����س  م����ن  امل����زي����د  ع����ن 

الرقي.
االإمارات  دولة  اأن  معاليها  واأو�سحت 
احت�سنت منذ فرتة طويلة جن�سيات 
من خمتلف االأديان والعقائد، م�سرية 
االإمارات  دول��ة  ن�سيج جمتمع  اأن  اإىل 
الت�سامح  وق��ي��م  م���ب���ادئ  ع��ل��ى  ي��ق��وم 
التع�سب يف  ورف�س  االآخ��ر  واح���رتام 
املنطقة  يف  فيه  تنت�سر  ال��ذي  ال��وق��ت 

والعامل اأفكار مت�سددة وعدائية.

دولة  ن��ه��ج  اإن  معاليها:"  واأ���س��اف��ت 
االإمارات القائم على الت�سامح واإعالء 
يف  ال�سيما  م�ستمر،  االإن�سانية  القيم 
ال���ذي ت�ستعد فيه  امل��ه��م  ال��وق��ت  ه��ذا 
الذهبي،  باليوبيل  لالحتفال  الدولة 
يف  تاأ�سي�سها  على  ع��ام��اً   50 وم���رور 
 50 ال���  االأع���وام  تتاأهب لدخول  حني 
املقبلة بقوة تتجدد معها عهود الوالء 
قام  التي  ال�سامية  بالقيم  واالل��ت��زام 

عليها االحتاد.
اإك�سبو  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ������س�����ارت 
2020 دبي �سيكون من�سة حمورية 
املحاور  من  كبرية  جمموعة  ملناق�سة 
املهمة حول التوجه امل�ستقبلي لدولة 
االإم����ارات ول���دول ال��ع��امل جميعا مبا 
ي�سهم يف حتديد طريقة التعامل مع 
جمموعة كبرية من التحديات العاملية 
ال�سعبة مثل البطالة والتغري املناخي 
املتطورة على  التقنيات  ق��درة  وم��دى 
م�ساعيها  يف  وال��دول  املجتمعات  دعم 

وخططها امل�ستقبلية.
يتغري  مل  ثابت  اإن�ساين  اإماراتي  نهج 
واعترت معاليها اأن جائحة /كوفيد-
التي اأملت بالعامل موؤخراً اأبرزت   /19
االإن�ساين،  ال��ت�����س��اب��ه  م���دى  للجميع 
ف���اخل���وف م���ن امل���ر����س، وال��ت��ف��ك��ري يف 
احل�����س��ول ع��ل��ى ال���ع���الج، واالأم������ل يف 
املرحلة احلرجة،  ه��ذه  م��ن  االن��ت��ه��اء 
يف  الب�سر  بها  يت�سارك  اإن�سانية  اأم��ور 
النهج  اأن  العامل، موؤكدة  اأرج��اء  �ستى 
يتغري،  ثابت مل  االإن�ساين  االإم��ارات��ي 
بل على العك�س، بذلت دولة االإمارات 
ج�����ه�����وداً م�������س���اع���ف���ة ل����دع����م ال������دول 
ع��ل��ى جت���اوز ه���ذه ال��ظ��روف ال�سعبة 
وان��ط��ل��ق��ت ط���ائ���رات االإغ���اث���ة حتمل 
لتقدمي  الطبية  وامل�ستلزمات  الغذاء 

يد العون للجميع دون متييز.

ف�ساء وا�سع يحمل الكثري من فر�س 
ال��ت��ع��اون وم���ن ج��ان��ب��ه ���س��رح االأمني 
املتحدة  االأمم  ملنظمة  ال�سابق  ال��ع��ام 
بان كي مون، باأن االتفاق االإبراهيمي 
لل�سالم يعد تغرياً كبرياً وجذرياً، من 
�ساأنه اأن يوؤثر باالإيجاب على منطقة 
باأ�سره كونه  والعامل  االأو�سط  ال�سرق 
ي�سكل ف�ساًء وا�سعاً يحمل الكثري من 
وال�سعوب  القادة  بني  التعاون  فر�س 
دولة  واأن  ال���س��ي��م��ا  ����س���واء،  ح���د  ع��ل��ى 
اإ�سرائيل قوى عاملية  االإم��ارات ودولة 
كرى يف جمال التكنولوجيا احلديثة 

واالبتكار.
واأو���س��ح ك��ي م��ون اأن االت��ف��اق ج��اء يف 
وق���ت ي�سهد ف��ي��ه ال��ع��امل ال��ك��ث��ري من 
ال�سالم  على  اخلوف  وبات  التوترات، 
املجتمع  ي�������وؤرق  ال���ع���امل���ي���ني  واالأم��������ن 
الوباء  ع���ن  ف�����س��اًل  ال������دويل، وذل����ك 
واالقت�سادات  املجتمعات  على  واأث��ره 
ما  الظروف  ه��ذه  و�سط  ويف  العاملية، 
يزال االأمل كبريا، اإذ ما التزم اجلميع 
ال�سلمية  ب��ال��ط��رق  اخل���الف���ات  ب��ح��ل 
وال�����ع�����ودة ن���ح���و ال���و����س���ائ���ل وال���ط���رق 
�ساأن  م��ن  تعلي  ال��ت��ي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

الت�سامح والتعاون البناء.
ويرى كي مون اأن االتفاق االإبراهيمي 
�سياق  يف  ك��ب��رياً  ت��ط��وراً  يعد  لل�سالم 
على  االإ�سرائيلية  العربية  العالقات 
واالأمني،  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  امل�����س��ت��وي��ني 
ق������رار ج����ريء  االت����ف����اق  اأن  م���ع���ت���راً 
ج�سور  ب���ن���اء  يف  وي�����س��اع��د  و����س���ج���اع، 

الثقة.
اأمله يف اأن ميهد  وع��ر كي م��ون عن 
االتفاق االإبراهيمي الطريق لت�سريع 
الفل�سطينية  امل���ف���او����س���ات  م�������س���ار 
النقاط  لتناول  ودفعها  االإ�سرائيلية 
داع���ي���ا خمتلف  امل���ه���م���ة،  وال��ق�����س��اي��ا 

ي�سمل  مب�����ا  ال����دول����ي����ني  ال���������س����رك����اء 
االأوروبي  واالحت��اد  املتحدة  الواليات 
دعم  اإىل  امل��ت��ح��دة  واالأمم  ورو����س���ي���ا 

االتفاق.
قيادة االإم��ارات �سربت مثااًل يحتذي 
اإف�����رامي مريفي�س،  اأك����د  وب�����دوره  ب��ه 
اأن��ه �سهد  االأك��ر لريطانيا  احلاخام 
على مدار حياته العديد من االأحداث 
كبري،  ب�سكل  ب��ه  واأث����رت  م�سته  ال��ت��ي 
معتراً اأن توقيع االتفاق االإبراهيمي 
ل��ل�����س��الم ب��ني دول����ة االإم������ارات ودولة 
اإ���س��رائ��ي��ل واح����داً م��ن ه��ذه االأح���داث 
لن  ال��ت��ي  التاريخية  واالأي����ام  امل��ه��م��ة، 

ين�ساها، كونه قرار �سجاع.
دولة  ق��ي��ادة  :"اإن  م��ريف�����س  واأ����س���اف 
االإم������ارات ���س��رب��ت م��ث��ااًل ي��ح��ت��ذي به 
فيما ميكن اأن حتققه القيادة املتميزة 
االأهمية  اإىل  م�سرياً  اإجنازات"،  م��ن 
ال�سجاعة يف  ال��ق��ي��ادة  ل���دور  ال��ك��ب��رية 
ات��خ��اذ ق���رارات جريئة وم��وؤث��رة مثل 

توقيع االتفاق االإبراهيمي.
التي  االإم���ك���ان���ات  اأن  م��ريف�����س  واأك�����د 
يوفرها االتفاق غري حم��دودة، الفتاً 
وتبني  بال�سر  التحلي  ���س��رورة  اإىل 
ث��ق��اف��ة احل�����وار ال��ب��ن��اء ال���س��ي��م��ا بني 
االأديان كونها تزرع التفاهم يف نفو�س 
الب�سر وتنهي التع�سب، موؤكداً يف ذات 
اأن ي��ق��وم �سالم  اأن���ه ال مي��ك��ن  ال��وق��ت 
بني الدول اإذ مل يتواجد ال�سالم بني 

االأديان.
للجميع  دع�������وة  م���ريف���ي�������س  ووج�������ه 
على  واالع��ت��م��اد  بالت�سامح  بالتحلي 
االإن�ساين  للتوا�سل  كو�سيلة  احل���وار 
على  �سوياً  والعمل  اخل��الف��ات،  وح��ل 
لتك�سري  �سلمية  وط��رق  حلول  اإي��ج��اد 

اجلمود واحلواجز النمطية.
ال�سيوف  م���داخ���الت  ان��ت��ه��اء  وع��ق��ب 

طرح احل�سور جمموعة من االأ�سئلة 
االإبراهيمي  االت���ف���اق  اأب���ع���اد  ت��ن��اول��ت 
العالقات  يف  حمورية  نقطة  بو�سفه 
ال�������س���رق اأو����س���ط���ي���ة، ودرا�����س����ة اآث�����اره 
امل�ستويات  ك����اف����ة  ع���ل���ى  وحت��ل��ي��ل��ه��ا 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني  ال��ع��الق��ات  ي�سمل  مب��ا 
دول��ة االإم����ارات ودول���ة اإ���س��رائ��ي��ل، مع 
على  التاأثريات  االعتبار  بعني  االأخ��ذ 
وذلك  والعاملي،  االإقليمي  امل�ستويني 
الرئي�سية  الدوافع  لفهم  حماولة  يف 
اإليه  ينظر  ال���ذي  االت��ف��اق  وراء  م��ن 
من  وجريئة  م�سبوقة  غ��ري  كخطوة 
�ساأنها تغيري الديناميكيات االإقليمية 
املحدد  االإط����ار  يف  لعقود  ظلت  ال��ت��ي 
وال�سيا�سات  العالقات  على  واملهمني 

يف املنطقة.
التاأثري  درا���س��ة  اإىل  التطرق  مت  كما 
االأو�سع لالتفاق على امل�ستوى الدويل 
اأن  مي��ك��ن  مل��ا  م�ستقبلية  ق����راءة  ع��ر 
ت�����وؤول اإل���ي���ه ال���ع���الق���ات م���ع اأط�����راف 
ع��امل��ي��ة م��ه��م��ة وم����وؤث����رة مب���ا ي�سمل 
املتحدة  وال���والي���ات  امل��ت��ح��دة،  اململكة 
املنظمات  ع��ل��ى  ع����الوة  االأم���ري���ك���ي���ة، 
االأمم  م���ث���ل  ال���ع���امل���ي���ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 
الق�سري  املديني  على  وذل��ك  املتحدة، 

والطويل.
تف�سيلي  ب�������س���ك���ل  ال����ل����ق����اء  وق���������دم 
متكاملة  وت�������س���ورات  اأرح�����ب  اأب����ع����اداً 
لالتفاق  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  ح����ول 
االإب���راه���ي���م���ي ل��ل�����س��الم، وم����ا ميكن 
وت���ط���ور على  ت���ق���دم  م���ن  ي���ح���رزه  اأن 
وعلى  والعاملي  االإقليمي  ال�سعيدين 
العالقات بني امل�سلمني واليهود ب�سكل 
والرتكيز  التحليل  على  ع��الوة  ع��ام، 
على املكا�سب الواعدة يف جماالت عدة 
والتعاون  واال�ستثمار  ال��ت��ج��ارة  مثل 

الدويل.

•• اأبوظبي- الفجر:

����س���م���ن اإط����������ار احل����������وار ال���ث���ق���ايف 
اأطلقت  ال����ك����وري،   – االإم�����ارات�����ي 
بالتعاون  وال�سباب  الثقافة  وزارة 
والريا�سة  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  م����ع 
وال�سياحة الكورية، مبادرة التجول 
االأبعاد  بتقنية ثالثية  االفرتا�سي 
360، ملعر�س »منحة الردة« الذي 
ي�سم اأعمااًل ل� 10 مواهب فنية يف 
االإ�سالمي،  والفن  الثقافة  جم��ال 
واأفراد  الكوري  للمجتمع  يتيح  ما 
م��ن ك��اف��ة اأن���ح���اء ال��ع��امل االطالع 
على االأعمال الفنية املميزة، وذلك 
الكورية.  ال��رق��م��ي��ة  امل��ن�����س��ات  ع��ر 
يتزامن هذا املعر�س مع االحتفال 
للفن  العاملي  لليوم  االأول  ال��دويل 
االإ����س���الم���ي ال����ذي اأق���رت���ه ال����دورة 
االأرب���ع���ني ل��ل��م��وؤمت��ر ال��ع��ام ملنظمة 

اليون�سكو العام املا�سي..
الوكيل  ال��ق��ا���س��م��ي،  ����س���امل  وق�����ال 
امل�ساعد لقطاع الرتاث والفنون يف 

وزارة الثقافة وال�سباب
م��ع��ر���س منحة  ت��ن��ظ��ي��م  ي�����س��ه��م   «
املن�سات  عر  االفرتا�سي  ال���ردة  
املجتمع  اإط�����الع  اإىل  يف  ال���ك���وري���ة 
الثقافة  ج��م��ال��ي��ات  ع��ل��ى  ال���ك���وري 

وال���ف���ن���ون االإ���س��الم��ي��ة م���ن خالل 
ا���س��ت��ع��را���س ن��خ��ب��ة م���ن االأع���م���ال 
الفنية لعدد من املبدعني من حول 
الثقايف  اإنتاجهم  يقدمون  العامل، 
احل�سارة  ف���ن���ون  م���ن  امل�����س��ت��وح��ى 

االإ�سالمية«.
اأن احلوار  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��امل  واأك����د 
الثقايف االإماراتي الكوري فتح اآفاقاً 
مع جمتمعي البلدين للتعرف على 
ثقافة االآخر، وبنى ج�سوراً جديدة 

من التوا�سل بني البلدين

عر  االفرتا�سي  املعر�س  ويتوفر 
الثقافة  ل���وزارة  الرقمية  املن�سات 
الكورية،  وال�����س��ي��اح��ة  وال��ري��ا���س��ة 
الثقايف  للتبادل  ك��وري��ا  وموؤ�س�سة 
 K-Culture ال��دويل، و موقع 

Road  للتبادل الثقايف الدويل.
فنية  اأع��م��ال   10 امل��ع��ر���س  وي�سم 
خمتلفة بينها عمل للفنانة  اجلود 
لوتاه حتت عنوان )فلك( م�ستوحى 
اآي��ة ق��راآن��ي��ة، ومت تنفيذه على  م��ن 
جلد اجلمل تذكرياً برتاث الفنانة 

عائ�سة  للفنانة  وعمل  االإم���ارات���ي، 
خ���ال���د  ب���ع���ن���وان  )ح���دي���ق���ة احلب 
تت�سكل  ال��ذي  ح��دود(  بال  خ�سراء 
بنيته من خالل االأ�سكال الهند�سية 
الكعبة  لك�سوة  املعروفة  والزرك�سة 
فني  ع��م��ل  ج���ان���ب  اإىل  امل�������س���رف���ة، 
م�سمى  حتت  العطار  عمار  للفنان 
)امل���ال���د(  وه���و ع��م��ل يحتفي بيوم 
تقنية  ال�سريف عر  النبوي  املولد 
عمل  وكذلك  االفرتا�سي،  ال��واق��ع 
عورتاين  دان�����ة  ل��ل��ف��ن��ان��ة  اإب����داع����ي 

وهو )تعال ودعني اأداوي جروحك 
واأ���س��ف��ي ع��ظ��ام��ك امل��ك�����س��ورة فيما 
ن��ق��ف ه��ن��ا يف ح������داد(، ح��ي��ث مييز 
اأ�سا�سني  م��و���س��وع��ني  ال��ع��م��ل  ه���ذا 
الثقايف،  والدمار  اال�ستدامة،  هما: 
االأع�ساب  ا�ستخدام  مهارة  ويعك�س 
ومنافعها  وال���ت���واب���ل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
العربية  ال���ث���ق���اف���ة  يف  ال���ط���ب���ي���ة 
االآ�سيوية، وقد  والثقافة اجلنوبية 
نعت اأن�سجة هذا العمل الفني يف  �سُ

كرياال.

كما يت�سمن املعر�س عماًل للفنانة 
العزيز  ع��ب��د  اب��ت�����س��ام  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة 
، حت���ت ع���ن���وان )ال���وه���م ال���ب���وؤرّي( 
وال����ه����دف م���ن���ه ه����و ال���ت���ف���اع���ل مع 
اجل��م��ه��ور م���ن خ����الل دع���وت���ه اىل 
واالبتعاد  ال��ع��م��ل  ن��ح��و  االق�����رتاب 
جانب.  ك��ل  م��ن  وا�ستك�سافه  ع��ن��ه 
وبهذا يتاح له تقدمي وجهات نظر 
بديلة ب�سرياً ومفهومياً، وُيعد هذا 
الفنانة  اأعمال  عن  خمتلفاً  العمل 
ال�سابقة ثنائية االأبعاد ، ف�ساًل عن 

للفنانة  ال��و���س��ائ��ط  ع��م��ل خم��ت��ل��ط 
)احلياة  بعنوان  اأزدي��ن��وف��ا،  فاطمة 
ال تعي�سها �سوى مرتني( وهو عمل 
الواقع  ال���رزخ  ماهية  ع��ن  يبحث 
امل��وت وال��ب��ع��ث  بو�سفه نافذة  ب��ني 
اأما  ال�����ذات،  ل��ل��ت��اأم��ل وال��ت��ف��ك��ري يف 
ال��ف��ن��ان خ��ال��د ال��ب��ن��ا ف��ي��ق��دم عماًل 
املن�سوجات  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن  ي��ت��ن��اول 
التقاليد  تغري  خالله  م��ن  ير�سد 
وذلك  الع�سور  الوقت عر  مب��رور 
احلركة«،  »ديناميكية  عنوان  حتت 

)ما  ال�سامل  نا�سر  الفنان  وي��ق��دم 
ال عني راأت(  الذي بداأ اإجنازه بني 
عامي  2015-2016 حني كتب 
على ورقة بي�ساء وباحلر االأبي�س 
ح��دي��ث��اً ل��ل��ن��ب��ي حم��م��د ���س��ل��ى اهلل 
عليه و�سّلم، ليوفر م�ساحة للتاأمل 
التايل:  ال�������س���وؤال  ع��ل��ى  ل���الإج���اب���ة 

اجلنة؟” تبدو  “كيف 
وي�سارك الفنان �ستانلي �سو  بالعمل 
ال�����ذي يجمع  ال��ف��ن��ي )ال����ت����ح����ّول( 
ال�سعوب  وت��ق��ري��ب  ال��ث��ق��اف��ات  ب��ني 
واحل�سارات ، حيث ابتكرت منوذجاً 
األوانه  ا�ستوحيت  اإ�سالمياً  هند�سياً 
ال�سيني  ال���ر����س���م  ج���م���ال���ي���ة  م����ن 
ب����احل����ر ال�������ذي ي����ع����ود مل���ئ���ة ع�����ام، 
بدائية  اأدوات  ف��ي��ه  وا���س��ت��خ��دم��ت 
االإ�سالمي  اخل����ط  ف����ّن  يف  ����س���ادت 
وال�سيني مثل فرا�سي احلر، فيما 
بوعبداهلل  زليخة  الفنانة  ت�سارك 
ب��ع��م��ل )اأك���روب���ات�������س( رق�����س��ة من 
حديثاً  تف�سرياً  وت��ق��دم  اخل��ط��وط، 
ل��ل��ه��ن��د���س��ة االإ�����س����الم����ي����ة، وت����رز 
الت�ساميم  وح�����ي  م����ن  ت��ف��ا���س��ي��ل 
العربية االأندل�سية، وفكر اً جديداً 
الداخلية،  امل��ع��م��اري��ة  الهند�سة  يف 
مع دعوة للحوار ونداء للتفكري يف 

مكان الفرد داخل الكون.

خلل لقاء افرتا�سي نظمته جمعية ال�سداقة االإماراتية – الربيطانية

رمي الها�سمي: التفاق الإبراهيمي خطوة نوعية لإحالل ال�سالم يف املنطقة

مبنا�سبة اليوم العاملي للفن االإ�سلمي واحلوار الثقايف االإماراتي الكوري

وزارة الثقافة وال�سباب تتيح معر�س منحة الربدة افرتا�سيًا للمجتمع الكوري

كي  • بان 
مون: االإمارات 
واإ�سرائيل قوى 

عاملية كربى 
يف جمايل 

التكنولوجيا 
واالبتكار

• اإفرامي 
مريفي�س: 

االإمارات �سربت 
مثااًل ملا ميكن اأن 
حتققه القيادة 

املتميزة من 
اإجنازات

 

ال�سهادة  على  يح�سل  اأن  وقبل  مبا�سرة  اجلامعة  يف  التخرج  بعد 
الورقية، خرج للبحث عن عمل يف تخ�س�سه الذي ف�سله منذ كان 
ت��راوده االأح��الم والطموحات باأن ي�سبح مهند�سا يف  طفال �سغريا 
جمال االت�ساالت، وبداأت رحلة البحث عن عمل من خالل االإعالنات 
ا�ستقبل احلياة  اليومية والتليفزيون واالإذاع��ة،  ال�سحف  املبوبة يف 
واع��د، فالطموح  مل�ستقبل  ي��رى يخطط  االأم��ل وعقل  بقلب مي��الأه 

الذي الزمه طوال عمره كاد اأن يتحقق وي�سبح كما اأراد اأن يكون.
ال��ت��ى ج���اءت من  م��ن اخل���رة  وامل��ع��رف��ة وقليل  ال�سباب  ت��اج  يحمل 
امل�ساريع الف�سلية، وتوالت املقابالت ال�سخ�سية وا�سطدم مب�سطلح 
ال�سرية الذاتية الذي مل يفكر فيه �سنوات الدرا�سة ومل يدر�سه يف 
كتب يف  املعهود  وبحما�سه  ليكتبه  يجل�س  ك��ان  ومل��ا  اجلامعة،  اأروق��ة 
ن�سف ال�سطر وبخط عري�س �سرية ذاتية واال�سم وال�سن والديانة 
واحلالة االجتماعية واملوؤهل وعند خانة اخلرات توقف عن الكتابة 
متاما و�سعر اأنه مل يح�سل على ما يوؤهله للوظيفة، والأنه ال يعرف 
االإعالنات  ويتابع  ي��ح��اول  ظ��ل  االأم���ل،  بخيبة  يعرتف  ومل  الياأ�س 
املبوبة ويجري مقابالت �سخ�سية، واأ�سدقائه يعنفونه ب�سدة لعدم 
احرتامه لقواعد اللعبة واملنظومة يف البحث عن مدخل اأو بطاقة 
من م�سهور اأو رجل �سيا�سة، كان يبت�سم وين�سرف عنهم غري مبايل 
مبا ين�سحونه به، اعتمد يف بحثه عن عمل على عدة عوامل منها 

اجتهاده وثقته بنف�سه وجراأته يف خو�س املقابالت ال�سخ�سية.
يدر�س  علم  وكاأنها  الأخ��ر،  مكان  من  ال�سخ�سية  املقابالت  تختلف 
وك���ل �سخ�س ي��ق��وم مب��ق��اب��ل��ة ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ع��م��ل ل��ه م��در���س��ت��ه يف 
اأن��ه مل  مع  دق��ة،  بكل  للوظيفة  املتقدم  على  واحلكم  االأ�سئلة  ط��رح 
القدرة على  املطلوبة لكن ميتلك  الوظائف  يكن متخ�س�س يف كل 
اكت�ساف املواهب وحتديد مهام وم�سوؤوليات املتقدم مبجرد اجلل�سة 
معه وقت ال يزيد عن ع�سرة دقائق، وبطلنا يتم رف�سه يف كل مقابلة 
وال�سرية الذاتية تزيد يوما بعد يوم وي�سع فيها تقدمت ل�سركة كذا 
االأخري  ال�سوؤال  هو  ي�ستفذه جدا  كان  ال��ذي  وال�سيء  ك��ذا،  وم�سنع 
املحددة  امليزانية  ويكتب ح�سب  يبت�سم  كان   ، املتوقع  الراتب  ما هو 
املبلغ  للكادر الوظيفي، اي يرتك الراتب الإدارة اجلهة وحتديدهم 
املتفق عليه، ي�سعر اأن هذا ال�سوؤال و�سع فقط لتخفيف حدة اللقاء، 
املكلف  الوظيفية  املهام  املبلغ ح�سب  اأو جهة حم��ددة  �سركة  اأي  الن 
بها �ساحب الوظيفة، فال داعي ابدا لهذا ال�سوؤال امل�ستهلك للوقت 
معه  يتحدث  ال  وبعدها  قريبا،  نكلمك  اهلل  �ساء  ان  اجابته  وال��ذي 
اأحد وكاأن اللقاء كان يف احد املوا�سالت وكل منهما نزل يف حمطته 

وان�سرف.
التخرج،  بعد  �سنوات  ث��الث  يف  اج��راه��ا  ال�سخ�سية  املقابالت  االف 
ومازال ال�سوؤال املطلوب ما هى اخلرات التى متتلكها، ويرد ما زلت 
ابحث عن عمل فكيف يل اأن اكت�سب خرة، ومي�سي بامللف امل�ساحب 
له كظله اأو كطفل يالزمه اينما ذهب ويده تقب�س عليه، امللف يكر 
مع الوقت وتزيد اأوراقه وتت�ساقط وتزبل كورق ال�سجر يف اخلريف، 
واالإعالنات  الوظائف  نهر  عن  البحث  يف  وي�ستمر  اأوراق���ه  فيجدد 
الياأ�س دخل املقابلة  التى تطلب موظف بال خرة، والأنه ال يعرف 
االأخرية ومعه خرة طويلة جدا على اثرها دخل املقابلة ال�سخ�سية 
املقابالت  ل��دي خ��رة طويلة يف  ق��ال  بثقة فلما �سئل عن اخل��رات 
عن  الباحثني  ملقابلة  املوظفني  �سوؤون  يف  توظيفه  فتم  ال�سخ�سية 
عمل وبداأ يومه االأول يف الوظيفة بو�سع �سهادة الهند�سة خلفه على 

اجلدار. 
اأ�سامة عبد املق�سود 

�سرية ذاتية

حكايات على 
مائدة الع�ساء 
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العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
للديكور   املخملي  ال�س�����ادة/البيت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب واملفرو�سات  رخ�سة رقم:1084341 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد خليفه �سيف �سامل ال�سكيلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي خلفان خمي�س بالقطرى اخلييلي

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
مارك  �سكاي  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1935782 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ح�سن علي ابراهيم احمد احلو�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل عبا�س حممد البلوكي

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

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

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/انفرينو جيم زون ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2307663 
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد عبداهلل �سعيد الغوا�س الزعابي من 20% اىل %60
تعديل ن�سب ال�سركاء

علي حممد احمد ال�سافعي العبيديل من 20% اىل %40
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مهند ابراهيم عبداهلل ح�سن ال�سحي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ان�س جا�سم علي �سلطان ال علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل حممد حنيف للحام 

CN قد تقدموا الينا بطلب االكزوزت رخ�سة رقم:1049388 
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة حمد �سعيد حمد حميد املن�سوري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة موالنا حممد لياقت علي حممد حنيف %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد حنيف حاجي نزير احمد �سراجن

تعديل وكيل خدمات/حذف حمد �سعيد حمد حميد املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
ذ.م.م   الغزال  قفزة  ال�س�����ادة/ملحمة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1140590 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة با�سم احمد عبدالعزيز �سعيد ال�سوملي %51
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سانزا جلوبال ليمتد SANZA GLOBAL LTD من 36% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ال�سركة الوطنية للتموين املحدودة ذ.م.م

NATIONAL CATERING COMPANY LIMITED WLL

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

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

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ثريفتي لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1006309 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى من �سريك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى من 98% اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ا�سافة م�ساريع ع اأ املو�سى �س.ذ.م.م

AA ALMOOSA ENTERPRISES LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /حذف خالد عبداهلل احمد املو�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نايف عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل اإ�سم جتاري من/ ثريفتي لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م

THRIFTY AUTO REPAIR LLC 
اإىل /ثريفتي لت�سليح ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

THRIFTY AUTO REPAIR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دولر ال�سرق االو�سط للنقليات العامه ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1155878 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى من �سريك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى من 98% اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ا�سافة م�ساريع ع اأ املو�سى �س.ذ.م.م

AA ALMOOSA ENTERPRISES LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نايف عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /حذف خالد عبداهلل احمد املو�سى
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1.65*0.25 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل اإ�سم جتاري من/ دولر ال�سرق االو�سط للنقليات العامه ذ.م.م

DOLLAR MIDDLE EAST GENERAL TRANSPORT LLC 
اإىل /دولر ال�سرق االو�سط للنقليات العامه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

DOLLAR MIDDLE EAST GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة مرييت انتلجنت لاللكرتوميكانيكية 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1889914 

تعديل را�س املال/من null اىل 150000

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

 تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة مرييت انتلجنت لاللكرتوميكانيكية

MERIT INTLLIGENT ELECTROMECHANICAL EST 

اإىل /مرييت اإنتلجنت للمقاوالت واالعمال الكهربائية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

MERIT INTELLIGENT CONTRACTING AND ELECTRICAL WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/امل�ساهم لال�ستثمار ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1070562 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /�سعيد عبداهلل علي بن �سيبان املهريي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / �سعيد عبداهلل علي بن �سيبان املهريي من 1% اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بن بطوطة لل�سفر

BIN BATOOTA TRAVELS 

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ امل�ساهم لال�ستثمار ذ.م.م
AL MUSAHIM INVESTMENT LLC 

اإىل /امل�ساهم لال�ستثمار ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
AL MUSAHIM INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/احلالمي لل�سيانة العامة وادارة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العقارات رخ�سة رقم:1039763 

 تعديل اإ�سم جتاري من/ احلالمي لل�سيانة العامة وادارة العقارات

AL HALLAMI GENERAL MAINTENANCE & REAL ESTATE MANAGEMENT 

اإىل /احلالمي للمقاوالت العامة واإدارة العقارات

AL HALLAMI GENERAL CONTRACTING & REAL ESTATE MANAGEMENT 

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مغ�سلة �سباب زاخر

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1110253 
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة �سهنواز احمد م�ستقيم احمد %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة مع�سد خلفان �سامل عليان ال�سام�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مع�سد خلفان �سامل عليان ال�سام�سي

 تعديل اإ�سم جتاري من/ مغ�سلة �سباب زاخر
SHABAB ZAKHER LAUNDRY

اإىل /م�سبغة �سهنواز احمد
SHAHNAWAZ AHMAD LAUNDRY

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

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

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ خياط 

مق�س البارع للرجال
 رخ�سة رقم:CN 1189290 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/داميوند وك لتجارة مواد 

CN قد تقدموا الينا بطلب البناء ذ.م.م رخ�سة رقم:1194478 

تعديل ن�سب ال�سركاء

جمال عا�سه �سفر حممد البقمي من 51% اىل %80

تعديل ن�سب ال�سركاء

ابراهيم حممد ابراهيم حممد الغار من 49% اىل %20

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

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

�ستيك في�س للماأكوالت البحرية
رخ�سة رقم:CN 2636236  تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

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

اال�سم التجاري:فانكوفر الدارة العقارات ذ.م.م
عنوان ال�سركة:ابوظبي - �سارع حمدان - الطابق 5 مكتب رقم 504 - 

بناية �سعيد بن �سلطان الدرمكي
CN 1184335 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/10/21 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2020/11/19  - بالرقم:2045001126 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
املطاعم  معدات  لتجارة  الين  ال�س�����ادة/كال�سيك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN واملطابخ ذ.م.م رخ�سة رقم:2237693 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / في�سل علي خلفان �سامل النعيمي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / في�سل علي خلفان �سامل النعيمي من 50% اإىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد خمي�س عتيق بديو الري�سي

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ كال�سيك الين لتجارة معدات املطاعم واملطابخ ذ.م.م

CLASSIC LINE KITCHENS AND RESTAURANTS EQUIPMENT TRADING LLC 

اإىل /كال�سيك الين لتجارة معدات املطاعم واملطابخ  - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

CLASSIC LINE KITCHENS AND RESTAURANTS EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ال�ساطئ ال�سحري للمقاوالت العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�سة رقم:1130757 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / يو�سف نا�سر را�سد �سعيد الغيثي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء / يو�سف نا�سر را�سد �سعيد الغيثي من 51% اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خليل فوزي احل�سني النايف

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 تعديل اإ�سم جتاري من/ �سركة ال�ساطئ ال�سحري للمقاوالت العامة ذ.م.م
ALSHATE ALSEHERI GENERAL CONTRACTING CO LLC 

اإىل /ال�ساطئ ال�سحري للمقاوالت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ALSHATE ALSEHERI GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

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

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

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/درهم لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1003830 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى من �سريك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى من 98% اإىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / ا�سافة م�ساريع ع اأ املو�سى �س.ذ.م.م

AA ALMOOSA ENTERPRISES LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع /حذف خالد عبداهلل احمد املو�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نايف عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل اإ�سم جتاري من/ درهم لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م

DIRHAM RENT A CAR LLC 
اإىل /درهم لتاأجري ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

DIRHAM RENT A CAR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20 

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

اال�سم التجاري:فانكوفر انترييرز ذ.م.م
عنوان ال�سركة:ابوظبي - �سارع حمدان - الطابق 5 مكتب رقم 504 - 

بناية �سعيد بن �سلطان الدرمكي
CN 1184633 :رقم القيد يف ال�سجل االقت�سادي

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

- تعيني ال�سادة/الهاملي و�سركاه - حما�سبون قانونيون كم�سفي   2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2020/10/21 وذلك بناء على قرار 

حم�سر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2020/11/19  - بالرقم:2045001125 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة امل�سفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي : رم�سان عطا

امل�����س��وؤول��ني و القيادات  اأك���د ع��دد م��ن 
اجلاهزية  على  ال��دول��ة  يف  التعليمية 
اخلم�سني   « نحو  لالنطالقة  التامة 
واإيجابية  واإرادة  ب���ع���زم   ،« امل��ق��ب��ل��ة 
النه�سة  م�����س��رية  ت��وا���س��ل  م���ن  ت��ع��زز 
العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  احل�سارية 
املتحدة التي انطلقت يف العام 1971 
و�سواًل اإىل حتقيق اأهداف روؤية مئوية 

االإمارات 2071 .
دول���ة  ح��ق��ق��ت��ه  م���ا  اأن  اإىل  واأ������س�����اروا 
املا�سية  اخل��م�����س��ني  خ���الل  االإم������ارات 
التنمية  يف  من�����وذج�����اً  م���ن���ه���ا  ج���ع���ل 
احل�سارية وبناء االإن�سان حيث د�سنت 
متكاملة  منظومة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
الب�سري  بالعن�سر  االرتقاء  ت�ستهدف 
وه���ي���اأت ك���ل ���س��ب��ل ال��ت��م��ي��ز وال���ري���ادة 
واالإبداع للمواطن واملقيم والزائر اإىل 
اإىل  ا�ستناداً  الطيبة،  االإم���ارات  اأر���س 
والرعاية  التعليم  يف  ف��ري��دة  جت��رب��ة 
وتوظيف  التحتية  والبنية  ال�سحية 
من  وغ��ريه��ا  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا 
ال��ت��ي جعلت من  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل��ج��االت 
دولة االإمارات منوذجاً فريداً يحتذى 
ال���ع���امل، وت�سدرت  ب��ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
الدولة من خالله موؤ�سرات التناف�سية 

العاملية يف جماالت متنوعة . 
احتفال  ف��ع��ال��ي��ات  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
باليوم  ال����رتب����وي����ة  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة 
الوطني ال� 49 الذي نظمته اجلائزة 
�سعار  حت����ت  ب���اأب���وظ���ب���ي  م���ق���ره���ا  يف 
للخم�سني   .. ال��ت��ع��ل��ي��م  م�����س��ت��ق��ب��ل   «
ال��ق��ادم��ة«، وح�����س��ره��ا م��ع��ايل ح�سني 

ب��ن اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي��ر الرتبية 
الظاهري  ���س��امل  وحم��م��د   ، والتعليم 
ع�����س��و جم��ل�����س اأم���ن���اء ج��ائ��زة خليفة 
ال���رتب���وي���ة، واأم�����ل ال��ع��ف��ي��ف��ي االأم����ني 
ل��ل��ج��ائ��زة، وع���دد م��ن القيادات  ال��ع��ام 
التعليمية واالأكادميية واأولياء االأمور 
واأقيمت  ال��ت��دري�����س،  هيئات  واأع�����س��اء 
باالإجراءات  الفعالية عن بعد التزاماً 
االحرتازية . وحتدث يف الفعالية كاًل 
م���ن:  ���س��ع��ادة ع��دن��ان ح��م��د احلمادي 
ع�����س��و امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت�����ادي  
�سعيد  و�سعادة  التعليم،  جلنة  رئي�س 
للموؤ�س�سة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال���ن���ظ���ري  
عبداهلل  و���س��ع��ادة  لل�سباب،  االحت��ادي��ة 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال���ك���م���ايل 
العليا  زاي��د  مبوؤ�س�سة  الهمم  اأ�سحاب 
رنا متيم  الدكتورة   ، الهمم  الأ�سحاب 
زايد،  ب��ج��ام��ع��ة  ال��رتب��ي��ة  كلية  عميد 
والدكتور طارق العامري  مدير اإدارة 
بدائرة  التعليم  وامتثال  الرتاخي�س 
فاطمة  ال��دك��ت��ورة  وامل��ع��رف��ة،  التعليم 
العمليات  بقطاع  جمل�س  مدير  امل��ازم 
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  ب����وزارة  امل��در���س��ي��ة 
واأدار الفعالية الدكتور خالد العري 

ع�سو اللجنة التنفيذية للجائزة . 
ويف بداية الفعالية رحبت اأمل العفيفي 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزي������ر  مب���ع���ايل 
واملتحدثني وح�سور الفعالية، موؤكدة 
تاأتي  التي  الفعالية  ه��ذه  اأهمية  على 
باليوم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��االت  م��ع  تزامنا 
الوطني ال� 49 ، والتي ن�ست�سرف من 
تعليمية  لنه�سة  وا�سعة  اآف��اق  خاللها 
رعاية  حت��ت   « املقبلة  اخلم�سني   « يف 

قيادتنا الر�سيدة. 

وحدة امل�سري 
وزير  احلمادي  ح�سني  معايل  ا�ستهل 
االفتتاحية  كلمته  والتعليم  الرتبية 
ب���ال���رتح���ي���ب ب���امل���ج���ت���م���ع���ني، ق���ائ���ال: 
اإىل مقام  الفر�سة الأرف��ع  »اأنتهز هذه 
التهاين  اآيات  اأ�سمى  الر�سيدة  القيادة 
الوطني،  اليوم  مبنا�سبة  والتريكات 
واأهنئ اأبناء ال�سعب االإماراتي الكرمي، 
قلوبنا  على  العزيز  الوطني  بيومهم 
متفردة  ع��امل��ي��ة  جت��رب��ة  �سكل  وال����ذي 
بتاأ�سي�س  امل�سري،  ب��وح��دة  االإمي���ان  يف 
احت��اد دول��ة االإم���ارات على يد القائد 
بن  زايد  ال�سيخ  له-  -املغفور  املوؤ�س�س 

�سلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه. 
اإن االحت������اد ج����ذوره   وق�����ال م��ع��ال��ي��ه 
مم��ت��دة يف االأر�����س، حيث ر���س��خ ملكانة 
والتقدم  التنمية  على خارطة  الدولة 
العاملي،  ال�����س��ع��ي��د  ع���ل���ى  واحل�����داث�����ة 
وراه�������ن ع���ل���ى االإن���������س����ان االإم�����ارات�����ي 
قيادة  من  االأج��ي��ال  لتمكني  والتعليم 
دف���ة امل�����س��رية، ف��ك��ان ث��م��رة ذل���ك اأننا 
اإليه  و�سلت  ما  بفخر  ونلم�س  نعاين 
ال���دول���ة م���ن ري�����ادة وت���ق���دم يف قطاع 
التعليم، لتقطع بذلك اأ�سواطا كبرية 
ومهارياً،  علمياً  يناف�س  جيل  بناء  يف 

ودولة �سقف طموحها الف�ساء. 
التعليم، يظل  اأن ملف  وذك��ر معاليه   
ع��ل��ى م�ستوى  ل��ن��ا  ال�����س��اغ��ل  ال�����س��غ��ل 
وهيئاته  وموؤ�س�ساته  ب��اأف��راده  الوطن 
حراكاً  وي�سهد  الرتبوية،  وقطاعاته 
القيادة  ودع����م  ب��ت��وج��ي��ه��ات  م�����س��ت��م��راً 
الر�سيدة التي وفرت له كل م�سوغات 
ال��ت��م��ك��ني وال���ت���ط���وي���ر، وه�����ذا حمور 

اه��ت��م��ام ه���ذا ال��ل��ق��اء ال����ذي ي��ب��ح��ث يف 
اخلم�سني  ل��ل�����س��ن��وات  ال��ت��ع��ل��ي��م  اآف�����اق 
املقبلة كما هو وا�سح يف اأجندة الدولة 

ال�ست�سراف امل�ستقبل. 
امللف  ه����ذا  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ول���ف���ت   
كونه  وطنية،  اأول��وي��ة  ي�سكل  احليوي 
ملتطلبات  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  مب��ث��اب��ة 
امل�ستدامة  والتنمية  املعرفية  النه�سة 
التي تتطلع اإليها دولة االإم��ارات، ويف 
هذا ال�سدد نوا�سل التن�سيق والت�ساور 
الرتبوية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل���ه���ات  م���ع 
بالدولة لتحديد املتطلبات امل�ستقبلية، 
موحدة  ت���رب���وي���ة  ب�����س��ي��غ��ة  ل���ل���خ���روج 

تتكامل فيها الروؤى واجلهود.
 واأ�ساف معايل وزير الرتبية والتعليم 
تعليمية  ���س��ي��ن��اري��وه��ات  اأن���ه مت و���س��ع 
امل�ستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات  م��ع  تتنا�سب 
اآخ���ذي���ن يف االع��ت��ب��ار نقاط  ل��ل��دول��ة، 
القوة وال�سعف، والتحديات الراهنة، 
وبناء  امل�ستقبلية،  واملخاطر  والفر�س 
امل�ستقبلية،  واملوجهات  املحركات  على 
واأهداف  ح��ايل  ت�سور  كما مت حتديد 
خمرجات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
نوعية، وتطبيق معايري اجلودة �سمن 

نظامنا التعليمي.

جناح التعلم عن بعد
�سامل  اأك��������د حم����م����د  ج����ان����ب����ه  وم�������ن 
الفعالية  ه��ذه  اأهمية  على  الظاهري 
التي ت�ساهم من خاللها جائزة خليفة 
م�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  يف  ال���رتب���وي���ة 
التعليم » للخم�سني القادمة » م�سرياً 
دولة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة  اأن  اإىل 
االإم��ارات العربية املتحدة �سكلت على 

يف  اأ�سا�سية  رك��ي��زة  ق��رن  ن�سف  م��دى 
نه�سة وتقدم دولة االحتاد، حيث جنح 
القائد  توجيهات  ترجمة  يف  التعليم 
بن  زايد  ال�سيخ  له-  املغفور  املوؤ�س�س- 
�سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » يف 
والفخور  بوطنه  املعتز  االإن�سان  بناء 
دائماً  وامل��ت��ط��ل��ع  احل�������س���اري،  ب���اإرث���ه 
ي�سهده  ال��ذي  العلمي  التقدم  ملواكبة 
الع�سر، وهو نهج توا�سل ال�سري عليه 

قيادتنا الر�سيدة . 

تفاعل جمتمعي 
ومن جانبه اأكد الدكتور خالد العري 
على اأهمية هذه الفعالية التي ي�سفي 
الرتبية  وزي���ر  م��ع��ايل  ح�����س��ور  عليها 
ت���واك���ب م���ا ي�سهده  ب��ه��ج��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
وم�ساركة  ذه��ن��ي  ع�سف  م��ن  املجتمع 
واملقرتحات  االأف���ك���ار  ب��ت��ق��دمي  ف��ع��ال��ة 
للخم�سني   « امل�ستقبل  مالمح  لر�سم 
الفعالية  اأن  اإىل  م�����س��رياً   ،« امل��ق��ب��ل��ة 
ا����س���ت���ق���ط���ب���ت ن���خ���ب���ة م�����ن ال����ق����ي����ادات 
العالقة  ذات  وال��وط��ن��ي��ة  التعليمية 
ب��ال�����س��اأن ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، وه����و م���ا يجعل 
التفاعل  جلهود  جديد  اإ���س��اف��ة  منها 
القيادة  ت���وج���ي���ه���ات  م����ع  امل��ج��ت��م��ع��ي 
امل�ساركة يف اال�ستعداد  الر�سيدة ب�ساأن 

ل�� » اخلم�سني املقبلة » . 

مطلوب ت�سريع 
اأن  اإىل  اأ�سار عدنان حمد  ومن جانبه 
التي  امل�ستهدفات  م��ن  الكثري   هناك 
حتقيقها  التعليم  ق��ط��اع  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
خ����الل اخل��م�����س��ني ع����ام ال���ق���ادم���ة من 
االإمكانيات  ت��وف��ر  على  العمل  خ��الل 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  و  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
قررته  ما  ه��ذا  و  لتحقيقها،  املالئمة 
خالل  م��ن  التعليم  و  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
تطبيق نظام »التعليم الهجني« بن�سبة 
و  % 30 تعليم   % 70 تعليم مبا�سر 
اأن�����واع التعليم  »ع���ن ب��ع��د«، وه���و م��ن 
املنظومة  م���ن خ��الل��ه��ا  ت�����س��ع��ى  ال��ت��ي 
اال�ستدامة  حت��ق��ي��ق  اإىل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
امل�ستقبلية  الوزارة  روؤية  والتناغم مع 
وا�سعني   2071 االإم�����ارات  وم��ئ��وي��ة 
التاأ�سي�س  اكمال مرحلة  اأعيننا  ن�سب 
بن  زايد  ال�سيخ  املوؤ�س�س  و�سعها  التي 
 « ث��راه  اهلل  طيب   « نهيان  اآل  �سلطان 
والتقاليد  وال��ع��ادات  القيم  تر�سيخ  يف 
وال�سنع وغريها من الف�سائل وعززها 
بالتعليم ،على اأن يقدم هذا النوع من 
وتدريبية  تعليمية  ف��ر���س  ال��ت��ع��ل��ي��م 
نف�سه  املتعلم  ع��ل��ى  تعتمد  وم��ن�����س��ات 
معينني  وزم����ان  مب��ك��ان  ال��ت��ق��ي��د  دون 
ا�ست�سدار  م��ن  ب��د  ال  ذل��ك  ولتحقيق 
تطبيق  اأو  العتماد  قانون  اأو  ت�سريع  
م��ع��اي��ري وا���س��ح��ه ل��ل��درا���س��ه ع��ن بعد 

تكون قابله للتطبيق.

ال�سباب ركيزة التنمية 
وقال �سعيد النظري : اإن ال�سباب كان 
وال يزال الركيزة االأ�سا�سية يف م�سرية 
االإمارات  دول��ة  حققتها  التي  التنمية 
املا�سية،  ع����ام����اً  اخل���م�������س���ني  خ�����الل 
على  الر�سيدة  قيادتنا  تراهن  واليوم 
واإبداعاتهم  االإم������ارات  ���س��ب��اب  اأف���ك���ار 
م�ستقبل  ن��ح��و  للم�سي  و���س��واع��ده��م 

اأف�سل يف اخلم�سني عاماً املقبلة . 
خليفة  ج����ائ����زة  جت���م���ع   : واأ�������س������اف 
ال����رتب����وي����ة وامل���وؤ����س�������س���ة االحت����ادي����ة 
يف  تتمثل  م�سرتكة  اأه���داف���اً  لل�سباب 
ثقافة  لتكري�س  مواتية  بيئة  ت��وف��ري 
ال�سباب  ل��ت��م��ك��ني  واالإب�������داع  االب��ت��ك��ار 
احت�سان  عر  اأف�سل  م�ستقبل  وبناء 
املتميزن واملواهب يف كافة القطاعات، 
اإط�����الق طاقاتهم  ع��ل��ى   وحت��ف��ي��زه��م 
وت����وظ����ي����ف اأف�����ك�����اره�����م وق����درات����ه����م 
التنمية  م�����س��رية  االإب��داع��ي��ة خل��دم��ة 
هذه  وتتما�سى  وامل�ستدامة،  ال�ساملة 
اجلل�سة التي ت�ست�سرف م�ستقبل قطاع 
القادمة  اخلم�سني   « خ��الل  التعليم 
» م��ع م��ا ت��ب��ذل��ه امل��وؤ���س�����س��ة م��ن جهود 
 « لت�سميم  ال�سباب  م�ساركة  لتعزيز 
اخلم�سني القادمة »، وذلك عر اإتاحة 
ت�سوراتهم  ل��ت��ق��دمي  اأم��ام��ه��م  امل��ج��ال 
واال�ستفادة من اأفكار لتحقيق مالمح 
 « يف  الرئي�سية  ال��ق��ط��اع��ات  م�ستقبل 

اخلم�سني القادمة ».  
رعاية اأ�سحاب الهمم

وت��ط��رق ع��ب��داهلل ال��ك��م��ايل اإىل جهود 
الهمم  الأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة 
ودوره��������ا يف ت���رج���م���ة م����ا ي��ح��ظ��ى به 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م م��ن رع��اي��ة واهتمام 
وبالقيا�س  الر�سيدة،  القيادة  قبل  من 
على وترية التطور املت�سارعة والهائلة 
مل��خ��ت��ل��ف ج����وان����ب احل����ي����اة يف دول����ة 
خ���الل اخلم�سني  امل��ت��ح��دة  االإم������ارات 
من  ح��دث  م��ا  وبح�سب  املا�سية،  �سنة 
ثورة يف علوم التاأهيل الأ�سحاب الهمم 
على امل�ستوى العاملي يف الفرتة ذاتها، 
م�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  مي��ك��ن��ن��ا  ف��اإن��ن��ا 
من  الهمم،  اأ�سحاب  خلدمات  م�سرق 
ح��ي��ث ت��ط��ور خ��دم��ات ال��ك�����س��ف املبكر 
االأع�ساء،  وزراع��ة  ال�سحية  والرعاية 
وخدمات التاأهيل والتدريب والتعليم 
واالأجهزة  امل�����س��اع��دة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�سناعية  واالأط�����������راف  ال����داع����م����ة 

وخمتلف خدمات اأ�سحاب الهمم.

حتديث نظم التعليم 
ومن جانبها اأ�سارت الدكتور رنا متيم 
وحتديث  لتطوير  ال���دع���وات  اأن  اإىل 
نظم التعليم العايل يف خمتلف البلدان 
لي�ست بجديدة، ولكن جائحة كورونا 
اأكرث  ال���دع���وات  ق��د جعلت م��ث��ل ه���ذه 
اإحل��اًح��ا، ال ب��ل ���س��رورة ولقد متكنت 
اجل��ام��ع��ات م��ن ال��ت��ح��ول م��ن التعليم 
ب�سكل  التعليم عن بعد  التقليدي اىل 
���س��ري��ع، اال اأن����ه م��ن ال�����س��روري على 
اخلرات  لتبادل  معا  العمل  اجلميع 
الإبتكار  اأف�����س��ل  ب�����س��ك��ل  ول��ل��ت��ح�����س��ري 
للتعليم  املنا�سبة  املنظومة  وحت�سري 
العايل ما بعد اجلائحة اإذ اأن االلتزام 
عن  والتعليم  االإل���ك���رتوين  بالتعليم 
بعد ب�سكل نهائي غري قابل للتطبيق،  
اإىل  ال��ع��ودة  اأن���ه م��ن غ��ري املمكن  كما 
ال���ك���ورون���ا وعليه،  م��ن��ظ��وم��ة م���ا ق��ب��ل 
اإعادة  يف  التفكري  اإىل  بحاجة  فنحن 
لتحقيق  العايل  التعليم  نظام  ت�سور 
اأق�سى ا�ستفادة من التغيري الذي طراأ 
علينا، وما متليه علينا نتائج االأبحاث 
يف جمال تكنولوجيا التعليم والتعليم 

عن بعد . 

حتديات امل�ستقبل 
العامري عن  وحت��دث الدكتور ط��ارق 
اأهمية م�ساركة خمتلف فئات املجتمع 
القادمة  اخلم�سني   « ل���  اال�ستعداد  يف 
التعليم  دائ������رة  يف  ن��ح��ن   : ق���ائ���اًل   «

وكاإحدى  اأب��وظ��ب��ي  ب���اإم���ارة  وامل��ع��رف��ة 
اجلهات املعنية بتطوير قطاع التعليم 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�����ارات  دول���ة  يف 
كفاءات  بناء  االأب��رز يف  تتمّثل مهمتنا 
مواجهة  م��ن  لتمكينهم  ال��ي��وم  طلبة 
حت�����دي�����ات امل�������س���ت���ق���ب���ل، وت����زوي����ده����م 
ال��ت��ي تتيح لهم  ب��امل��ع��ارف واخل����رات 
والذي  العمل،  �سوق  متطلبات  تلبية 
���س��ي�����س��ه��د ���س��ع��ود وظ���ائ���ف ج���دي���دة. 
لال�ستعداد  ا�سرتاتيجيتنا  وتن�سجم 
للخم�سني مع هذه الر�سالة اإذ نوا�سل 
العمل على تطوير خدمات التعليم يف 
عن  بعيداً  واملتو�سطة  املبكرة  املراحل 
النماذج التقليدية، العتماد منهجيات 
كامل  ال��ط��ل��ب��ة ال���س��ت��ك�����س��اف  حت���ف���ز 
املعلم  دور  ي��ت��ح��ول  فيما  اإم��ك��ان��ات��ه��م، 
اإىل مر�سٍد وداعم مل�سرية الطلبة التي 
يحددونها باأنف�سهم. ول�سمان جاهزية 
اليوم  لهم  نقدم  للم�ستقبل،  الطلبة 
االإر�ساد والدعم الختيار التخ�س�سات 
طموحاتهم  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي  االأك���ادمي���ي���ة 
وت���زّوده���م ب��امل��ه��ارات ال��الزم��ة ل�سوق 
ع��م��ل امل�����س��ت��ق��ب��ل، ف��ي��م��ا ن��رك��ز يف ذات 
التعليم  منظومة  تطوير  على  الوقت 
لتلبية  التخ�س�سات  م��ت��ع��دد  ال��ع��ايل 
امل�ستقبل. وبالنظر للتقدم  احتياجات 
والتقنية،  العلوم  جماالت  يف  ال�سريع 
وتطوير  درا���س��ة  على  االآن  منذ  نعمل 
هجني  تعليم  من��وذج  لبناء  ال�سيا�سات 
اال�سطناعي  الذكاء  حلول  فيه  تلعب 
فيما  ف��اع��اًل،  دوراً  احلديثة  والتقنية 
ي��رك��ز ال��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى جم���االت البحث 

والتحليل بدل تلقي املعلومة » . 

متيز املدر�سة االإماراتية 
فاطمة  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
اأن التعليم ميثل حمركاً  امل��ازم : على 
اأ�سا�سياً للتنمية الوطنية منذ انطالق 
دول����ة االحت�����اد ع��ل��ى ي���دي امل��غ��ف��ور له 
القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 
» واإخوانه  ث��راه  اآل نهيان » طيب اهلل 
باأهمية  اآم����ن����وا  ال����ذي����ن  امل���وؤ����س�������س���ني 
ال��ت��ع��ل��ي��م، وا���س��ت��م��ر ه����ذا ال��ن��ه��ج من 
التعليم  اأول��ت  التي  الر�سيدة  قيادتنا 
الوطنية  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأج����ن����دة  �����س����دارة 
ومئوية االإمارات 2071 ، وقد �سكل 
االحتاد  انطالق م�سرية  منذ  التعليم 
اأحد الركائز االأ�سا�سية لنه�سة الوطن 
وبناء االإن�سان املعتز بهويته، والفخور 
باإرثه احل�ساري واملتطلع دائما ملواكبة 
من  ي�سهده  ما  مع  والتفاعل  الع�سر 

تطور علمي وتقني .

تزامنًا مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني الـ 49

»خليفة الرتبوية« : تطوير التعليم ركيزة 
النطالق لنه�سة ح�سارية يف »اخلم�سني املقبلة«

•• اأبوظبي-وام:

ب�ساأن  امل�ستوى  رفيعة  امل�����س��اورات  للجنة  الثالث  االجتماع  اأم�����س  عقد 
االإم��ارات وحكومة جمهورية كوريا  النووي بني حكومة دولة  التعاون 

اجلنوبية.
فرج  حممد  بن  �سهيل  معايل  االإم��ارات��ي  اجلانب  من  االجتماع  تراأ�س 
فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعايل يل تايهو النائب 
الدولتني  �سفريي  ومب�ساركة  اجلنوبية  كوريا  خارجية  لوزير  الثاين 

وكذلك قيادات ال�سركاء املعنيني بالقطاع النووي يف االإمارات وكوريا.
الدولتني  بني   2018 ع��ام  يف  امل�ستوى  رفيعة  اللجنة  اإن�ساء  مت  وق��د 

من اأجل تعزيز وتو�سيع نطاق التعاون النووي وفقا لالتفاقية املوقعة 
اأن  �ساأنها  من  والتي  النووية  للطاقة  ال�سلمي  اال�ستخدام  يف  للتعاون 

تعزز ال�سراكة اال�سرتاتيجية التي تربط البلدين.
مت خالل االجتماع ا�ستعرا�س عدد من االإجن��ازات املحرزة يف العامني 
امل�ساريع  ومناق�سة  ال��ن��ووي  التعاون  جم��االت  تغطى  وال��ت��ي  املا�سيني 
امل�سرتكة امل�ستقبلية ومن اأبرز هذه االإجنازات التد�سني الر�سمي ملركز 
االإمارات للتكنولوجيا النووية لالأبحاث والدرا�سات والذي مت افتتاحه 

يف نوفمر 2019.
وقال معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي يف كلمته االفتتاحية: 
»اإن هذا العام ميثل مرور 40 عاما على توطيد التعاون اال�سرتاتيجي 

بني االإمارات وكوريا اجلنوبية والتي بداأت يف عام 1980 وعلى مدى 
اإىل اأعلى  لت�سل  كبري  ب�سكل  بينهما  العالقات  البلدان  عزز  عاما   40
عقد  توقيع  مع   2009 ع��ام  يف  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  من  م�ستوى 
الكهرباء والذي يعد من  النووية لتوليد  بناء حمطات براكة للطاقة 

اأكر امل�ساريع لهذا القطاع يف العامل«.
يف  امل�ستوى  رفيعة  امل�����س��اورات  جلنة  اإن�ساء  ظل  »ويف  معاليه:  واأ���س��اف 
بني  املتبادل  التعاون  تعزيز  يف  حموريا  دورا  لعبت  فاإنها   2018 عام 
اأن  واأود  ال�سلمية  النووية  الطاقة  البلدين يف عدة جماالت من قطاع 
دعم  املا�سيني يف  العامني  م��دار  على  واجنازاتها  اللجنة  بجهود  اأ�سيد 

روؤية البلدين لتعاون ا�سرتاتيجي طويل االأجل«.

وتتاألف جلنة امل�ساورات رفيعة امل�ستوى ب�ساأن التعاون النووي بني دولة 
االإمارات وكوريا اجلنوبية من ثالث جمموعات عمل تتعلق املجموعة 
تتعلق  فيما  الدولية  وامل�ساريع  النووية  للطاقة  براكة  االأوىل مبحطة 
واالأبحاث  والتكنولوجيا  ال��ن��ووي��ة  بالعلوم  الثانية  العمل  جمموعة 
النووي  االأم��ان  ت�سريعات  الثالثة  املجموعة  واأخ��ريا تغطى  والدرا�سات 

واالأمن النووي.
امل�ساريع  من  ع��ددا  يت�سمن  عمل  برنامج  عمل  جمموعة  كل  وتتبنى 
خرات  تبادل  مثل  النووي  التعاون  لتعزيز  تنفيذها  املزمع  امل�سرتكة 
الت�سغيل والتعاون يف م�ساريع نووية دولية واالأبحاث والدرا�سات وبناء 

القدرات واالأمن ال�سيراين وغريها.

جلنة امل�ساورات الإماراتية الكورية للتعاون النووي ت�ستعر�س الإجنازات وتناق�س امل�ساريع امل�ستقبلية

• ح�سني احلمادي : ملف التعليم يحظى باأولوية وطنية وجنحنا يف تطبيق التعليم الهجني  
• حممد �سامل الظاهري: التعليم �سّكل على مدى ن�سف قرن ركيزة اأ�سا�سية يف نه�سة وتقدم دولة االحتاد 

املقبلة  اخلم�سني   « يف  تعليمية  لنه�سة  وا�سعة  اآفاقًا  ن�ست�سرف   : العفيفي  • اأمل 
بعد  عن  التعليم  و�سوابط  معايري  يحدد  ت�سريع  مطلوب   : حمد  • عدنان 

• �سعيد النظري : ر�سالتنا توظيف طاقات واإبداعات ال�سباب للم�ساركة يف ت�سميم اخلم�سني املقبلة 
• عبداهلل الكمايل : رعاية اأ�سحاب الهمم وتعليمهم ومتكينهم يف املجتمع اأولوية لدى القيادة الر�سيدة 
• رنا متيم : جائحة كورونا �ساهمت يف �سرعة حتول اجلامعات من التعليم التقليدي اإىل التعليم عن بعد 

مواجهة حتديات امل�ستقبل  من  لتمكينهم  اليوم  طلبة  كفاءات  بناء   : العامري  • طارق 
• فاطمة املازمي : املدر�سة االإماراتية �سكلت نقلة نوعية يف منظومة التعليم وجعلت الطالب حمورًا لتميزها 

جمتمعي بارز مع دعوة القيادة للم�ساركة يف ت�سميم اخلم�سني  تفاعل   : العربي  • خالد 

•• دبي – الفجر:

ب����ل����غ اإج�������م�������ايل ع��������دد امل����ك����امل����ات 
ال����ت����ي ت���ل���ق���اه���ا م����رك����ز االت�������س���ال 
ملوا�سالت  التابع   )8006006(
مكاملة    22،000 نحو  االإم����ارات 
هاتفية، وذلك خالل فرتة جائحة 
ك���ورون���ا وال���ت���ي مت��ت��د م���ن مار�س 
وحتى نوفمر اجلاري، ومت خالل 
املدة نف�سها ا�ستقبال عدد 2،522 

بريداً اإلكرتونياً.
واأف������ادت م����روة ج��ر رئ��ي�����س ق�سم 
موا�سالت  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اإ���س��ع��اد 
يعد  االت�سال  مركز  اأن  االإم���ارات، 
التي  الرئي�سية  ال��ق��ن��وات  اإح����دى 
مع  للتوا�سل  ال�سركة  خ�س�ستها 

و�سركاء  اأف������راد  م���ن  م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا 
وجم�����ت�����م�����ع، وذل���������ك م������ن خ����الل 
ف�����ري�����ق ع����م����ل م������وؤه������ل وم��������درب 
ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع ج���م���ي���ع امل���ك���امل���ات 
مدار  على  ال��واردة  واال�ستف�سارات 
تطلعات  مع  ين�سجم  مبا  ال�ساعة، 
وتوجهات  ال���ر����س���ي���دة  احل���ك���وم���ة 
واأهدافها  االإم�������ارات  م��وا���س��الت 

اال�سرتاتيجية.
امل��رك��ز عمل  اأن  واأك����دت ج��ر على 
املكاملات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ال�����رد  ع��ل��ى 
ال��������واردة وال���ت���ع���ام���ل م���ع خمتلف 
ع���ل���ى جميع  وال�������رد  امل����الح����ظ����ات 
 100% ب��ن�����س��ب��ة  اال���س��ت��ف�����س��ارات 
وخ�����الل ال���وق���ت امل����ح����دد، وي���اأت���ي 
موا�سالت  ج��ه��ود  اإط�����ار  يف  ذل���ك 

من  متعامليها،  الإ�سعاد  االإم���ارات 
والرد  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  تلبية  خ���الل 
وت�سجيل  ا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م  ع���ل���ى 
م��الح��ظ��ات��ه��م ع���ر خ��دم��ة مركز 
ب�سكل  معها  وال��ت��ع��ام��ل  االت�����س��ال 
فوري بالتن�سيق مع االإدارات املعنية 
يف ال�سركة. واأو�سحت رئي�س ق�سم 
اإ�سعاد املتعاملني، اأن مركز االت�سال 
منذ  م��ك��امل��ة  األ���ف   22 ن��ح��و  تلقى 
ب��دء جائحة ك��ورون��ا وامل��م��ت��دة من 
م���ار����س وح���ت���ى ن��وف��م��ر اجل����اري 
على الرقم املجاين 8006006، 
ل�سرعة  امل��ح��ق��ق��ة  الن�سبة  وب��ل��غ��ت 
ثواين،   3 املكاملات  ه��ذه  ال��رد على 
ك��م��ا ا���س��ت��ق��ب��ل امل���رك���ز م���ن خالل 
info@ االإل�����ك�����رتوين  ال���ري���د 

ب���ري���داً   2،522 ن��ح��و   et.ae
وج���ود  اإىل  م���ن���وه���ًة  اإل���ك���رتون���ي���اً، 
املكاملات  ع��دد  ت��دري��ج��ي يف  ارت��ف��اع 
�سهري  خ����الل  ل��ل��م��رك��ز  ال��������واردة 
مقارنة   2020 واأكتوبر  �سبتمر 
نف�س  من  واأب��ري��ل  مار�س  ب�سهري 
العمل  ع���ودة  ب�سبب  وذل���ك  ال��ع��ام، 
وانتعا�س  ال��ق��ط��اع��ات،  م��ع��ظ��م  يف 
خ��دم��ات ال��ن��ق��ل وامل���وا����س���الت من 
رف����ع احلظر.  ق�����رار  ب��ع��د  ج���دي���د 
موظفي  اأن  اإىل  ج����ر،  واأ�����س����ارت 
للتعامل  موؤهلني  االت�سال  مركز 
ال��واردة والرد  املكاملات  الفوري مع 
ع��ل��ي��ه��ا يف م�����دة زم���ن���ي���ة حم����ددة 
وب�������س���ك���ل اح��������رتايف ي��ن�����س��ج��م مع 
التميز  ومعايري  املمار�سات  اأف�سل 

واجلودة العاملية، وحتّقق يف الوقت 
للموارد  اال���س��ت��ث��م��ار  ح�سن  نف�سه 
الب�سرية العاملة، مو�سحة اأن اأبرز 
اال�ستف�سارات التي وردت ملوا�سالت 
االت�سال  م���رك���ز  ع���ر  االإم���������ارات 
خ��الل ف��رتة جائحة ك��ورون��ا، ومع 
واإعادة  للعمل  التدريجية  ال��ع��ودة 
تقدمي اخلدمات كانت لال�ستف�سار 
ع�����ن االإج����������������راءات االح������رتازي������ة 
التي  التعقيم  وخ��دم��ات  املطبقة، 
ت���وف���ره���ا م���وا����س���الت االإم��������ارات، 
الطريق،  على  امل�ساعدة  وخ��دم��ات 
وامل������زادات ال��ت��ي ي��ت��م ط��رح��ه��ا من 
للمزادات  ال��وط��ن��ي��ة  م��رك��ز  خ���الل 
وا�ستف�سارات  ل��ل�����س��رك��ة،  ال���ت���اب���ع 
الب�سرية.  باملوارد  مرتبطة  اأخرى 

واأ�����س����اف����ت، ب�����اأن امل���رك���ز ي��ع��د من 
اأب���رز ق��ن��وات م��وا���س��الت االإم���ارات 
واملالحظات  االت�������س���االت  ل��ت��ل��ق��ي 
ال�سركة  ف��اإن  ل��ذا  واال�ستف�سارات، 
تطوير  على  دائ���م  ب�سكل  حت��ر���س 
االأمثل  بال�سكل  للتعامل  خدماتها 
املت�سلني  متطلبات  خم��ت��ل��ف  م��ع 
واالإجنليزية،  ال��ع��رب��ي��ة  باللغتني 
العمالء  م��ع  التوا�سل  جانب  اإىل 
ردودهم  وتوفري  اآرائهم  ال�ستفتاء 
بر�سا  اخلا�سة  اال�ستبيانات  على 
موا�سالت  خدمات  عن  املتعاملني 
االإمارات، ور�سا ال�سركاء واملجتمع 
تقدمها  ال����ت����ي  اخل������دم������ات  ع�����ن 
ال���������س����رك����ة. وت�����ق�����وم م���وا����س���الت 
ب��امل��ت��اب��ع��ة االآن���ي���ة الأداء  االإم�������ارات 

املركز واملوؤ�سرات املرتبطة باالأداء، 
املكاملات  حلجم  الدقيق  وال��ر���س��د 
ال��������واردة وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا، وذل�����ك عن 
للبيانات،  امل�ستمر  التحليل  طريق 
وتزويد  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
ك��اف��ة ف����رق ال��ع��م��ل امل��ع��ن��ي��ة بالرد 

عر  املتعاملني  ا�ستف�سارات  على 
خمتلف و�سائل االت�سال والتوا�سل 
جماالت  حول  املحدثة  باملعلومات 
عمل الوحدات املختلفة يف ال�سركة، 
مرتبطة  م�ستجدة  خ��دم��ات  واأي���ة 

بفريو�س كورونا.

اأغلبها لل�ستف�سار عن خدمات التعقيم التي توفرها موا�سلت االإمارات

موا�سالت الإمارات خالل جائحة كورونا ات�سال  مركز  تلقاها  مكاملة  األف   22

اأح���م���د حممد  ال�����س��ي��د /  ف��ق��د 
نخريه ال�سعب املحرمى �سهادة 
ال�سركة  ع����ن  �����س����ادرة  ا����س���ه���م 
 asmak  ( ال��ق��اب�����س��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
 1711561 امل�������س���اه���م  رق������م   )
على  ي��رج��ى  �سهم   2400 ب��ع��دد 
اىل  ارجاعها  عليها  يعرث  ممن 
االت�سال  او  امل���ذك���ورة  ال�����س��رك��ة 

على الرقم 0504121449 .

اعالن فقدان �سهادة ا�سهم
ف����ق����د امل�������دع�������و  /ه����������ارون 
بنغالد�س     ، م����ي����اه  ري����ن����و 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )BW0670701(
�سفارة  اىل  ت�سليمه  ي��ج��ده 
مركز  اق����رب  او  ب��ن��غ��الد���س 

�سرطة

فقدان جواز �سفر
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منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 336937تاريخ: 2020/10/05
بيانات االأولوية: 

اال�سم: دار التمويل –�س م ع
 وعنوانه: �س.ب 7878 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العلمة       

 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9

تطبيقات  تطبيقات،  برجميات  م�سجلة،  كمبيوتر  برجميات  للتنزيل(،  قابلة  )برجميات  كمبيوتر  برامج 
برجميات قابلة للتنزيل، برجميات تطبيقات للهواتف املتحركة، بطاقات الوالء امل�سفرة.

�ساطعة  لنجوم  على خلفية   K ال�  فوقها حرف   KareCoin كلمة  عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�سف 
مميزة  وطريقة  بخط  االإجنليزية  باللغة  الكلمات  وجميع  وال��رم��ادي  االأزرق  باللونني  االأح��ج��ام  خمتلفة 

باللونني االأزرق واالأ�سود.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337341 تاريخ: 2020/10/12
بيانات االأولوية: 

اال�سم: مونبيج .كوم ليمتد
 وعنوانه: هريبال هاو�س ، 10 باك هيل ، لندن ئي �سي 1 اآر 5 ئي ان ، اململكة املتحدة.

�سورة العلمة      
    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
)اإطارات(  براويز  )مغناطي�سات(،  الل�سق  ذاتية  بطاقات  للزينة،  مغناطي�سات  مغناطي�سات،  الفاأرة،  لبادات 
الذكية،  للهواتف  اأغلفة  اخللوية،  للهواتف  اأغلفة  املتحركة،  للهواتف  ُمعدة  علب  للهواتف،  علب  رقمية، 
برجميات كمبيوتر للتجارة االلكرتونية، تطبيقات برجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل، برجميات كمبيوتر 
لتح�سيل وحترير وتنظيم وتعديل ونقل وتخزين وم�ساركة البيانات واملعلومات وال�سور، برجميات كمبيوتر 
لتمكني التحميل اأو التنزيل اأو الو�سول اإىل اأو القيد اأو العر�س اأو التو�سيم اأو التدوين اأو الدفق اأو الربط 
اأو امل�ساركة اأو بطريقة اأخرى توفري الو�سائط االلكرتونية اأو املعلومات عر �سبكات الكمبيوتر واالت�ساالت، 

برجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل لتعديل ال�سور الفوتوغرافية ومتكني نقلها.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة MOONPIGباللغة االإجنليزية.

  اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337347 تاريخ: 2020/10/12
بيانات االأولوية: 

اال�سم: مونبيج .كوم ليمتد
 وعنوانه: هريبال هاو�س ، 10 باك هيل ، لندن ئي �سي 1 اآر 5 ئي ان ، اململكة املتحدة.

�سورة العلمة     
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16

دع��وة، �سور فوتوغرافية، م�ساند  وتقاومي، ورق لف،  بطاقات  دفاتر  تهنئة،  ورق، بطاقات  مطبوعات، قرطا�سية، 
لبادات  كلي�سيهات حمفورة �سوئياً، بطاقات بريدية، ثقاالت ورق،  ال�سور،  اأجهزة لرتكيب  الفوتوغرافية،  لل�سور 
للمكاتب، اإعالنات كبرية، األبومات، األبومات لل�سور الفوتوغرافية، روزنامات )تقاومي(، كلي�سيهات، اأ�سغال طباعة 
اأو الر�سم، بطاقات،  حجرية فنية، ل�ساقات )قرطا�سية(، دفاتر قطع )قرطا�سية(، اأختام )طبعات(، دفاتر الكتابة 
بطاقات تهنئة مو�سيقية، حاويات من الورق املقوى، اأقالم ر�سا�س، حامالت اأقالم الر�سا�س، �سواين من الورق، 
قطع ورق خمرم لكوؤو�س البرية، اأدوات الكتابة، �سور، كتب، موؤ�سرات للكتب، اأجهزة لرتكيب ال�سور الفوتوغرافية، 
زينة املوائد من الورق، مواد وو�سائل الزينة والفن، مفار�س مو�سعية للموائد من الورق املقوى، مفار�س مو�سعية 

من الورق، بطاقات املنا�سبات، مطبوعات فنية، بطاقات الهدايا، علب الهدايا.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة MOONPIGباللغة االإجنليزية.

  اال�سرتاطات: 
اإر�ساله  اأو  االإقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

EAT 147425 EAT 154997 EAT 154998

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337325 تاريخ: 2020/10/12
بيانات االأولوية: 

اال�سم: جمموعة اأغذية �س.م.ع 
 وعنوانه: �س.ب. 37725 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العلمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:21
اأو  التلوين  فرا�سي  )ع��دا  فرا�سي  واأ�سفنج،  اأم�ساط  وللمطبخ،  املنزيل  لال�ستعمال  واأوع��ي��ة  واأواين  اأدوات 
�سبه م�سغول )عدا  زجاج  اأو  �سلك جلي، زجاج غري م�سغول  تنظيف،  اأدوات  الفرا�سي،  الدهان(، مواد �سنع 
الزجاج امل�ستعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى، 

اأوعية من االأملنيوم. 
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Flair باللغة االإجنليزية بخط حمدد وطريقة مميزة حتتها كلمة 

فلري باللغة العربية بخط حمدد ومميز والكلمات على خلفية دائرية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337329 تاريخ: 2020/10/12
بيانات االأولوية: 

اال�سم: جمموعة اأغذية �س.م.ع 
 وعنوانه: �س.ب. 37725 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العلمة     

  
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:24

من  مناديل  امل��وائ��د،  اأغطية  الفرا�س،  اأغطية  اأخ���رى،  فئات  يف  ال���واردة  غري  الن�سيج  ومنتجات  املن�سوجات 
القما�س، مفار�س قما�سية الأواين املائدة، اأغطية قما�سية للموائد.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Flair باللغة االإجنليزية بخط حمدد وطريقة مميزة حتتها كلمة 
فلري باللغة العربية بخط حمدد ومميز والكلمات على خلفية دائرية.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337356تاريخ: 2020/10/12
بيانات االأولوية: 

اال�سم: بارك 1 �س.ذ.م.م  وعنوانه: �س. ب. 23073 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة..
�سورة العلمة           

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
الفنادق  اأعمال  اإدارة  املكتبي،  الن�ساط  تفعيل  االأع��م��ال،  توجيه  االأع��م��ال،  اإدارة  واالإع���الن،  الدعاية  خدمات 
وقاعات  امل��وؤمت��رات  ومراكز  املوؤقتة  االإقامة  اأماكن  من  وغريها  والنزل  ال�سياح  اإقامة  واأماكن  واملنتجعات 

الوالئم.
 RESIDENCES 1 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ورقم 1 ريزيدن�سيز باللغة العربية حتتهما

باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

EAT 159222 EAT 159223 EAT 159431

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337351 تاريخ: 2020/10/12
بيانات االأولوية: 

اال�سم: مونبيج .كوم ليمتد
 وعنوانه: هريبال هاو�س ، 10 باك هيل ، لندن ئي �سي 1 اآر 5 ئي ان ، اململكة املتحدة.

�سورة العلمة    
    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:40
الفوتوغرافية  ال�سور  والن�سو�س على  ال�سور  املتمثلة يف طباعة وتطبيق  الطلب  الت�سنيع ح�سب  خدمات 
وغريها من ال�سلع، حتمي�س اأفالم ال�سور الفوتوغرافية، الطباعة، طباعة ال�سور الفوتوغرافية، معامل 
ال�سور الفوتوغرافية حتديًدا حتمي�س وطباعة اأفالم ال�سور الفوتوغرافية، طباعة ال�سور الفوتوغرافية 
البلور  على  والنق�س  الطباعة  الزجاج،  على  والنق�س  الطباعة  والنق�س،  الطباعة  الرقمية،  الو�سائط  من 
اأو على الورق، الطباعة والنق�س الفوتوغرايف  املن�سوجات  )كري�ستال(، الطباعة والنق�س الفوتوغرايف على 
املواد  املنزلية، الطباعة والنق�س الفوتوغرايف على املالب�س، الطباعة والنق�س الفوتوغرايف على  املواد  على 

املطبوعة، تنميق الت�سوير الفوتوغرايف، تاأطري ال�سور.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة MOONPIGباللغة االإجنليزية.

  اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337314تاريخ: 2020/10/12
بيانات االأولوية: 

اال�سم: جمموعة اأغذية �س.م.ع 
 وعنوانه: �س.ب. 37725 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العلمة          

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  االأقم�سة ومواد  م�ستح�سرات تبيي�س 
وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان، 
ال�سحون،  غ�سيل  �سابون  للمطابخ،  منظفات  للحمامات،  منظفات  للتواليت،  منظفات  لالأقم�سة،  ملينات 

منظفات �سائلة لغ�سيل ال�سحون.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Flair باللغة االإجنليزية بخط حمدد وطريقة مميزة حتتها كلمة 

فلري باللغة العربية بخط حمدد ومميز والكلمات على خلفية دائرية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337319تاريخ: 2020/10/12
بيانات االأولوية: 

اال�سم: جمموعة اأغذية �س.م.ع 
 وعنوانه: �س.ب. 37725 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة لال�ستعمال 
الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع واالأطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان واحليوان، ل�سقات ومواد 
�سماد، مواد ح�سو االأ�سنان و�سمع طب االأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات الإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، 

مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Flair باللغة االإجنليزية بخط حمدد وطريقة مميزة حتتها كلمة 

فلري باللغة العربية بخط حمدد ومميز والكلمات على خلفية دائرية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337321 تاريخ: 2020/10/12
بيانات االأولوية: 

اال�سم: جمموعة اأغذية �س.م.ع 
 وعنوانه: �س.ب. 37725 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العلمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:6
خلطوط  معدنية  م��واد  معدنية،  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  م��واد  منها،  خليط  وك��ل  نفي�سة  غري  معادن 
ال�سكك احلديدية، حبال واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة، م�سنوعات حدادة، خردوات معدنية 
الثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن  الوثائق واالأ�سياء  �سغرية، موا�سري واأنابيب معدنية، خزائن حفظ 

غري نفي�سة غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن، رقائق اأملنيوم.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Flair باللغة االإجنليزية بخط حمدد وطريقة مميزة حتتها كلمة 

فلري باللغة العربية بخط حمدد ومميز والكلمات على خلفية دائرية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

EAT 155000 EAT 159218 EAT 159219 EAT 159220

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337357تاريخ: 2020/10/12
بيانات االأولوية: 

اال�سم: بارك 1 �س.ذ.م.م  وعنوانه: �س. ب. 23073 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة..
�سورة العلمة        

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
العقارات،  تاأجري  واالإي��ج��ار،  ال�سراء  متويل  االإ�سكان،  وك��الء  العقارات،  اإدارة  العقارات،  وك��االت  العقارات، 
االأعمال امل�سرفية اخلا�سة بالرهانات، تثمني العقارات، �سم�سرة العقارات، حت�سيل االإيجارات، تاأجري املكاتب 
)عقارات(، تاأجري ال�سقق، تاأجري ال�سقق ال�سكنية، �سراء وبيع العقارات واالأرا�سي، ال�سم�سرة يف بيع و�سراء 

العقارات، اإدارة اأعمال العقارات وال�سقق.
 1 حت��ت��ه��م��ا  ال���ع���رب���ي���ة  ب��ال��ل��غ��ة  ري��زي��دن�����س��ي��ز  و����س���ف ال���ع���الم���ة: ال���ع���الم���ة ع����ب����ارة ع����ن ك��ل��م��ة ورق������م 1 

باللغة االإجنليزية.  RESIDENCES
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337358تاريخ: 2020/10/12
بيانات االأولوية: 

اال�سم: بارك 1 �س.ذ.م.م  وعنوانه: �س. ب. 23073 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
�سورة العلمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
االإقامة  تاأمني  تاأجري قاعات االجتماعات، مكاتب  الفنادق،  املوؤقتة، خدمات  االإقامة  اأماكن  خدمات توفري 
اإقامة  اأماكن  االعتكاف،  بيوت  املتنقلة،  املباين  تاأجري  النزل،  حجز  النزل،  املوؤقتة،  االإقامة  اأماكن  وتاأجري 
ال�سياح، حجوزات الفنادق، الفنادق، الفنادق ال�سغرية )موتيالت(، خدمات احلجوزات فيما يتعلق مبا ذكر 

اآنفاً.
 RESIDENCES 1 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ورقم 1 ريزيدن�سيز باللغة العربية حتتهما

باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337007تاريخ: 2020/10/06
بيانات االأولوية: 

اال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��والي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

االأمريكية.   
�سورة العلمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
منتجات غري طبية للعناية بالب�سرة.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات AVEENO STRESS RELIEF باللغة االإجنليزية.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 336941تاريخ: 2020/10/05
بيانات االأولوية: 

اال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��والي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

االأمريكية.  
�سورة العلمة      

  
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5

م�ستح�سرات طبية للعناية بحب ال�سباب حتديًدا منظفات حب ال�سباب وعالجات لبقع حب ال�سباب.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات  STUBBORN ACNE باللغة االإجنليزية .

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

EAT 159439 EAT 159440 EAT 159456 EAT 159490

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 338192تاريخ: 2020/10/26
بيانات االأولوية: 

اال�سم: كلبهار توباكو اإنرتنا�سيونال م م ح
 وعنوانه: �س.ب. 61401، جبل علي، دبي، االإمارات العربية املتحدة.

�سورة العلمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:34
التبغ، اأدوات املدخنني واأعواد الثقاب وال�سجائر، ال�سيجار.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن �سكل مبتكر ثالثي االأبعاد لعلبة �سجائر مر�سومة بطريقة مميزة وكما 
عبوة  ج��زاأي��ن:  مكونة من  العلبة  اأن  زواي��ا خمتلفة حيث  �سجائر من  لعلبة  �سكل  فهو  بالر�سم  هو مو�سح 
داخلية حتتوي على �سجائر بغطاء علوي )رفرف قابل لل�سحب( ميتد من ال�سندوق الداخلي ، والذي يجب 
اإزالته الإخراج ال�سيجارة ، وعبوة خارجية بها »جتويف الدفع« ي�سمح للوحة ال�سفلية بالعمل كمف�سلة بحيث 

تتاأرجح العبوة الداخلية التي حتمل ال�سجائر )تظهر( عند دفعها من التجويف.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 336860تاريخ: 2020/10/04
بيانات االأولوية: 

اال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��والي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

االأمريكية.   
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
غ�سوالت )لو�سن( للج�سم وكرميات للج�سم.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز لزهرة يا�سمني وزهرة الفندر.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 336875تاريخ: 2020/10/04
بيانات االأولوية: 

اال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��والي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

االأمريكية.   
�سورة العلمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
�سامبو عالجي لل�سعر ، بل�سم عالجي لل�سعر.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن حرف و كلمة  T/SAL باللغة االإجنليزية بينهما �سرطة مائلة.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337282تاريخ: 2020/10/11
بيانات االأولوية: 

اال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��والي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

االأمريكية.   
�سورة العلمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
م�ستخل�سات قطران الفحم املعاجلة م�ستخدمة كمكونات يف �سامبو ال�سعر العالجي.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  NEUTAR باللغة االإجنليزية.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

EAT 159606 EAT 159884 EAT 159971 EAT 159972

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337874تاريخ: 2020/10/21
بيانات االأولوية: 

اال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��والي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

االأمريكية.   
�سورة العلمة          

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44
اخلدمات الطبية مبا يف ذلك املعلومات الطبية واخلدمات اال�ست�سارية.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Academy باللغة االإجنليزية باللون االأزرق على ميينها رمز 
الزائد باللون االأبي�س وحمدد باالألوان الزهري واالأحمر واالأزرق.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

EAT 161086

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337873تاريخ: 2020/10/21
بيانات االأولوية: 

اال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��والي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

االأمريكية.   
�سورة العلمة        

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:21
اخلدمات التعليمية يف املجاالت الطبية وال�سحية ، تقدمي خدمات التدريب يف املجاالت الطبية وال�سحية.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة Academy باللغة االإجنليزية باللون االأزرق على ميينها رمز 
الزائد باللون االأبي�س وحمدد باالألوان الزهري واالأحمر واالأزرق.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

EAT 161085
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية-وام: 

ا�ساد �سعادة حممد �سعيد الظنحاين مدير الديوان االأمريي بالفجرية بجهود 
جمعية الفجرية االجتماعية الثقافية يف مواكبة احلراك الثقايف واالجتماعي 
على امل�ستويني املحلي والدويل، والتي جعلتها حتتل موقعاً بارزاً بني مثيالتها 
يف  الثقايف  والن�ساط  االجتماعي  بالوعي  النهو�س  يف  اإ�سهاماتها  خ��الل  من 

جمتمع االإمارات عموماً واإمارة الفجرية على وجه اخل�سو�س.
تنمية  يف  وامل��دن��ي��ة  االأه��ل��ي��ة  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  دور  اأهمية  �سعادته  واأك���د 
املجتمع ودعم القدرة الوطنية لال�ستثمار االأمثل يف املواطن الواعي واحلكيم، 
منح  مبنا�سبة  ذلك  جاء  التنمية.  ال�ستدامة  ال�سابة  االأجيال  م�ستقبل  ور�سم 
اأن�سطة  اجلمعية ع�سويتها الفخرية ل�سعادته تقديراً جلهوده البارزة يف دعم 
اجلمعية ومبادراتها الثقافية واملجتمعية على امل�ستويني املحلي والدويل حيث 
قدم خالد الظنحاين رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية اأم�س االأول، بح�سور �سعيد 
ل�سعادة  الفخرية  الع�سوية  �سهادة  املايل،  املدير  االإدارة  الكياين ع�سو جمل�س 
حممد الظنحاين يف مكتبه بالديوان االأمريي بالفجرية.. مثمناً دوره امل�ستمر 
اإمارة  الثقافية واالجتماعية والعمل التطوعي يف  يف دعم االأن�سطة والرامج 

الفجرية ملا فيه خدمة املجتمع والوطن.

•• دبي-وام: 

للخم�سني  اال�ستعداد  جلنة  مع  بال�سراكة  لل�سباب  االحت��ادي��ة  املوؤ�س�سة  نظمت 
اآخر حلقة �سبابية �سمن 50 حلقة افرتا�سية جرى تنظيمها عن بعد جت�سيدا 
لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
املجتمع يف و�سع  اأف��راد  "رعاه اهلل" باإ�سراك  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
حماور خطة مئوية االإمارات واإتاحة الفر�سة اأمام ال�سباب للم�ساركة بت�سوراتهم 

املبتكرة للخم�سني عاما املقبلة.
�سارك يف احللقة - التي عقدت بعنوان "تطلعات ال�سباب خالل اخلم�سني عاما 
احلكومي  للتطوير  دول��ة  وزي��رة  الرومي  بنت خلفان  القادمة" - معايل عهود 
بن  �سهيل  بنت  �سما  ومعايل  للخم�سني  اال�ستعداد  جلنة  ع��ام  اأم��ني  وامل�ستقبل 
املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سباب  ل�����س��وؤون  دول���ة  وزي���رة  امل��زروع��ي  ف��ار���س 
االحتادية لل�سباب و�سعادة �سعيد النظري مدير عام املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب.

واأكدت معايل عهود بنت خلفان الرومي اأن قيادة دولة االإمارات توؤمن بال�سباب 
م�سرية  يف  اأ�سا�سيا  وحم��رك��ا  خالقة  طاقة  باعتبارهم  واإمكاناتهم  وق��درات��ه��م 
التنمية وتعمل على تعزيز قدراتهم وتنمية ومواهبهم وتزويدهم باملهارات التي 
متكنهم من امل�ساركة الفاعلة يف ت�سميم م�ستقبل دولتهم وجمتمعهم باأفكارهم 

املبتكرة وت�سوراتهم ومقرتحاتهم التطويرية.
�سبابها  �سواعد  على  قامت  �سابة  دول��ة  االإم����ارات  " اإن  ال��روم��ي:  عهود  وق��ال��ت 
وتنعم برثوة ب�سرية وطاقة متجددة عمادها ال�سباب الذين ي�سكلون جيل قيادة 
بنائه ور�سم  واأن دولتهم وجمتمعهم يعولون على دورهم يف  امل�ستقبل  و�سناعة 

معامله وم�ساراته".
ا�سرتاتيجيا  توجها  ميثل  ق��درات��ه��م  وت��ع��زي��ز  ال�سباب  متكني  اأن   " واأ���س��اف��ت: 
احللقات  واإن  للخم�سني  لال�ستعداد  جهودها  اإط��ار  يف  االإم���ارات  دول��ة  حلكومة 
مثلت  م�سارك   1000 اأكرث من  ا�ست�سافت  التي  لت�سميم اخلم�سني  ال�سبابية 
من�سة لتحفيز ال�سباب على م�ساركة اأفكارهم ومقرتحاتهم وروؤاهم للم�ستقبل 
ر�سم  يف  الفاعلة  امل�ساركة  من  ومتكينهم  الوطن  خدمة  يف  وتوظيفها  لتفعيلها 

توجهات الدولة يف القطاعات احليوية مثل التعليم واملجتمع واالقت�ساد".
و�سكرت معايل وزيرة الدولة للتطوير احلكومي وامل�ستقبل معايل �سما املزروعي 
املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب ومبادرتها  وزيرة الدولة لل�سباب واأثنت على جهود 
التي  واأ�سادت باالأفكار اخلالقة  ال�سبابية لت�سميم اخلم�سني،  بتنظيم احللقات 
املبتكرة  واأفكارهم  روؤاه��م  اال�ستفادة من  تعزيز  اأهمية  موؤكدة  ال�سباب..  قدمها 

خلدمة م�ستقبل دولة االإمارات الذي نطمح اإليه.

احللقات  " ج�سدت  امل��زروع��ي:  فار�س  �سهيل  بنت  �سما  معايل  قالت  جهتها  من 
ال�سبابية توجيهات قيادتنا الر�سيدة يف متكني ال�سباب واإ�سراكهم يف ر�سم مالمح 
اإبداعاتهم  اإميانها بقدراتهم ورهانها على  م�ستقبل الدولة وذلك انطالقا من 
مبا  وامل�ستقبلية  الراهنة  للتحديات  م�ستدامة  حلول  الإيجاد  املبتكرة  واأفكارهم 
ي�سمن موا�سلة نهج الريادة والتميز للو�سول اإىل �سناعة م�ستقبل م�سرق تكون 

فيه دولة االإمارات هي االأف�سل على م�ستوى العامل يف �ستى املجاالت".
ال�سبابي  اأن منوذج العمل  ال�سباب االإماراتي يوما تلو االآخر  " يثبت  واأ�سافت: 
ال�سابة واال�ستفادة منها لدفع  هو االأف�سل واالأكرث فاعلية يف حتفيز الطاقات 
غري  اهتماما  ال�سبابية  احللقات  ه��ذه  عك�ست  فقد  واالزده���ار  التنمية  م�سرية 
دولتهم  تقدم  اأجل خدمة جمتمعهم و�سمان  واملثابرة من  العمل  م�سبوق على 

بثبات على جميع املوؤ�سرات العاملية".
هو  ال�سبابي  العمل  متيز  كان  املا�سية  االأ�سابيع  م��دار  " على  معاليها:  وتابعت 
العنوان االأبرز يف ما قاموا به حيث متكنوا بجهودهم واهتماماتهم من مناق�سة 
اأفكار  اإىل  وتو�سلوا  جمتمعنا  ت��واج��ه  التي  والتحديات  الق�سايا  م��ن  العديد 
�ست�سكل نواة خلطط وا�سرتاتيجيات وم�سروعات م�ستقبلية يف اخلم�سني عاما 
املقبلة ت�ستفيد منها اأجيالنا القادمة وحتقق ا�ستدامة التميز والريادة لدولتنا 
و�سوال لتحقيق تطلعات قيادتنا وطموحات �سعبنا يف اأن نكون االأف�سل يف العامل 

."
احللقات  �سل�سلة  يف  امل�ساركني  ال�سباب  جميع  اإىل  بال�سكر  معاليها  وتوجهت 
ال�سبابية على ما قدموه من اأفكار ومقرتحات لدعم جهود املوؤ�س�سات واجلهات 

يف ت�سميم اخلم�سني عاما املقبلة يف جميع القطاعات الرئي�سية بالدولة.
وتناولت احللقة التي اإدارتها فاطمة املنهايل ع�سو جمل�س االإمارات لل�سباب 4 
حماور رئي�سية ركز املحور االأول على دور ال�سباب يف �سياغة م�ستقبل اخلم�سني 
عاما املقبلة وذلك من خالل التعرف على طموحاتهم، والتطلعات التي ي�سعون 
اإىل حتقيقها وا�ستعر�س املحور الثاين اأهم التحديات التي تواجه ال�سباب و�سبل 
متكينهم لبناء م�ستقبل رائد وكيفية حتويلها اإىل فر�س ميكن اال�ستفادة منها.

االإمارات  روؤي��ة  لتحقيق  الالزمة  واالأدوات  املمكنات  اإىل  الثالث  املحور  وتطرق 
ال�سباب  يحتاجها  ال��ت��ي  االأدوات  مناق�سة  خ��الل  م��ن  املقبلة  ع��ام��ا  للخم�سني 
خ�سائ�س  ال��راب��ع  امل��ح��ور  وناق�س  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  على  ق��ادري��ن  لي�سبحوا 
جمتمع االإمارات بعد 50 عاما ودور ال�سباب يف بناء ثقافة جمتمعية م�ستدامة 
التي  والقيم  احلديثة  التقنيات  وانت�سار  التكنولوجي  التطور  خ�سو�سا يف ظل 

يتعني غر�سها يف االأجيال احلالية والقادمة للحفاظ على الهوية الوطنية.
اال�ستعداد  جل��ن��ة  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  نظمت  لل�سباب  االحت���ادي���ة  امل��وؤ���س�����س��ة  وك��ان��ت 

ناق�ست  و�سابة،  �ساب   1000 من  اأك��رث  مب�ساركة  �سبابية  حلقات   9 للخم�سني 
اأفكارا مبتكرة يف جماالت  امل�ساركون يف احللقات  املو�سوعات وقدم  العديد من 
الوطن  مكت�سبات  ���س��ون  يف  ال�سباب  ودور  ال��غ��ذائ��ي  واالأم����ن  والبيئة  ال�سحة 
ومنجزاته وتر�سيخ ريادة دولة االإمارات يف جمال الطاقة و�سبل تعزيز تناف�سيتها 

وا�ستعر�ست م�ستقبل االأ�سرة االإماراتية وريادة االعمال وغريها من املجاالت.
ونظم قطاع ال�سحة ووقاية املجتمع حلقة �سبابية بعنوان "ا�ست�سراف م�ستقبل 
التاأمني ال�سحي خالل اخلم�سني عاما القادمة" قدم امل�ساركون فيها ت�سورات 
فئاتهم  بكافة  للمواطنني  �سحي  تاأمني  بطاقة  توفري  مثل  بالقطاع  لالرتقاء 
الهوية  ببطاقة  ال�سحي  ال��ت��اأم��ني  بطاقة  ورب���ط  ال�سحية  اخل��دم��ات  واأمت��ت��ة 
جتمع  م��وح��دة  عمل  منظومة  وت��وف��ري  الذكية  ال��دف��ع  وتطبيقات  االإم��ارات��ي�����ة 
�سركات التاأمني ال�سحي ومنظومة الفح�س املبكر لالأمرا�س املزمنة واأمرا�س 

ال�سحة النف�سية.
ونظم قطاع االأمن الغذائي واملائي حلقة �سبابية بعنوان "م�ستقبل االأمن الغذائي 
زيادة  بهدف  الزراعة  يف  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  االإمارات" ناق�ست  لدولة 
وت�سجيع  العمودية  الزراعة  فكرة  وتطبيق  املياه  ا�ستخدام  وتر�سيد  االإنتاجية 
وت�سجيع  الزراعية  واالأكادمييات  اجلامعات  واإن�ساء  العالجية  النباتات  زراع��ة 

�سباب االإمارات على االلتحاق بها.
ال�سحة  "م�ستقبل  بعنوان  �سبابية  حلقة  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  قطاع  وعقد 
النف�سية يف دولة االإمارات" تناولت تعريف فئات املجتمع بدور ال�سحة النف�سية 
واملبادرات  التوعوية  احل��م��الت  خ��الل  م��ن  عليها  احل��ف��اظ  وكيفية  واأهميتها 
النف�سية  ال�سحية  باأهمية  للتوعية  �سنوية  احتفالية  وتخ�سي�س  املجتمعية 
وتنظيم حلقات عالجية �سهرية مع اخلراء واملخت�سني واالأطباء النف�سيني من 

اأجل امل�ساهمة يف تعزيز مفاهيم ال�سحة النف�سية بني ال�سباب.
واأقام قطاع الطاقة والبنية التحتية حلقة �سبابية بعنوان "ال�سباب االإماراتي يف 
قطاع الطاقة وما بعد اخلم�سني" ا�ستعر�س امل�ساركون فيها �سبل تعزيز االعتماد 
من  االإم���ارات  دول��ة  يف  الطاقة  م�سادر  وتنويع  امل�ستدامة  الطاقة  م�سادر  على 
خالل ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية ون�سر الوعي بفوائد تر�سيد ا�ستهالك الطاقة 

بني اأفراد املجتمع و�سياغة �سيا�سات للحفاظ على ا�ستدامة م�سادرها.
"دور  بعنوان  �سبابية  حلقة  املجتمع  وتنمية  والتعليم  الرتبية  قطاعا  ونظم 
التي  ال�سباب يف �سون وحماية مكت�سبات الوطن" ناق�ست عددا من املقرتحات 
التقدم  االإماراتي قبل  املواطن  ب�سلوكيات وقيم  اختبار خا�س  ت�سمنت ت�سميم 
لوظيفة حكومية ك�سرط يعزز �سهادة ح�سن ال�سرية وال�سلوك ويقيم مدى التزام 
املوظف مببادئ وقيم املجتمع واإدخال مادة الدرا�سات الوطنية واالجتماعية يف 

املناهج الدرا�سية وتوقيع اتفاقيات لتدري�س مادة الثقافة االإماراتية يف املدار�س 
العاملية.

االإماراتية  االأ�سرة  "م�ستقبل  بعنوان  �سبابية  حلقة  املجتمع  تنمية  قطاع  وعقد 
حتى عام 2071" تناولت ت�سورات مبتكرة كتفعيل نظام العمل عن بعد بن�سبة 
للمقبلني على  وتوعوية  تدريبية  برامج  واإطالق  العامالت  لالأمهات   100%
واإط��الق حزم حتفيزية  االإماراتية  باالأ�سرة  تعنى  قناة حملية  واإط��الق  ال��زواج 

لل�سباب املقبلني على الزواج.
وعقد قطاع االقت�ساد حلقة �سبابية بعنوان "ا�ست�سراف م�ستقبل ريادة االأعمال 
خالل اخلم�سني عاما القادمة" تناولت ا�ستثمار مهارات ال�سباب يف جمال االإنتاج 
املايل  والدعم  واالمتيازات  الت�سهيالت  تقدمي  خ��الل  من  املحلية  وال�سناعات 
ت�ستهدف  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال  يف  متخ�س�سة  تكنولوجية  بيئة  وتهيئة 
م�ساريع  لتبني  واإر���س��اده��م  االأع��م��ال  ري���ادة  يف  ال�سباب  م��ع��ارف  وتطوير  تعزيز 

متجددة وع�سرية مبا يخدم ريادة االأعمال يف االأعوام املقبلة.
�سبابية  حلقة  التحتية  والبنية  والطاقة  ال���دويل  التعاون  قطاعا  وا�ست�ساف 
بعنوان "تناف�سية االإم��ارات الدولية يف جمال الطاقة امل�ستدامة" ناق�ست مدى 
جاهزية دولة االإمارات يف جمال الطاقة امل�ستدامة وتطرقت اإىل دور ال�سباب يف 
اإىل املجاالت القابلة للتطوير خالل اخلم�سني عاما املقبلة يف  اإ�سافة  تعزيزها 

التعليم والتطور املهني والبيئة.
رفاه  يف  ودوره  "ال�سباب  بعنوان  �سبابية  حلقة  واملالية  االقت�ساد  قطاعا  ونظم 
املجتمع االإماراتي" ا�ستعر�س امل�ساركون فيها مقرتحات وحلوال للتحديات التي 
ال�سباب  وتاأهيل  املالية  واالأع��ب��اء  الزفاف  كتكاليف  ال��زواج  على  املقبلني  تواجه 
ل�سوق العمل من خالل تطوير املناهج الرتبوية وتخ�س�سات املعاهد واجلامعات 
�سبابية  حلقة  والبيئة  املناخي  التغري  قطاع  وعقد  التدريب.  برامج  وتطوير 
بعنوان "نظرة ال�سباب مل�ستقبل اإدارة النفايات" اقرتح امل�ساركون فيها ا�ستخدام 
للحفاظ  للبيئة  وال�سديقة  التدوير  الإع��ادة  القابلة  للمواد  واملوؤ�س�سات  امل�سانع 
فرز  على  املجتمع  اأف���راد  ت�سجع  اإلكرتونية  ح��اوي��ات  وتوفري  �سحية  بيئة  على 
النفايات  من  النوع  هذا  فرز  يف  للم�ساهمني  والهدايا  املكافاآت  مقابل  النفايات 
من  التدوير  الإع���ادة  القابلة  النفايات  جلمع  للبيئة  �سديقة  مركبات  وتوفري 
اآل مكتوم نائب رئي�س  اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد  املنازل. يذكر 
ت�سميم  م�سروع  اهلل" اأط��ل��ق  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
اأف��راد املجتمع يف  اخلم�سني عاما املقبلة لدولة االإم��ارات بهدف تعزيز م�ساركة 
للذكرى  و�سوال  ل��الإم��ارات  ال�ساملة  التنموية  اخلطة  ومكونات  حم��اور  و�سع 

املئوية لتاأ�سي�سها.

•• دبي- الفجر:

العامة  االإدارة  مدير  م��راد  اهلل  عبد  �سالح  العميد  افتتح 
اأنا   « ور�سة عمل  فعاليات  دب��ي،  �سرطة  الب�سرية يف  للموارد 
الب�سرية  ل��ل��م��وارد  ال��ع��ام��ة  االإدارة  نظمتها  ال��ت��ي  اإي��ج��اب��ي« 
بالتعاون مع جمل�س ال�سعادة واالإيجابية، وجمل�س القيادات 
ال�����س��اب��ة، وجم��ل�����س ط��ل��ب��ة ال��ك��ل��ي��ات واجل���ام���ع���ات يف �سرطة 
وجودة  واالإي��ج��اب��ي��ة  ال�����س��ع��ادة  مفاهيم  تعزيز  ب��ه��دف  دب���ي، 
احلياة، و�سناعة �سفراء ُمتخ�س�سني يف بث ر�سائل ال�سعادة 

واالإيجابية يف خمتلف اأماكن عملهم.
وح�سر فعاليات ور�سة العمل التي تاأتي اإطار حر�س القيادة 

العامة ل�سرطة دبي على تعزيز مفاهيم ال�سعادة واالإيجابية 
وجودة احلياة، املقدم الدكتور من�سور البلو�سي، مدير اإدارة 
ملجل�س  العام  املُ�سرف  دبي،  �سرطة  يف  واال�ستقطاب  البعثات 
عواطف  وال�سيدة  واجلامعات،  الكليات  لطلبة  دب��ي  �سرطة 
يف  وااليجابية  ال�سعادة  ملجل�س  التنفيذي  املدير  ال�سويدي، 
جمل�س  رئي�س  الفال�سي  �سالمة  واملهند�سة  دب���ي،  �سرطة 
االإدارات  خمتلف  من  ال�سباب  واملوظفني  ال�سابة  القيادات 
امل�ساركني يف  العامة يف �سرطة دبي، حيث كان تنوع ح�سور 
اإقامة  مكان  يف  واحل�سور  ُب��ع��د،  ع��ن  االت�سال  ب��ني  الور�سة 

الور�سة يف خمتر االبتكار.
ورحب العميد �سالح عبد اهلل مراد خالل االفتتاح بامل�ساركني 

العامة ل�سرطة دبي على  القيادة  الور�سة، موؤكداً حر�س  يف 
ب��ني موظفيها من  ال�����س��ع��ادة واالإي��ج��اب��ي��ة  ت��ع��زي��ز م��ف��اه��ي��م 
خالل ور�سة العمل العلمية والتدريبية التي ت�ستهدف فئة 
ال�سابة مبا ينعك�س على وجودة بيئة عملهم، متمنياً جلميع 
امل�ساركني كل التوفيق واكت�ساب اخلرات التي تنعك�س على 
مهام عملهم من جهة وحياتهم ال�سخ�سية من جهة اأخرى.

واالإيجابية،  ال�سعادة  مفاهيم  اأه��م  العمل  ور���س��ة  وناق�ست 
بع�س  اإج����راء  ج��ان��ب  اإىل  تعزيزها  على  امل��وؤث��رة  وال��ع��وام��ل 
ال�سعادة  املفاهيم  تطبيق  على  العملية  وامل��ه��ام  التدريبات 
يف  �سفراء  املوظفون  يكون  اأن  يف  ت�ساهم  التي  واالإي��ج��اب��ي��ة 

مكان عملهم.

•• العني-الفجر:

وقع الرف�سور ح�سام حمدي مدير جامعة اخلليج الطبية 
الدويل  ع��ب��داهلل ممثل مكتب االحت���اد  ف��وزي  الدكتور  م��ع 
الدويل  االحت��اد  بني  تعاون  اتفاقية  اخلليج  دول  ملجموعة 
لل�سليب االأحمر و الهالل االأحمر و جامعة اخلليج الطبية. 
و يف هذا االإطار مت االإعالن عن اإن�ساء مركزجامعة اخلليج 
الطبية للقيادة و التدريب للعاملني و املتطوعني يف املجال 
االإن�ساين و ي�سمل ذلك العمل يف م�ساريع متعلقة بالكوارث 

و ب�سحة االإن�سان و مكافحة االأمرا�س و االأوبئة.
اإطار  يف  للمت�سررين  العاجلة  امل�ساعدات  تقدمي  اأي�ساً  و 
احرتام القوانني و االتفاقات الدولية التي بدورها حتافظ 
�سالمة  على  احل��ر���س  و  حمايته  و  االإن�����س��ان  ك��رام��ة  على 
املتطوعني و العاملني يف هذا املجال.  و �سيقوم املركز بطرح 
دورات تدريبية و منح �سهادات اأكادميية معرتف بها دولياً 
اللجنة  التي ت�سمل  الدولية  بالتعاون مع مكونات احلركة 
لل�سليب  ال����دويل  االحت����اد  و  االأح���م���ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة 
االأحمر و الهالل االأحمر و التي ت�سمل 192جمعية حول 

العامل باالإ�سافة اإىل العديد من املنظمات الدولية و يعتر 
هذا املركز االأول من نوعه يف املنطقة العربية.

•• دبي-وام:

ب��ن��ت خلفان  ب��ح��ث��ت م���ع���ايل ع���ه���ود 
للتطوير  دول������ة  وزي�������رة  ال����روم����ي 
�سعادة  م���ع  وامل�����س��ت��ق��ب��ل  احل��ك��وم��ي 
رئي�س مركز  ن��ائ��ب  ب��ال��ه��ول  ���س��رار 
االإمارات للتحكيم الريا�سي االإطار 
للمركز  وال����ق����ان����وين  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
و�سبل تطوير وتعزيز م�سريته على 
على  ب���دوره  للقيام  االأ���س��ع��دة  كافة 
والف�سل  ال��ت��وف��ي��ق  يف  وج���ه  اأك���م���ل 
اأعلى  وف��ق  الريا�سية  ال��ن��زاع��ات  يف 
معاير اجلودة يف املمار�سات االإدارية 
والتنظيمية وذلك يف اإطار احلر�س 
والعمل  واالب��ت��ك��ار  ال��ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
احلوكمة  وت���ط���ب���ي���ق  امل���وؤ����س�������س���ي، 

وال�سفافية يف كافة ممار�ساته.
معاليها  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
رئي�س  نائب  بالهول  �سرار  ل�سعادة 
املركز الذى اكد اأنه مت التاكيد على 
ا�ستثمار خرات الوزارة واآلياتها يف 
متطورة  اإداري��ة  ملنظومة  التاأ�سي�س 
ب��امل��رك��ز ال���ذي ي��ق��وم ب���دور املحكمة 
ال��ري��ا���س��ي��ة يف ال���دول���ة م��ع��رب��ا عن 

�سكره ملعايل الوزيرة.

•• دبا احل�سن-الفجر:

بث جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف مدينة دبا احل�سن 
عددا من الر�سائل االيجابية املحفزة لطلبة مدار�س دبا احل�سن 

يف اإطار اال�ستعداد لدخول االمتحانات خالل االأيام املقبلة.
املجل�س على مواقع  اأطلقها  التي  التحفيزية  الر�سائل  تلك  وتعد 
�سمن  وامل�ستقبل  الطموح  مبادرة  اإط��ار  يف  االجتماعي  التوا�سل 
اخلطة اال�سرتاتيجية ملجل�س ال�سارقة للتعليم بحكومة ال�سارقة 

والتي ت�سبق امتحانات الف�سل الدرا�سي االأول.
ويف هذا االطار قام جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات مبدينة 

للطلبة  م�سجعة  حتفيزية  الإي��ج��اب��ي��ة  ر���س��ائ��ل  ببث  احل�سن  دب��ا 
قنوات  ع��ل��ى  و���س��ه��ول��ة  ي�سر  ب��ك��ل  امتحاناتهم  اأداء  م��ن  متكنهم 
التوا�سل االجتماعي وعلى اأجهزتهم اللوحية كال�سق بالعبارات 

املحفزة.
وحتمل تلك الر�سائل التي جرى �سياغتها بعبارات متنوعة بهدف 
دفع الطالب والطالبات ليكونوا مثابرين يف االجتهاد وااللتزام يف 

حتقيق التفوق على مدارج العلم يف كل مراحله.
للميدان  الداعمة  وال�سعارات  اجلمل  من  عددا  العبارات  و�سملت 
ال���رتب���وي لت�سمل ع���ب���ارات )اأن���ت���م ق��ده��ا( ) ل��رتت��ق��ي االأح����الم( 
الف�ساء(  ويف  االأر���س  فوق  النجاحات  بتحقيق  ينه�س  )مل�ستقبل 

كل  يف  وب��امل��ع��ارف  ب��ال��ع��ل��وم  ال��ك��رى  نه�سته  يبني  ال��وط��ن  )الأن 
جماالت البناء( وغريها من العبارات .

اأولياء  جمل�س  رئي�س  احلمودي  ر�سود  را�سد  حممد  �سعادة  واأك��د 
اأم����ور ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات يف م��دي��ن��ة دب���ا احل�����س��ن اأه��م��ي��ة تلك 
الر�سائل التي ت�سل لكافة الطلبة يف مدار�س مدينة دبا احل�سن 
دور  ت��اأك��ي��د  يف  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  توجيهات  م��ع  وت��ت��الق��ى 
جمال�س اأولياء االأمور ك�سركاء يف دعم العملية الرتبوية وجمل�س 
متابعة حت�سيل  نتائج م�سرفة يف  اإىل  للو�سول  للتعليم  ال�سارقة 
االأبناء لتحقيق الطموحات وفق روؤية االإمارات العربية املتحدة يف 

التميز الطالبي املتوا�سل .

»اأنا اإيجابي« ُتعزز مفاهيم ال�سعادة والإيجابية وجودة احلياة يف �سرطة دبي 

توقيع اتفاقية تعاون بني الحتاد الدويل لل�سليب الأحمر 
و الهالل الأحمر و جامعة اخلليج الطبية بدولة الإمارات

عهود الرومي تناق�س الإطار التنظيمي ملركز الإمارات 
للتحكيم الريا�سي و�سبل تطوير م�سريته

مدير الديوان الأمريي بالفجرية ي�سيد بجهود جمعية الفجرية الجتماعية الثقافية

الحتادية لل�سباب تختتم 50 حلقة افرتا�سية لتمكني ال�سباب من ت�سميم اخلم�سني عاما املقبلة للدولة

•• دبي-الفجر:

يف اإطار حر�سها على اإ�سعاد اأفراد املجتمع، لبت اإدارة العالقات املجتمعية يف االإدارة العامة 
الإ�سعاد املجتمع بالتعاون مع اإدارة ال�سرطة ال�سياحية يف االإدارة العامة للتحريات واملباحث 
اجلنائية يف �سرطة دبي، طلب عائلة الطفل �سعود حممد العو�سي، باأن يعي�س حياة رجل 
ال�سرطة، واأن يح�سل على جولة يف اإحدى الدوريات الفارهة. واأر�سلت والدة الطفل البالغ 
من العمر 9 �سنوات، ر�سالة اإىل برنامج » قيادات ال�سرطة يف خدمتكم« على تطبيق �سرطة 
دبي، تعر فيها عن رغبة طفلها يف اأن يعي�س جتربة رجل ال�سرطة يف دبي، واأن يتجول يف 
الدورية الفارهة. وبناًء على الر�سالة، وفرت القيادة العامة ل�سرطة دبي زياً لرجل ال�سرطة 
اإىل الطفل وا�سطحبته يف جولة يف الدورية الفارهة يف منطقة المريا وهو ما �ساهم يف 
اإ�سعاده، فيما اأكدت والدة الطفل تعلقه ب�سخ�سية رجل ال�سرطة لذلك قررت التوا�سل مع 
اإىل  اأمنيته ووجدت ترحيباً وجدية كبرية، مقدمة �سكرهاً  اأجل لتحقيق  �سرطة دبي من 

�سرطة دبي على حر�سها على اإ�سعاد طفلها وترك اأثر اإيجابي ورائع يف حياته واأمانيه.

�سرطة دبي حتقق اأمنية طفل يف اأن يكون �سرطيًا ويتجول يف دورية فارهة

•• راأ�س اخليمة-وام:

االإع��الم والعالقات  باإدارتي  راأ���س اخليمة - ممثلة  نظمت �سرطة 
بعنوان"  اف��رتا���س��ي��ة  حم��ا���س��رة   - املجتمعية  وال�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
فعاليات  اإطار  النموذج االإماراتي يف الت�سامح والتعاي�س" وذلك يف 

للت�سامح". العاملي  "اليوم 

ا���س��ت�����س��اف��ت امل��ح��ا���س��رة - ال��ت��ي اأدراه������ا ال��ن��ق��ي��ب ح�����س��ن ع��ب��د اهلل 
الرنامج  موؤ�س�س  النعيمي،  حممد  يو�سف  اخلبري   - املن�سوري 
ال�سميلي، مدير  �سليك  للت�سامح، والنقيب عبد اهلل علي  الوطني 

فرع توعية املجتمع يف �سرطة راأ�س اخليمة.
�سباقة يف  االإم���ارات كانت  دول��ة  اإن  املن�سوري  النقيب ح�سن  وق��ال 
للت�سامح  عاما   2019 واأعلنت  للت�سامح،  وطني  برنامج  اعتماد 

واحرتام  الت�سامح  قيم  الإع��الء  موؤ�س�ساتها  بجميع  جهودا  وبذلت 
االآخر مع اختالفهم يف الدين واللون والعرق.

من جهته حتدث يو�سف النعيمي عن روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف اإن�ساء اأول وزارة للت�سامح وحتويل 

الت�سامح لعمل موؤ�س�سي م�ستدام.

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات يف مدينة دبا احل�سن يحفز الطلبة بر�سائل اإيجابية مع قرب المتحانات 

�سرطة راأ�س اخليمة تنظم حما�سرة النموذج الإماراتي يف الت�سامح والتعاي�س
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عربي ودويل

واأ�سار اإىل اأن “تركيا ال ميكنها طلب املال عند اإجبار ال�سفن على العبور يف هذه 
القناة، بح�سب االتفاقيات الدولية التي ترغمها اأي�ساً على حماية البيئة والتنوع 
البيولوجي واحلفاظ على املناظر الطبيعية االأوروبية، لذلك ي�سّكل هذا امل�سروع 

بحد ذاته انتهاكاً اللتزامات اأنقرة االأممية«.
يف  الرئي�سي  املعار�سة  حزب  من  ينحدر  ال��ذي  ا�سطنبول،  بلدية  رئي�س  ويعار�س 
منذ االأيام االأوىل  “قناة ا�سطنبول”،  م�سروع  “ال�سعب اجلمهوري”،  تركيا وهو 

ال�ستالمه من�سبه الذي تغلب فيه على مر�سح اأردوغان مرتني العام املا�سي.
اأوغلو تتعلق  اإمام  اأم�س االأول، طالبت وزارة الداخلية باإجراء حتقيقات مع  ويوم 
بر�سوم متحّركة �سمن مقطع فيديو بّثه تعبرياً عن رف�سه لبناء “قناة ا�سطنبول” 
املالية  وزي��ر  البريق،  ب��ريات  اأردوغ���ان  واأخ��رى ل�سهر  �سركات قطرية  التي تنوي 
ال�سابق، اال�ستثمار فيها، وفق ما اأورد يف تلك املقاطع امل�سّورة، حيث ظهرت فيها 

عبارات بالعربية مثل “دولة قطر” و”ا�سطنبول لل�سحن«.

يتطلب التنقيب ل�سنوات يف م�ساحٍة تقّدر ب�2.1 مليار مرت مربع من البحر 
االأ�سود، و�سواًل اإىل م�سيق الدردنيل الذي يربط بحر اإيجة مبرمرة، ف�ساًل 
عن التنقيب يف مناطق برية �سُي�ستخدم فيها 10 اآالف �ساحنة يومياً ملدة 5 
اأو 6 �سنوات على االأقل الإخراج الرمل منها واإلقائه على �سواطئ كارابورون 
ومرمرة، وهذا ما �سيوؤدي الختالٍل بيئي كبري يرف�سه اإمام اأوغلو، خا�سة اأن 

االأمر �سيحتاج ملتفّجرات نتيجة وجود اأر�س �سلبة«.
 23 مب�ساحة  الغابات  على  اأي�ساً  وتق�سي  �ستدّمر  القناة  “هذه  اأن  واأ�ساف 
مربع،  مرت  مليون   136 مب�ساحة  الزراعية  واالأرا���س��ي  مربع،  مرت  مليون 
وبالتايل �سينجم عنها نق�س االأوك�سجني يف هذه املناطق، ناهيك عن تدمري 
�سد يغطي احتياجات ا�سطنبول املائية ملّدة 20 يوماً، وتبلغ �سعته اال�ستيعابية 

�سنوياً 55 مليون مرت مكعب، وهو ما يهدد احتياطيات مياه ال�سرب«.
وتابع: “اإىل جانب التكلفة املالية ال�سخمة لهذه القناة، فاإن اإن�ساءها �سيجلب 

•• ا�سطنبول-وكاالت

ندد م�سوؤولون يف مكتب اأكرم اإمام اأوغلو، رئي�س بلدية ا�سطنبول، بقرار وزارة 
املعار�سة  مر�سح  م��ع  حتقيقات  اإج���راء  على  ين�س  ال��ذي  الرتكية  الداخلية 
الفائز مرتني برئا�سة بلدية كرى مدن البالد، وذلك على خلفية رف�س اإمام 
“قناة  ب�  اإعالمياً  ُيعرف  اأردوغ��ان والذي  الرئي�س رجب طيب  اأوغلو م�سروع 

ا�سطنبول” املائية.
عالقاته  مكتب  اأي�ساً  يدير  ال��ذي  البلدية،  رئي�س  م�ست�ساري  كبري  وج��دد 
البو�سفور  م�سيق  من  بديلة  مائية  قناٍة  ل�سق  اأوغلو  اإم��ام  معار�سة  العامة، 
الذي ُيعد احلد الفا�سل بني اأوروبا واآ�سيا والذي يق�ّسم ا�سطنبول ملنطقتني 

بني البحر االأ�سود ومرمرة.
امل�سروع  “هذا  اإن  ل�”العربية.نت”  �ساهني  كوت�سك  �سوكرو  امل�ست�سار  وق��ال 

اأكرث من مليون �سخ�س لل�سكن يف املدن اجلديدة التي �سيتم بناوؤها على طريف 
القناة، االأمر الذي �سيوؤدي الزدحاٍم مروري بن�سبة %10 يف ا�سطنبول، كما 
اأي�ساً،  �سخمة  ميزانية  يوجب  وهذا  املوا�سالت،  �سبكة  جتديد  ذلك  �سيعني 
وقتاً  �ست�ستغرق  واالأ�سود  مرمرة  بحر  بني  الو�سول  رحلة  اأن  اإىل  باالإ�سافة 
ال�سفن  القناة خالل عبور  ارتفاع احتمال خطر وق��وع ح��وادث يف  اأط��ول مع 

منها«.
زلزاٍل  وق���وع  ح��ال  ج�سيمة  الأ���س��راٍر  �ستتعر�س  القناة  “هذه  اأن  ك�سف  كما 
حمتمل، الأنها تقع على م�سافة تبلغ 11 كيلومرتاً من خط ال�سدع الزلزايل 
�سيوؤدي  اإن�ساءها  اأن  االعتبار  بعني  االأخ��ذ  مع  مرمرة،  بحر  عر  مي��ّر  ال��ذي 
اأي�ساً لتدمري 17 مليون مرت مربع من املواقع االأثرية التي تقع فيها كهوف 
وتتواجد فيها حيوانات برية، وهذه كلها اأ�سباب جتعل اإمام اأوغلو يرف�س هذا 

امل�سروع ب�سّدة«.

م�ست�سار اإمام اأوغلو يك�سف: هذه خماطر »قناة ا�سطنبول«.. لذا نعار�سها

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت

اإن�سانية  منظمة  يف  م�سدر  ك�سف 
�سرق  امل���ت���ح���دة يف  ل�����الأمم  ت��اب��ع��ة 
ال�����س��ودان، ع��ن ت��ق��دي��رات جديدة 
االإثيوبيني  ال���الج���ئ���ني  الأع�������داد 
اإق��ل��ي��م تيغراي  ال���ذي���ن ف����روا م���ن 
بني  القتال  ان��دالع  منذ  االإثيوبي، 
وانف�ساليي  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ق���وات 
ميلي�سيا “جبهة حترير تيغراي«.

دخ���ول  اإىل  ال���ت���ق���دي���رات  وت�����س��ري 
اإث��ي��وب��ي اإىل  األ���ف الج��ئ   40 نحو 
الن�ساء  م��ن  معظمهم  ال�������س���ودان، 

واالأطفال.
نيوز  “�سكاي  ملوقع  امل�سدر  وق��ال 
يف  االإن�ساين  الو�سع  اإن  عربية”، 
ال�سودان مر�سح للمزيد من  �سرق 
امل�ستمر  التدفق  ظ��ل  يف  االنفجار 
ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة م���ن مناطق 

القتال.
واأو�سح امل�سدر اأن “مع�سكر القرية 
“وداحلليو”  م��ن��ط��ق��ة  يف   “  8
الق�سارف،  م��دي��ن��ة  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة 
كيلومرتا   25 بنحو  يبعد  وال��ذي 
من مناطق القتال ي�سهد تدفقات 
هائلة ويوؤوي حاليا نحو 14 األف 

الجئ.
برنامج  ي�ستعد  ذل���ك،  غ�سون  يف 
اإغاثة  ج�سر  لفتح  العاملي  ال��غ��ذاء 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

اأّكد خراء اأّن الرئي�س دونالد ترامب، 
اآالف من  ���س��ح��ب  ع���ن  اإع���الن���ه  ع��ن��د 
اأفغان�ستان،  م��ن  االأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات 
كان ي�ستجيب ملزاج عام يف بالده �سد 
الباب  فتح  لكّنه  اخل���ارج،  يف  التدخل 
ن��ف��وذ م��ت��زاي��د، واإن كان  اأم����ام  اأي�����س��ا 
الواليات  خل�سوم  حم����دوًدا،  ي��زال  ال 

املتحدة.
ول�������دى اإي����������ران وال���������س����ني ورو����س���ي���ا 
وب��اك�����س��ت��ان وال��ه��ن��د م�����س��ال��ح معقدة 
يف  االأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف  ومت�ساربة 
الواليات  ك��ان��ت  ح��ي��ث  اأف��غ��ان�����س��ت��ان، 
املتحدة، بدعم من احللفاء الغربيني، 
اأك����ر ق����وة اأج��ن��ب��ي��ة ب���ال م���ن���ازع منذ 
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عاًما.
وما قد ين�ساأ عن هذا التطور اجلديد 
كما كان  لي�س جمرد “لعبة كرى”، 
يطلق على معركة القرن التا�سع ع�سر 
ولكن  الو�سطى،  اآ�سيا  يف  النفوذ  على 
الواليات  ت��راج��ع  م��ع  ك���رى،  فو�سى 
ت�سّعد  اأن  ي��ح��ت��م��ل  ح��ي��ث  امل���ت���ح���دة 
باحلكومة  لالإطاحة  العنف  طالبان 

املدعومة دولًيا يف كابول.
الكبري  امل�سوؤول  فيك�سلر  وليام  وق��ال 
االآن  واخل��ب��ري  البنتاغون  يف  ال�سابق 
اأحد  يقوم  “لن  االأطل�سي  املجل�س  يف 
ب��ت��ويل ال���دور االأم��ريك��ي الأن ال اأحد 

لديه التطلعات واالأهداف نف�سها«.
اأنه  ه��و  ���س��ي��ح��دث  م��ا  “ولكن  وت��اب��ع 
اآخر  مع مغادرتنا �سيحاول كل العب 
واملحددة.  امل��ح��دودة  اأه��داف��ه  حتقيق 
اإىل  ���س��ي��وؤدي، يف �سكل كبري،  وه��و م��ا 
م��ث��ل هذه  اأف��غ��ان�����س��ت��ان يف  ت��دخ��ل  اأن 

الفو�سى يف املقام االأول«.
اأّنها  ترامب  اإدارة  اأعلنت  وال��ث��الث��اء، 

جوي لتقدمي امل�ساعدات لالجئني 
يف  مع�سكرات   4 نحو  يف  امل��وزع��ني 

�سرق ال�سودان.
وف���ي���م���ا ي��ت��ح��م��ل ال���������س����ودان عبء 
ال���ت���دف���ق امل�����س��ت��م��ر ل��ل��ف��اري��ن من 
الأكرث  االإقليم  يف  املحتدم  القتال 
بوادر  اأي  اأ�سبوعني، مل تظهر  من 
خماوف  و�سط  ح��ل،  اإىل  للو�سول 
االأو�ساع  على  ذل��ك  ي��وؤث��ر  اأن  م��ن 
اله�سة يف  واالق��ت�����س��ادي��ة  االأم��ن��ي��ة 
�سرق ال�سودان وكافة مناطق املثلث 
ال�سودان  ب��ني  امل�سرتك  احل���دودي 
حتدثت  التي  واإري��رتي��ا،  واإثيوبيا 
�سواريخ   3 ���س��ق��وط  ع���ن  ت��ق��اري��ر 

على عا�سمتها اأ�سمرة.
للحدود  املتاخمة  املنطقة  وظ��ل��ت 
حيث  ال�������س���رق���ي���ة،  ال���������س����ودان����ي����ة 
حترير  “جبهة  ميلي�سيات  تن�سط 
و�سيا�سيا  اأمنيا  هاج�سا  تيغراي”، 
عن  يزيد  ما  منذ  لل�سودان  كبريا 
6 عقود، وهذا االأم��ر انعك�س على 
واإثيوبيا  ال�����س��ودان  ب��ني  ال��ع��الق��ة 

طيلة الفرتة املا�سية.

بلدة  يف  عرقية  قتل  عمليات  ع��ن 
العفو  منظمة  وّث��ق��ت��ه��ا  م��اي��ك��ادرا 

الدولية هذا االأ�سبوع.
وذكر ناجون من الهجوم للعاملني 
مبنظمة العفو اأن ميلي�سيات تابعة 
حل��ك��وم��ة ت��ي��ج��راي امل��ح��ل��ي��ة قتلت 
املدنيني  م���ئ���ات  ورمب������ا  ع�������س���رات 

بع�سهم من العرقية االأمهرية.
املعلومات  من  التحقق  وي�ستحيل 
ال������واردة م��ن ك��ل االأط������راف نظرا 
والهاتف  االإنرتنت  لقطع خدمات 
احلكومة  وف����ر�����س  ت���ي���ج���راي  يف 

قيودا على دخول املنطقة.
“ونحن  ب��ي��ان احل��ك��وم��ة  وج���اء يف 
ندخل املرحلة االأخرية من عمليات 
اإن���ف���اذ ال��ق��ان��ون يف م��واج��ه��ة هذه 
ن��ذّك��ر زعماءها  اأن  ن��ود  اجل��م��اع��ة، 
التي  ال���وح�������س���ي���ة  االأع�����م�����ال  ب������اأن 
يف  لهم  واملوالون  قواتهم  ارتكبتها 
مواقع مثل مايكادرا متثل جرائم 
القانون  مب��وج��ب  ���س��واء  خ��ط��رية 

االإثيوبي اأو القانون الدويل«.
اجلبهة  جانب  من  رد  ي�سدر  ومل 

وخ����الل االأ����س���ه���ر امل��ا���س��ي��ة، امتد 
االأرا������س�����ي  داخ�������ل  اإىل  ال���������س����راع 
ح��ي��ث ظ��ل��ت منطقة  ال�����س��ودان��ي��ة 
ت�سهد  ال�������س���ودان���ي���ة  “الف�سقة” 
ع��ددا م��ن احل���وادث االأم��ن��ي��ة التي 
ومدنيون  ج���ن���ود  ���س��ح��ي��ت��ه��ا  راح 

�سودانيني.
تلك  اإن  اإث��ي��وب��ي��ا  ت��ق��ول  ح��ني  ويف 
االأح�������������داث جت�������ري مب����ع����زل عن 
باللوم  االإث��ي��وب��ي وت��ل��ق��ي  اجل��ي�����س 
املعار�سة  امليلي�سيات  على  ذل��ك  يف 
احل���ك���وم���ة  اأن  اإال  ل���ل���ح���ك���وم���ة، 
اأك�������دت م�������رارا على  ال�������س���ودان���ي���ة 
اأي  ت��اأم��ني ح��دوده��ا م��ن  حقها يف 
اخرتاقات قد ت�سكل تهديدا اأمنيا 

حقيقيا على �سرق البالد.
املتعلقة  امل���خ���اوف  اإىل  واإ����س���اف���ة 
بتدفق الالجئني ودخول االأ�سلحة 
العابرة  اجلرمية  اأن�سطة  واإنعا�س 
ل���ل���ح���دود، ف����اإن ال�������س���راع اجل����اري 
االإثيوبي  تيغراي  اإقليم  يف  حاليا 
الطريق  ب��ق��ط��ع  ي��ه��دد  اأن  مي��ك��ن 
الرابط بامليناء الرئي�سي واحليوي 

اع���ت���رت���ه احل���ك���وم���ة امل���رك���زي���ة يف 
�سرعيا  غ���ري  ع��م��ال  اأب���اب���ا  اأدي�������س 

ي�سكل تهديدا للوحدة الوطنية.
ل��ك��ن اإث��ي��وب��ي��ا ك��ان��ت ت��ع��اين اأ�سال 
م���ن ان��ق�����س��ام��ات ع��رق��ي��ة واأزم�����ات 
اقت�سادية كبرية عندما ت�سلم اآبي 
عامني،  نحو  قبل  ال�سلطة  اأح��م��د 
اأكرث  اأج����ر   2017 ال���ع���ام  ف��ف��ي 
م��ن م��ل��ي��ون اث��ي��وب��ي ع��ل��ى النزوح 
عرقية  ب�سراعات  تتعلق  الأ�سباب 
واأخ����رى ت��رت��ب��ط مب��وج��ات جفاف 
ونق�س كبري يف الغذاء واخلدمات 

يف بع�س املناطق.
اأم�س  االإثيوبية  احلكومة  وق��ال��ت 
ارتكبوا  امل���ت���م���ردي���ن  اإن  االأول 
تفجر  ب��ع��د  خطرية”  “جرائم 
ال�����س��ه��ر يف منطقة  ه���ذا  ال�����س��راع 
ت��ي��ج��راي ال�����س��م��ال��ي��ة، ب��ي��ن��م��ا دعا 
اخلارجية  ال�����س��ي��ا���س��ة  م�����س��ت�����س��ار 
جو  املنتخب  االأم��ري��ك��ي  للرئي�س 
اأكر  ح��م��اي��ة  ت���وف���ري  اإىل  ب���اي���دن 

للمدنيني.
تقارير  اإىل  احلكومة  بيان  واأ���س��ار 

يف مدينة بورت�سودان.
الغذائية  االإم���دادات  امليناء  ويوفر 
الطريق  ي��ب��ع��د  ف��ي��م��ا  وال��ن��ف��ط��ي��ة، 
باأقل من 30 كيلومرتا من بع�س 
القتال  فيها  ي���دور  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط 
داخ����ل م��ث��ل��ث امل����وت ع��ل��ى احل���دود 

ال�سودانية االإثيوبية االإريرتية.
اإق��ل��ي��م تيغراي  ال��ق��ت��ال يف  وان��دل��ع 
ب�سبب  ع��دة  اأ�سابيع  دام  توتر  بعد 
خالفات ب�ساأن االنتخابات املحلية، 
واتهام احلكومة االإثيوبية مقاتلي 
قواعد  مب���ه���اج���م���ة  “تيغراي” 

للقوات احلكومية يف املنطقة.
اإثيوبيا  اأقلية يف  التيغراي  وي�سكل 
حيث  االإف��ري��ق��ي،  بالقرن  الواقعة 
ماليني   7 ن���ح���و  ع����دده����م  ي��ب��ل��غ 
ي�سل  ال��ذي��ن  ال�سكان  جممل  م��ن 
ماليني   110 اإىل  ت����ع����داده����م 
ن�سمة، لكنهم كانوا ي�سيطرون على 
1991، عندما  ال�سلطة منذ عام 
الدميقراطية  اجل��ب��ه��ة  اأط���اح���ت 
بنظام  االإثيوبية  ال�سعبية  الثورية 
م��ن��غ�����س��ت��و ه���اي���ل���ي م�����اري�����ام وه���و 

البالد  ح��ك��م  م��ارك�����س��ي  ع�����س��ك��ري 
بقب�سة حديدية لنحو 17 عاما.

ال�سلطة يف  اأحمد  اأب��ي  ت�سلم  وبعد 
التيغراي  اأب�����دى   ،2018 ال���ع���ام 
ي�سعرون  اإن��ه��م  وق���ال���وا  رف�����س��ه��م، 
من  الكثري  خ�سع  اإذ  باال�سطهاد، 
لهم  املنتمني  ال�سابقني  امل�سوؤولني 
للمحاكمة منذ تويل اآبي ال�سلطة.

وخالل االأ�سهر االأخ��رية، تعر�ست 
حكومة اآبي اأحمد ل�سغوط كبرية 
االأ�سد  ال��ت��ي��غ��راي  ال��ق��وم��ي��ني  م��ن 

حما�سا النف�سال االإقليم.
وتزايدت النزعة االنف�سالية ب�سكل 
اأن  بعد  املا�سي،  �سبتمر  يف  اأك��ر، 
حترير  “جبهة  ميلي�سيات  حت��دت 
اآبي  ق��رار حكومة  تيغراي”  �سعب 
انتخابات  بتاأجيل  القا�سي  اأحمد 
جديدة  ح��ك��وم��ة  الخ��ت��ي��ار  حملية 
ل��الإق��ل��ي��م ب��ع��دم��ا ك��ان��ت م��ق��ررة يف 
جائحة  ب�سبب  امل��ا���س��ي  اأغ�سط�س 

كورونا.
يف  بالفعل،  االن��ت��خ��اب��ات  واأج��ري��ت 
ال��ع��ا���س��ر م���ن ���س��ب��ت��م��ر، وه����و ما 

�ست�سحب األفي جندي من اأفغان�ستان 
العراق  م��ن  اآخ���ري���ن  ج��ن��دي  و500 
ب���ح���ل���ول م��ن��ت�����س��ف ك����ان����ون ال���ث���اين/

ق�����س��ري من  وق�����ت  ق���ب���ل  اأي  ي���ن���اي���ر، 
تن�سيب الرئي�س املنتخب جو بايدن. 
“احلروب  باإنهاء  تعهد  ترامب  وك��ان 
ب�سعبية،  حت��ظ��ى  ال  ال��ت��ي  االأبدية” 
عن  �سنوات  منذ  ب��اي��دن  ي��داف��ع  فيما 
اإن���ه���اء ال��ت��دخ��ل يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان، وهو 
االأط���ول يف ت��اري��خ ال��والي��ات املتحدة، 
وال����ذي ب����داأ يف اأع���ق���اب ه��ج��م��ات 11 

اأيلول/�سبتمر 2001.
اإيران وال�سني  عمد ترامب لت�سوير 
على اأنهما خ�سمان لدودان للواليات 
يف  نفوذهما  بتحدي  وتعهد  املتحدة، 

جميع اأنحاء العامل.
لكّن اإيران �ستحقق هدًفا طال انتظاره 
بخروج القوات االأمريكية من جارتها، 
بعد ان اأطاحت وا�سنطن بالفعل اثنني 
من اأك��ر اأع��داء نظام امل��اليل، حركة 
مدير  وق��ال  ح�سني.  و�سدام  طالبان 
الو�سطى  واآ���س��ي��ا  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  ب��رام��ج 
لل�سالم  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  معهد  يف 
ورو�سيا  “ال�سني  اإّن  ووردن  �سكوت 
اأقل  ب��درج��ة  باك�ستان  ورمب���ا  واإي����ران 
ت�سرتك جميعها يف اأن لها م�سلحة يف 
خروج القوات االأمريكية من املنطقة 

ولكن لي�س مغادرتها فجاأة«.
انهيارا  اأن يرى  اأحد يريد  “ال  وتابع 
يريدون  وال  االأهلية  احل��رب  وجت��دد 
اإره���اب���ي���ون من  اأو  ي��ع��ر الج��ئ��ون  اأن 
اأّن قلق  اأفغان�ستان احل��دود«. واأ�ساف 
اإيران الرئي�سي هو القوات االأمريكية 
ب��ال��ت��اأك��ي��د جتنب  “تود  ل��ك��ن ط��ه��ران 
اأفغان�ستان  ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان  ���س��ي��ط��رة 
يزيد  املت�سرع  االأمريكي  واالن�سحاب 

من ترجيح هذه النتيجة«.
مع  امل��ح��دودة  ات�ساالتها  اإي���ران  زادت 

 وثيقة تك�سف.. م�ست�سار اأردوغان  
متورط يف �سبكة اإرهابية جلوا�سي�س اإيران

•• �ستوكهومل-وكاالت

ك�سف تقرير ملوقع “نورديك مونيتور” ال�سويدي املتخ�س�س يف ن�سر الوثائق 
امل�سربة، وفق ما نقله موقع “تركيا االآن”، اأن اأبرز م�ساعدي الرئي�س الرتكي 

رجب اأردوغان، متني كولونك، تورط يف اأن�سطة اإرهابية ل�سالح اإيران.
اأحد  اإف��ادات  ال�سويدي،  املوقع  لوثيقة ق�سائية م�سربة، ح�سل عليها  ووفقاً 

اأع�ساء التنظيم االإرهابي املدعوم من اإيران .
اأع�ساء التنظيم الذي خ�سع للمحاكمة  اأحد  اإح�سان ناظ،  اأ�سرد  اإفادته  ويف 
من خارج الق�سبان يف تركيا وُحكم عليه بال�سجن، ثم متكن من الهرب اإىل 
اإيران، مب�ساعدة القن�سل االإيراين عام 1981، تفا�سيل العديد من عمليات 

االغتيال واالعتداءات والتفجريات والدعاية املوؤيدة للخميني.
يزعم  ال��ذي  كولونك  ل��دى متني  ت�ستودع  كانت  االأ�سلحة  اأن  ن��اظ،  واأو���س��ح 
امل�سوؤول عن  اأوروب��ا، يف حال غياب  ال�سرية الرتكية يف  اأنه موكل بال�سبكات 

الفرقة، واأن كولونك كان مطلعا جيدا على االأن�سطة الدموية للفرقة.
واأ�ساف ناظ اأن العديد من اأع�ساء التنظيم ال�سادر بحقهم قرارات اعتقال 
اإيديولوجية  اإيران، ووا�سلوا ن�ساطهم داخلها، وقدموا تدريبات  اإىل  هربوا 
االإيرانية  بالهيئات  منا�سب  وتولوا  تركيا،  من  قدموا  الأ�سخا�س  وم�سلحة 

املعنية يف الداخل الرتكي.
 1986 اأردوغ��ان، مت ترئته يف عام  اأن كولونك م�ست�سار  واجلدير بالذكر 
ب�سكل مفاجئ بعد ق�سائه فرتة داخل ال�سجن، واأرجعت املحكمة قرار ترئة 
كولونك اإىل نق�س االأدل��ة، لكنه اعرتف مب�ساركته يف مواجهات م�سلحة يف 

مقابالت �سحفية اأجراها خالل الفرتات الالحقة.
ملف  �سمن  م���درج���اً  ك���ان  ا���س��م��ه  اأن  م��ع  للتحقيق،  ك��ول��ون��ك  يخ�سع  ومل 
للك�سف عن عمالء  ت�سعى  كانت  التي  وال�سالم”  “التوحيد  ق�سية منظمة 
بتعليمات  الق�سية  اإغالق ملف  ب�سبب  اإيران وعالقاتها داخل تركيا، وذلك 
بتعيينه عقب حمالت  اأردوغ���ان  قام  ال��ذي  العام عرفان فيدان،  النائب  من 

الت�سفية التي تلت حتقيقات الف�ساد والر�سوة نهاية عام 2013.
وكان كولونك قد اأثار �سجة كبرية بالراأي العام الرتكي ب�سبب ت�سريحاته 
خالل بث مبا�سر على قناة “خر ترك” ب�ساأن حتقيقات الف�ساد والر�سوة، 
حيث و�سفها باأنها تدخل يف حرية ارتكاب الذنوب، من اأجل ترير و�سرعنة 
اأع��م��ال م��ق��رب��ون م��ن احلكومة  ت���ورط فيها رج���ال  ال��ت��ي  مم��ار���س��ات الف�ساد 

واأردوغان.
هذا وتتهم ال�سلطات االأملانية كولونك باإدارة وتنظيم ت�سكيل ع�سابي ُيدعى 
العثمانيون االأملان، كما يتوىل كولونك تن�سيق اجلماعات ومنظمات املجتمع 
املدين املوؤيدة الأردوغان يف العديد من الدول االأوروبية، وعلى راأ�سها اأملانيا، 

وفق ما جاء يف املوقع ال�سويدي.

ط��ال��ب��ان م���ع ت�����س��اع��د ال���ت���وت���رات مع 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ل��ك��ن م��ن املتوقع 
التوا�سل  ع��ودة  اإىل  بايدن  ي�سعى  اأن 

الدبلوما�سّي مع طهران.
من جانبها، تتطلع ال�سني اإىل زيادة 
من  ك��ج��زء  اأفغان�ستان  يف  اال�ستثمار 
خطة البنية التحتية العاملية “احلزام 
“ترغب  فيك�سلر  وق���ال  وال��ط��ري��ق«. 
ال�سني يف موا�سلة اال�ستفادة املجانية 
م��ن االأم���ن ال��ذي ت��وف��ره اأم��ريك��ا )يف 

اأفغان�ستان( الأطول فرتة ممكنة«.
يف  ا  اأي�سً ترغب  ال�سني  “لكن  وتابع 
االأمريكي  ال��رح��ي��ل  م���ن  اال���س��ت��ف��ادة 
لتو�سيع نفوذها وتو�سيع نطاق روايتها 
باأنها جديرة بالثقة واأن االأمريكيني 

لي�سوا كذلك يف االأ�سا�س«.

اأف��غ��ان�����س��ت��ان مب���ا يف ذلك  ال��ن��ف��وذ يف 
م�����ن خ������الل م�������س���اع���دت���ه���ا وت����واج����د 
االأمنية  وامل�������س���اع���دة  دب��ل��وم��ا���س��ي��ني 

امل�ستمرة.
“تقدير  اإن���ه  وق��ال��ت ف��ي��ل��ب��اب ب����راون 
خ�سوم  “يح�سل  اأن  معقول” 
الواليات املتحدة على دفعة معنوية” 
البالد  االأمريكي من  الرحيل  ب�سبب 

دون هزمية طالبان.
اجلانب  ا  اأي�سً هناك  “ولكن  وتابعت 
االآخ��������ر م����ن م�������س���داق���ي���ة ال����والي����ات 
املتحدة، ال يتعلق االأمر باأن الواليات 
التحمل،  ع��ل��ى  ق�����ادرة  غ���ري  امل��ت��ح��دة 
ول��ك��ن ب����اأن ت��ظ��ل م��ت��ورط��ة يف �سراع 
ي���خ���دم م�سالح  م���ا  ح�����دود  ي���ت���ج���اوز 

الواليات املتحدة«.

العهد  تعر�ست يف  ال��ت��ي  رو���س��ي��ا،  اأم���ا 
يد  على  ع�سكرية  الإهانة  ال�سوفياتي 
اجل��م��اع��ات امل��ت��ط��رف��ة امل��دع��وم��ة من 
مرتاحة  غري  كذلك  فهي  وا�سنطن، 
لقوة النريان االأمريكية على اأعتابها 

ولكنها ال تريد انت�سار طالبان.
ال����ب����ارزة يف معهد  ال��زم��ي��ل��ة  وق���ال���ت 
فيلباب-براون  ف����ان����دا  ب��روك��ي��ن��غ��ز 
اأن  بالتاأكيد  وال�سني  رو�سيا  “تريد 
امل��ت��ح��دة، لكنهما ال  ال���والي���ات  ت��غ��ادر 
متانعان يف اأن تكون الواليات املتحدة 

م�سغولة ومكبلة هناك«.
االأقل  امل��وق��ف  ذات  االإقليمية  ال��ق��وة 
 3 �سخت  ال��ت��ي  ال��ه��ن��د،  ه��ي  ا  غمو�سً
مليارات دوالر يف اأفغان�ستان على اأمل 
طالبان،  وهزمية  احلكومة  ا�ستقرار 

للمتطرفني  امل�������الذ  وف�������رت  ال����ت����ي 
املعار�سني لنيودلهي ب�سدة.

بدورها دعمت باك�ستان، نظام طالبان 
يف  االأم��ن��ي��ة  املوؤ�س�سة  وت���رى  ال�سابق، 
اأفغان�ستان من  الو�سع يف  اأباد  ا�سالم 

منظور التناف�س مع الهند.
وقال خراء اإّن االن�سحاب االأمريكي، 
بحلول  ا�ستكماله  ترامب  يريد  الذي 
�سي�سمح   ،2021 ع�����ام  م��ن��ت�����س��ف 
وكالئها  و���س��ع  بتح�سني  لباك�ستان 
قد  اأن���ه  امل��ف��ارق��ة  لكن  اأفغان�ستان،  يف 
اإذ لن  اأب������اد،  اإ����س���الم  ي�����س��ع��ف م��ك��ان��ة 
اإىل  بحاجة  االأمريكية  القوات  تكون 

م�ساعدتها اللوج�ستية.
�ستحتفظ  ق��وات��ه��ا،  �سحب  بعد  حتى 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ب���ق���در ك��ب��ري من 

التي  ت��ي��ج��راي  لتحرير  ال�سعبية 
تقود التمرد.

م�ست�سار  ب��ل��ي��ن��ك��ن  اأن���ت���وين  ودع�����ا 
اأم�س  اخل��ارج��ي��ة  لل�سيا�سة  ب��اي��دن 
اأكر  حماية  توفري  اإىل  اخلمي�س 

للمدنيني.
بقلق  “ن�سعر  ت��وي��رت  ع��ل��ى  وك��ت��ب 
االإن�����س��ان��ي��ة يف  االأزم������ة  اإزاء  ب��ال��غ 
العرقي  العنف  وت��ق��اري��ر  اإث��ي��وب��ي��ا 
يكتنف  ال��ذي  واخل��ط��ر  امل�ستهدف 
ال�����س��الم واالأم�����ن ب��امل��ن��ط��ق��ة. على 
اجلبهة ال�سعبية لتحرير تيجراي 
اتخاذ  االإث����ي����وب����ي����ة  وال�������س���ل���ط���ات 
ال�سراع  الإن���ه���اء  ع��اج��ل��ة  خ��ط��وات 
ومتكني العملية االإن�سانية وحماية 

املدنيني«.
وجاء بيان احلكومة االإثيوبية بعد 
ي��وم م��ن اإ���س��دار م��ذك��رات توقيف 
اجلي�س  ����س���ب���اط  م����ن   76 ب���ح���ق 
ينفذون  اإن���ه���م  احل���ك���وم���ة  ق���ال���ت 
ال�سعبية  اجل���ب���ه���ة  “اأجندة” 

لتحرير تيجراي.
ال�سراع  ي��ت��اب��ع  دب��ل��وم��ا���س��ي  وق����ال 
االإثيوبية  االحت���ادي���ة  ال���ق���وات  اإن 
رئي�سية  على طرق  التقدم  حت��اول 
الغربي  ال�سمال  اإىل  اجل��ن��وب  م��ن 
بعد  ع��ل��ى  واأ���س��ب��ح��ت  م��ن ميكيلي 
عن  ت���ق���ري���ب���ا  ك���ي���ل���وم���رت   200

عا�سمة تيجراي.

احلكومة االإثيوبية: املتمردون ارتكبوا »اأعماال وح�سية«

األف لجئ يف اأ�سبوعني.. اأزمة اإثيوبيا تثقل كاهل ال�سودان  40

الن�سحاب الأمريكي.. هل تتحول اأفغان�ستان اإىل ملعب لقوى متعددة ؟
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عربي ودويل

اجل��ن��ود احلاليني  م��ن   19 اإح��ال��ة  اأم�����س اخلمي�س  اأ�سرتاليا  ق��ررت 
 39 قتلهم  ع��ن  مل��زاع��م  حمتملة  جنائية  حماكمة  اإىل  وال�سابقني 

اأفغانيا كانوا يف معظمهم حمتجزين وب�سكل اأعزل.
وجاء هذا القرار يف اأعقاب ظهور نتائج حتقيق طال انتظاره ب�ساأن 
�سلوك اأفراد القوات اخلا�سة االأ�سرتالية يف اأفغان�ستان بني 2005 
و2016. ويف عر�سه لتفا�سيل النتائج التي تو�سل اإليها التحقيق، 
قال اجلرنال االأ�سرتايل اأنغو�س جون كامبل اإنه وردت معلومات ذات 
م�سداقية عن تنفيذ 25 من اأفراد القوات اخلا�سة االأ�سرتالية 39 

حالة قتل دون �سند من القانون يف 23 واقعة منف�سلة.
“وطي�س  خ��ارج  كانت  ه��ذه  القتل  ح��االت  اأن جميع  كامبل  واأ���س��اف 
العا�سمة  يف  لل�سحفيني،  قائال  واأ�ساف  لرويرتز.  وفقا  املعركة”، 
كانبريا “هذه النتائج تزعم حدوث اأ�سد انتهاكات لل�سلوك الع�سكري 
والقيم االحرتافية... قتل املدنيني وال�سجناء دون �سند من القانون 
غري مقبول على االإطالق«. وذكر التقرير اأن معظم القتلى، الذين 
االأفغان،  املحليني  ال�سكان  من  وغريهم  وم��زارع��ني  �سجناء  �سملوا 
ك��ان��وا حم��م��ي��ني مبوجب  ق��ت��ل��وا وب��ال��ت��ايل  ك��ان��وا معتقلني ع��ن��دم��ا 
19 من  اأنه نتيجة لذلك �سيحال  القانون ال��دويل. واأ�ساف كامبل 
اجلنود االأ�سرتاليني احلاليني وال�سابقني اإىل حمقق خا�س �سيعني 

قريبا لتحديد ما اإذا كان هناك ما يكفي من االأدلة ملحاكمتهم.

و�سل رئي�س الوزراء الباك�ستاين عمران خان اإىل كابول اأم�س االأول 
مفاو�سات  فيه  تتعرث  وقت  اأ�سرف غني يف  االأفغاين  الرئي�س  للقاء 

ال�سالم بني احلكومة االأفغانية وحركة طالبان ويت�ساعد العنف.
وهذه اأول زيارة يقوم بها خان الأفغان�ستان منذ توليه ال�سلطة قبل 
بدء  منذ  اأفغان�ستان  ي���زور  باك�ستاين  م�����س��وؤول  اأك���ر  وه��و  ع��ام��ني. 
القطرية  العا�سمة  يف  االأفغانية  واحلكومة  طالبان  بني  املحادثات 
الدوحة. وتاأتي الزيارة بعد اأيام من اإعالن وزارة الدفاع االأمريكية 
من  اأفغان�ستان  يف  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  ع��دد  خف�س  )ال��ب��ن��ت��اج��ون( 

4500 اإىل 2500 بحلول منت�سف يناير كانون الثاين.
اأن يرتك ال�سلطة  وي�سعى الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، املقرر 
يف  بايدن  جو  الدميقراطي  ف��وز  بعد  الثاين  كانون  يناير   20 ي��وم 
انتخابات الرئا�سة هذا ال�سهر، الإنهاء احلرب امل�ستمرة منذ 19 عاما 

يف اأفغان�ستان، وهي اأطول �سراع تخو�سه الواليات املتحدة.
وانتقد البع�س اختيار ترامب لتوقيت خف�س القوات وفقا ملا ينا�سبه 
هو ولي�س بناء على حدوث انفراجة يف اأفغان�ستان ترر هذا اخلف�س 
الكبري. وخيم غياب الثقة، ب�سبب دعم باك�ستان ال�سري لطالبان على 
مدى ال�سنوات الع�سرين املا�سية، على عالقاتها مع اأفغان�ستان. ومع 
اتهمت  باك�ستان،  داخ��ل  �سن هجمات  وق��ت الح��ق  املت�سددين يف  ب��دء 

ال�سلطات اأفغان�ستان باإثارة امل�ساكل على حدودها.

املنتهية واليته،  االأمريكي  الرئي�س  اإن  دبلوما�سية،  3 م�سادر  قالت 
ال�سبع  جمموعة  قمة  ال�ست�سافة  خططاً  ي�سع  مل  ترامب،  دونالد 
بعد اإلغاء اجتماع كان مقرراً يف يونيو-حزيران املا�سي ب�سبب جائحة 
كورونا. وقال اأحد امل�سادر الدبلوما�سية الثالثة وم�سدر رابع مطلع، 
اإن الرئي�س اجلمهوري الذي يرف�س الت�سليم بفوز الدميقراطي جو 
بايدن يف انتخابات 3 نوفمر-ت�سرين الثاين مل يتخذ قراراً نهائياً 
ال�سلطة  التخطيط لقمة كبرية قبل ت�سليم  اأم��ام  الوقت ينفد  لكن 
الثالثة  الدبلوما�سية  امل�سادر  وقالت  الثاين.  يناير-كانون   20 يف 
اإن اإدارة ترامب مل تتوا�سل مع اأع�ساء املجموعة على مواعيد قمة 
عقد  اأن  م�سادر  واأ���س��اف  برناجمها.  اأو  ال�سبع  ملجموعة  حمتملة 
اأي  ي��زال ممكناً، لكن ال يوجد عمل على  االإن��رتن��ت ال  اجتماع عر 
البيت  واأح��ج��م  اأ�سهر.  اإىل  ع��ادة  حتتاج  عملية  وه��ي  م�سرتك  بيان 
االأبي�س عن التعليق. وهناأت بريطانيا، التي تت�سلم الرئا�سة الدورية 
ملجموعة ال�سبع من الواليات املتحدة يف يناير-كانون الثاين املقبل، 
بايدن بفوزه باالنتخابات يف االأ�سبوع املا�سي ودعته حل�سور موؤمتر 
لالأمم املتحدة عن التغري املناخي با�سكتلندا يف العام املقبل، وكذلك 

قمة ملجموعة ال�سبع.

عوا�سم

�شيدنى

ك�بول

وا�شنطن

تايالند: جميع القوانني �ست�ستخدم �سد املتظاهرين 
•• بانكوك-رويرتز

القوانني  جميع  اإن  اأم�س  اأوت�سا  ت�سان  برايوت  تايالند  وزراء  رئي�س  ق��ال 
�ست�ستخدم �سد املتظاهرين الذين يخرقونها يف الوقت الذي ت�ساعدت فيه 
املطالبة برحيله وباإ�سالحات تهدف لتقلي�س �سالحيات  املظاهرات  حدة 
امللك ماها فاجريالونكورن. وعر ن�سطاء عن قلقهم من اأن يوؤدي ذلك اإىل 
العيب يف  اأ�سد قوانني  الق�سائية مبقت�سى واحد من  ا�ستئناف املالحقات 
الذات امللكية �سرامة يف العامل. وهذه االحتجاجات هي اأكر حتد تواجهه 
موؤ�س�سة احلكم يف تايالند منذ اأعوام، وقد ك�سرت اأمرا كان من املحرمات 
لفرتة طويلة بتوجيه االنتقاد اإىل النظام امللكي وهو ما قد يقود مرتكبه 
اإىل ال�سجن لفرتة ت�سل اإىل 15 عاما. وجاء اإعالن برايوت بعد يوم األقى 
فيه اآالف املتظاهرين الطالء على مبنى قيادة �سرطة تايالند فيما قالوا 
اإنه رد على ا�ستخدامها مدافع املياه والغاز امل�سيل للدموع واإ�سابة ع�سرات 

املتظاهرين يوم الثالثاء، الذي �سهد اأعنف مظاهرات منذ يوليو- متوز.

 كندا م�ستعدة للتربع باللقاح �سد كورونا للدول الفقرية
•• اأوتاوا-وكاالت

امل�ستجد، لدول  بلقاح فريو�س كورونا  للترع  ا�ستعدادها  اأعربت كندا عن 
ذات الدخل املنخف�س، بعد اأن حجزت ع�سرات ماليني اجلرعات من اللقاح 
رويرتز،  وكالة  االأمريكية. وح�سب  فايزر  �سركة  تنتجه  الذي  كورونا  �سد 
ذات  للدول  اللقاح  بكميات من  للترع  جُتري كندا مباحثات لو�سع خطة 

الدخل املنخف�س، بعد اأن حجزت جرعات تكفي جميع مواطنيها.

موؤيدو ترامب يف جورجيا: اأوقفوا �سرقة النتخابات
•• وا�سنطن-وكاالت

ان��ت��ه��ت ال���ف���رتة امل����ح����ددة الإع�����ادة 
الرئا�سة  ان��ت��خ��اب��ات  اأ����س���وات  ف���رز 
االأم���ريك���ي���ة يف م��ق��اط��ع��ات والي���ة 
بعد  وذل������ك  ال�159،  ج���ورج���ي���ا 

ا�ستمرارها ل�ستة اأيام.
اإع������ادة الفرز  وق��ب��ل ن��ه��اي��ة ف����رتة 
يف  م�سوؤولون  قال  �ساعات  بخم�س 
 6 اإن نحو  حكومة والي��ة جورجيا 
االأ�سوات  اإىل  اأ�سيفت  اآالف �سوت 
يغري من  ذل��ك مل  لكن  املحت�سبة، 
الوالية  يف  االن���ت���خ���اب���ات  ن��ت��ي��ج��ة 
اإذ تقل�س الفارق بني  ب�سكل كبري، 
ومناف�سه  ترامب  دونالد  الرئي�س 
جو بايدن من نحو 14 األف �سوت 
ل�سالح  �سوت   12800 نحو  اإىل 

مر�سح الدميقراطيني.
جديدة  اأ������س�����وات  ظ���ه���ور  واأث���������ار 
ح���ف���ي���ظ���ة اجل����م����ه����وري����ني ال���ذي���ن 
ال����والي����ة التي  ���س��ل��ط��ات  ان���ت���ق���دوا 

يحكمها اجلمهوري بريان كيمب.

اأن�سار  م���ن  ال���ع�������س���رات  وت���ظ���اه���ر 
عا�سمة  اأتالنتا  مدينة  يف  ترامب 
ال������والي������ة، م���ط���ال���ب���ني ب����وق����ف ما 

و�سفوه ب�سرقة االنتخابات.
ن��ف��ى م��ك��ت��ب �سكرتري  م���ن ج��ان��ب��ه 
الوالية الذي ي�سرف على عمليات 
اإعادة الفرز ما حتدث عنه احلزب 
اأن  م����ن  ال����والي����ة  اجل���م���ه���وري يف 
اكت�سف  ترامب  حملة  من  مراقبا 
يجر  مل  ���س��وت  اآالف   9 ن��ح��و  اأن 
الفرز  ع��م��ل��ي��ة  خ����الل  اح��ت�����س��اب��ه��ا 

االأوىل.
النتائج  ت��ع��ل��ن  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
ظهر  بعد  اليدوي  للفرز  النهائية 
امل�سادقة  اأن جتري  اخلمي�س على 

عليها اجلمعة.
ت����رام����ب  اأن  ب�����ال�����ذك�����ر  ج�����دي�����ر 
اأمام  بهزميته  االع���رتاف  يرف�س 
ال��دمي��ق��راط��ي ب��اي��دن، ورف���ع عدة 
دعاوى ق�سائية يف واليات حا�سمة، 
مل��ح��اول��ة دع��م م��زاع��م��ه ع��ن تزوير 

وا�سع يف عمليات الت�سويت.

ترقب وت�ساوؤلت يف اجلزائر يف ظل غياب الرئي�س

يف اأحدث �سرب للآراء:

فوز �ساحق للد�ستوري احلر... وتراجع غري م�سبوق للنه�سة وقي�س �سعيد

اأر�س الوطن �ساملاً معافى«.  اإىل  “�سيعود قريباً  اأن تبون  الر�سمية الثالثاء، 
“يف مواجهة  اإنه  عّبا�س  ا�سم  اأحد م�ستخدمي في�س بوك ويحمل  قال  لكن، 
حول  واجل��زائ��ري��ون  اجلزائريات  تت�ساءل  وال�سبابية،  املت�ساربة  املعلومات 
الو�سع ال�سحي الفعلي لتبون«. بعد تعر�سه جللطة دماغية عام 2013، مل 
ي�ستعد بوتفليقة كامل قدراته ال�سحّية لكنه ا�ستمر يف املن�سب حتى اإطاحته 

يف اأبريل )ني�سان( اإثر حراك �سعبي معار�س لرت�سحه لوالية خام�سة.
التوا�سل  �سبكات  ع��ل��ى  االإطار”  “عاد  ع��ب��ارة  ج��زائ��ري��ون  ا�ستعمل  حينها 
منا�سبات  يف  تعر�س  كانت  التي  بوتلفيقة  �سورة  من  لل�سخرية  االجتماعي 
 15 اإىل  تبون  للرئي�س  ر�سمي  ظهور  اآخ��ر  يعود  غيابه.  لتعوي�س  ر�سمية 

اأكتوبر )ت�سرين االأول(، وفق و�سائل اإعالم جزائرية.
يف  تن�سرها  بيانات  اجلزائريني عر  اإىل تطمني  رئا�سة اجلمهورية  وت�سعى 
�سفحتها على في�س بوك، ثم تتداولها و�سائل االإعالم، ت�سف �سحة الرئي�س 

باأنها “م�ستقرة” و”ال تدعو للقلق” و”يف حت�سن اإيجابي«.
منذ نقل تبون اإىل كولونيا على منت طائرة طبّية، �سدرت 6 بيانات موجزة 
حول �سحته، ن�سر اأبرزها يف 8 نوفمر )ت�سرين الثاين( وطماأن فيه الرئي�س  
و�سيا�سية  �سحية  اأزم���ة  خ�سّم  يف  غيابه  مالحظة  ع��دم  ال�سعب  م��ن  ولكن 
واقت�سادية. كان غيابه بارزاً يف االأول من نوفمر )ت�سرين الثاين(، خالل 
والذي  الكرى  م�ساريعه  اأح��د  ميثل  ال��ذي  الد�ستور  تعديل  على  اال�ستفتاء 

�سهد ن�سبة م�ساركة هي االأ�سعف يف تاريخ االقرتاعات بالبلد.
يف هذا ال�سدد، قال الباحث يف منظمة “جمموعة االأزمات الدولية” ميكائيل 
الرئي�س  حكم  بنهاية  ي��ذّك��ر  ح��دث  عليه  “طغى  االق���رتاع  اإن  ع��ي��اري  ب�سري 
واأ�ساف “عزز ذلك �سعور عدد من اجلزائريني باأن ال�سلطة ما  بوتفليقة”. 
زالت �سيئاً ينتمي اإىل املا�سي واأن رئا�سة تبون وا�ستفتاءه ميّثالن اال�ستمرارية 
“حتتاج  الرئي�س يف اجلزائر يف وقت  ياأتي غياب  اقت�سادياً،  القطيعة«.  بدل 

اإ�سالحاً �ساماًل وهيكلياً ويف ظل انتظار امل�ستثمرين يف البرتول والغاز تبني 
الق�سائي  نظامها  على  مرونة  �ست�سفي  التي  املحروقات”  قانون  ن�سو�س 
وال�سريبي، وفق م�سوؤول �سمال اإفريقيا وال�سرق االأو�سط يف �سركة “فريي�سك 
مابلكروفت” لال�ست�سارات يف جمال املخاطر واال�سرتاتيجية اأنثوين �سكيرن. 
بدء  منذ  املعلومات  �سّح  يغذيها  الو�سع،  حقيقة  حول  كثرية  تكهنات  توجد 
عبد املجيد تبون حجراً و�سكوك اجلزائريني جتاه امل�سادر الر�سمية. ت�ساءل 
املعلق ال�سيا�سي عابد �سارف عن “من يتوىل زمام االأمور؟” ودعا اإىل تطبيق 
الف�سل 102 من الد�ستور الذي ين�ّس على اإعالن “ال�سغور” باملن�سب “اإذ 

ا�ستحال على رئي�س اجلمهورية اأن ميار�س مهامه«.
وقال ال�سحايف اإح�سان القا�سي اأن اجلزائر تعي�س “اأزمة جديدة يف ممار�سة 
الوظيفة الرئا�سية، م�سابهة لتلك الناجتة عن اجللطة الدماغية لبوتفليقة” 

عام 2013.

•• اجلزائر-اأ ف ب:
اأيقظ غياب الرئي�س اجلزائري املطول عبد املجيد تبون لدى جزء كبري من 
من اجلزائريني وو�سائل االإعالم، �سبح �سغور ال�سلطة خالل دخول الرئي�س 
اإ�سابته  اإث��ر  اخل��ارج  عدة يف  م��رات  امل�ست�سفى  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق 
بجلطة دماغية. عقب اإ�سابته بفريو�س كورونا امل�ستجد، ُنقل الرئي�س البالغ 
75 عاماً واملعروف باأنه مدخن �سره ليتعالج يف اأملانيا يف 28 اأكتوبر )ت�سرين 
 17 منذ  البلد  ح��دود  واإغ���الق  الفريو�س  تف�سي  يتوا�سل  ح��ني  يف  االأول(، 
واالإ�ساعات  الرئا�سة  عن  ال�سادرة  املقت�سبة  البيانات  وتذّكر  )اآذار(.  مار�س 
املتداولة حول “عودته الو�سيكة” وال�سلل الذي اأ�ساب هرم ال�سلطة، بالوالية 
االأخرية للرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة الذي تلقى العالج عدة مرات 
االأنباء  لوكالة  �سنني  �سليمان  ال��رمل��ان  رئي�س  واأك���د  و�سوي�سرا.  فرن�سا  يف 

اال انه يبقى مع ذلك يف �سدارة نوايا الت�سويت بن�سبة 55 فا�سل 3 باملائة 
الثانية  املرتبة  احل��ر  الد�ستوري  احل��زب  رئي�سة  مو�سي  عبري  وانتزعت 
بن�سبة 11 فا�سل 5 باملائة من نوايا الت�سويت يف ما تراجع ال�سايف �سعيد 

الثانية  املرتبة  الذي احتل  باملائة وهو   9 9 فا�سل  ب�  الثالثة  املرتبة  اىل 
 7 فا�سل   9 ب   الرابعة  املرتبة  ال��ق��روي يف  نبيل  يليه  املا�سي  ال�سهر  يف 

باملائة. 

•• الفجر – تون�س
�سيغما  اأع��ّدت��ه  اجل���اري  نوفمر  ل�سهر  الت�سويت  ن��واي��ا  اآراء  �سر  اأظ��ه��ر 
مازالت  التي  ال�سيا�سية  االأح��زاب  املغرب،  جريدة  مع  بالتعاون  كون�ساي 

تت�سدر امل�سهد. 
وتظهر النتائ�ج تقّدم ال�حزب الد�ستوري احلر يف االنتخابات الت�سريعية 
االآراء  ب�سر  نقاط مقارنة  بت�سع  تقّدما  باملائة، حمّققا   4 فا�سل   35 ب� 
التي  الن�سبة  �سعف  تقريبا  اي  باملائة   5 فا�سل   26 ك��ان  ال��ذي  ال�سابق 

حت�سلت عليها حركة النه�سة.
على  بح�سولها  كبريا  تراجعا  م�سجلة  الثانية  املرتبة  النه�سة  واحتلت 
17 باملائة يليها حزب قلب تون�س يف املرتبة الثالثة ب� 9 فا�سل 5 باملائة 
فائتالف الكرامة ب� 8 فا�سل 8 باملائة ثم التيار الدميقراطي ب� 5 فا�سل 

9 باملائة. 
 وح�سب نوايا الت�سويت، بلغت ن�سبة العزوف عن الت�سويت يف الت�سريعية 
بال�ساأن  االهتمام  ت��راج��ع  ت��وؤك��د  كبرية  ن�سبة  وه��ي  باملائة   4 فا�سل   74
ال�سيا�سي وتعّر عن موقف للناخب من الطبقة ال�سيا�سية، حيث مل يعّر 
خالل  الت�سويت  يف  نيتهم  عن  التون�سيني  من  باملائة   6 فا�سل   25 اإاّل 

االنتخابات الت�سريعية القادمة. 
 اما بالن�سبة لنوايا الت�سويت يف االنتخابات الرئا�سية فقد ك�سفت نتائج 
�سر االآراء عن تراجع كبري بلغ ن�سبة 9 نقاط كاملة للرئي�س قي�س �سعيد 

�سحف عربية: ال�سرق الأو�سط على عتبة ع�سر جديد •• عوا�سم-وكاالت

ي�������س���ه���د ال�����������س�����رق االأو�������س������ط 

خمتلف  يف  ���س��ري��ع��ة  ت���ط���ورات 
االإ�سرائيلي  ال�����س��راع  م�ستوى  ع��ل��ى  خ��ا���س��ًة  امل��ج��االت 
ودول  اإ�سرائيل  بني  النا�سئة  والعالقات  الفل�سطيني، 
عربية، وامللف االإيراين، ونتائج االنتخابات االأمريكية 

التي اأتت بفريق جديد يف البيت يقوده جو بايدن.
وبح�سب �سحف عربية �سادرة، اأم�س  اخلمي�س، يعتر 
االت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع اإي���ران ال���ذي اأ���س��رف��ت عليه اإدارة 
الرئي�س االأمريكي ال�سابق باراك اأوباما، اأبرز امللفات يف 
العربي  �سيكون لدول اخلليج  املرحلة اجلديدة، والتي 
كلمتها فيه، يف عهد الرئي�س االأمريكي اجلديد، الذي 

مل يخف رغبته يف اعتماد �سيا�سة جديدة مع طهران.

رياح �سلم
ي�سهدها ملف  ال��ت��ي  امل��ت�����س��ارع��ة  امل�����س��ت��ج��دات  اإط����ار  يف 
العالقات العربية االإ�سرائيلية، قال موقع “اندبندنت 
الإ�سرائيل،  بحريني  لوفد  االأوىل  الزيارة  اإن  عربية” 
ت��وؤك��د م��ا ج���اء يف ح��دي��ث وزي���ر اخل��ارج��ي��ة البحريني 
ال�سجاعة”،  “اخلطوة  ع���ن  ال���زي���اين  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
بال�سالم  االل��ت��زام  على  “القائمة  البحرين  و�سيا�سية 
املبادرات  اأط��ر  خالله  م��ن  تنطلق  ا�سرتاتيجياً  خ��ي��اراً 
لتعزيز التعاون الدويل واال�ستقرار وال�سالم واالزدهار 

يف منطقة ال�سرق االأو�سط«.
لتعزيز  ا�سرتاتيجية  تطلق  ال��زي��ارة  اأن  املوقع  واأو���س��ح 
التعاون امل�سرتك بني البحرين واإ�سرائيل، ولكنها اأي�ساً 
جديدة،  مرحلة  اأع��ت��اب  على  باأ�سرها  املنطقة  �ست�سع 
“�سهدته منطقة ال�سرق االأو�سط على مر العقود  بعد 
اال���س��ت��ق��رار، وحان  ع���دم  م��ن  ن��زاع��ات وح����ااًل  ال�سابقة 
حل  اإىل  للتو�سل  اأخ���رى  �سيا�سات  ننتهج  الأن  ال��وق��ت 

�سامل يحقق االزدهار والنماء للجميع«.

»�سفقة القرن” بعد ترامب
اإن  ال��ك��وي��ت��ي��ة،  “االأنباء”  �سحيفة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
امل��ت��ح��دة، تعيد  ال���والي���ات  امل��ن��ط��ق��ة ويف  ال��ت��ط��ورات يف 
بعد  القرن”،  “�سفقة  م�ستقبل  االأ�سواء على  ت�سليط 

اإحياء املفاو�سات الفل�سطينية االإ�سرائيلية.
على  تتوقف  ل��ن  ال��ت��ط��ورات  اأن  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 

ونبهت ال�سحيفة اإىل اأن طهران تف�سل اإبرام ال�سفقة 
مرونة  ُيظهر  ال��ذي  باي����دن  جو  اجلديد  الرئي�س  مع 
اإي��ران، مثل رئي�سه ال�سابق باراك  اأكرث يف التعامل مع 
طهران  مع   2015 يف  اتفاقاً  اأب�������رم  عندما  اأوبام�����ا 
وق����دم ل��ه��ا م��ل��ي��ارات ال������دوالرات ث��م��ًن��ا ل��ذل��ك االتفاق 

امل�سوؤوم.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل موقف ال�سعودية الوا�سح وهي 
التي قالت: “اإذا امتلكت اإيران �سالحاً نووياً ف�سن�سعى 
ال���ن���ووي. وه���ذا ح��ق م�سروع  ال�����س��الح  الم��ت��الك نف�س 

للدفاع عن االأمن الوطني ال�سعودي«.
و�سددت ال�سحيفة على اأن ال�سرق االأو�سط مقبل على 
“التحركات  اإدارة بايدن، واأن  تطورات جديدة يف عهد 
ال�سيا�سية واالجتماعات املت�سارعة بني وزير اخلارجية 
االأم��ري��ك��ي بومبيو وب��ني ع��دد م��ن امل�����س��وؤول��ني يف دول 
اإيران..  مع  �سيحدث  ما  اأم��راً  هناك  اأن  يوؤكد  املنطقة 

ومرجل النار يغلي«.

ترامب  خ�����س��ارة  ب��ع��د  ال�����س��ي��ا���س��ي  ن��ت��ان��ي��اه��و  م�ستقبل 
اإ�سرائيل  ع��الق��ات  ع��ل��ى  وال  االأم��ري��ك��ي��ة،  االن��ت��خ��اب��ات 
فل�سطينية  ملفات  اأي�ساً  �ستطال  بل  املنطقة،  دول  مع 
خا�سًة  وحما�س،  ال�سلطة  ب��ني  العالقة  مثل  داخلية، 
اإحياء  ق���رار  غ���زة،  على  امل�سيطرة  احل��رك��ة  اإدان����ة  بعد 

االت�ساالت.

بايدن واإيران
من جهتها قالت �سحيفة “اأخبار اخلليج” البحرينية 
االنتخابات  ب��ع��د  االأو�����س����ط  ال�����س��رق  ع���ن  ح��دي��ث��ه��ا  يف 
املنطقة،  يف  معقدة  م��واق��ف  اأم���ام  “نحن  االأم��ري��ك��ي��ة: 
اليورانيوم ال�ستخدامه يف  اإيران م�ستمرة يف تخ�سيب 
ذل��ك حتى ولو  ن��ووي وت��رام��ب يريد منع  �سنع �سالح 
ا�ستخدم ال�سربة الع�سكرية للمواقع االإيرانية النووية، 
بينما م�ست�ساروه يرف�سون ذلك خوفاً من تو�سع دائرة 

اخلطر يف املنطقة«.

راأي خليجي يف نووي اإيران
�سحيفة  اأ��������س�������ارت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
الدول  اإن  الكويتية قالت  “القب�س” 
ال�����س��ت امل��وق��ع ع��ل��ى االت��ف��اق النووي 
يكن  مل  “باملعيب”  و���س��ف��ت��ه  ال����ذي 
لها راأي يف االتفاق النووي مع اإيران، 
توؤكد  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ت���ط���ورات  واأن 
وموقف  راأي  لتجاهل  جم��ال  ال  اأن��ه 
هذه ال��دول من النووي االإي��راين يف 
اجلديدة.  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  ع��ه��د 
امل�����س��ك��ل��ة مع  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
النووي،  ب��رن��اجم��ه��ا  ت�����س��م��ل  اإي������ران 
وبرناجمها لتطوير �سواريخ بال�ستية 
بعيدة املدى، و�سيا�ستها اخلارجية املبنية على ت�سدير 
والتدخل يف ال�سوؤون الداخلية لبلدان االإقليم وزعزعة 
ا���س��ت��ق��راره��ا واأم��ن��ه��ا ب���اأح���زاب وج��م��اع��ات م��وال��ي��ة لها 
واأ�سافت  العراق.  يف  كما  �سوؤونها  يف  املبا�سر  والتدخل 
االأمريكي  الرئي�س  اأع��ل��ن  وق��د  االآن،  “اأما  ال�سحيفة 
املنتخب جو بايدن عزمه طلب تعديل االتفاق النووي 
ي��ت��وج��ب ع��ل��ى بلدان  اإل���ي���ه،  اأم��ري��ك��ا  اإي�����ران ليعيد  م��ع 
اخلليج العربي اأن تعد نف�سها لهذه املرحلة وتاأخذ زمام 
االعتبار خالل  بعني  و�سع م�ساحلها  لت�سمن  املبادرة 
عملية اإعادة التفاو�س، ال اأن جنل�س وننتظر اأن ين�سانا 
و�سيكون  ج��دي��د.   من  ح�ساباته  من  وي�سقطنا  الغرب 
التع�����اون  جمل�س  دول  قامت  لو  واأوق���ع  اأق��وى  املوقف 
بتحرك جماعي �سريع لدى كل البلدان ال�ستة، وبالذات 
اأمامها ت�سوراته����ا  االأمريكية اجلديدة، لت�سع  االإدارة 

ومتنياتها ب�سفتها جارات اإيران املبا�سرة«.
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منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 336868تاريخ: 2020/10/04
بيانات االأولوية: 

اال�سم: : جينريال هيلثكري ليمتد
 وعنوانه: �سارع 111 بليث ، هايي�س ، يوبي3 1دي بي ، اململكة املتحدة.

�سورة العلمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  االأقم�سة ومواد  م�ستح�سرات تبيي�س 
منظفات  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي 

اأ�سنان.
باللون  مميزة  وطريقة  بخط  االإجنليزية  باللغة   AKINO كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

االأزرق داخل �سبه م�ستطيل باللون االأبي�س حمدد باللون االأزرق.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 336870تاريخ: 2020/10/04
بيانات االأولوية: 

اال�سم: : جينريال هيلثكري ليمتد
 وعنوانه: �سارع 111 بليث ، هايي�س ، يوبي3 1دي بي ، اململكة املتحدة.

�سورة العلمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  االأقم�سة ومواد  م�ستح�سرات تبيي�س 
منظفات  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سول  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي 

اأ�سنان.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة REVITALE باللغة االإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون 

الذهبي فوقها ر�سم لتاج باللون الذهبي.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 336944تاريخ: 2020/10/05
بيانات االأولوية: 

اال�سم: : يونيليفر بي ال �سي
 وعنوانه: بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اإجنلرتا.

�سورة العلمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات االأعمال حتديًدا ت�سهيل معامالت االأعمال عر �سبكات الكمبيوتر املحلية والعاملية، توفري  خدمات 
الطلب عر الكمبيوتر، خدمات البيع بالتجزئة املقدمة من خالل و�سائل �سبكات الكمبيوتر العاملية، خدمات 
التوزيع للبيع بالتجزئة واجلملة عر االإنرتنت والتي ت�سمل الب�سائع العامة وال�سلع اال�ستهالكية العامة، 
خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع واخلدمات ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سراء 

هذه ال�سلع من من�سات عر االنرتنت.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة UNIDUKAN باللغة االإجنليزية .

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337305تاريخ: 2020/10/12
بيانات االأولوية: 

اال�سم: بنك دبي االإ�سالمي )�س.م.ع(
  وعنوانه: �س.ب. 1080 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .

�سورة العلمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية، ومواد 
الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
الكلي�سيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  ال��واردة يف فئات  البال�ستيكية )غري  التغليف  االأجهزة(، مواد  )عدا 

)الرا�سمات(.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات #م�ستعدون_للجديد باللغة العربية على ميينهم رمزالها�ستاغ 
ي�سارهم رمز  باللغة االإجنليزية  على   ReadyForTheNew# الكلمات �سرطة حتتهم كلمات  وبني 

الها�ستاغ وجميع الكلمات بخط مميز.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

EAT 160052 EAT 160054 EAT 160087 EAT 160172

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337516تاريخ: 2020/10/15
بيانات االأولوية: 

اال�سم: دول اآ�سيا هولدجنز بي تي ئي. ليمتد
 وعنوانه: 1 والي�س �سرتيت #32-01 ، غوكو تاور ، 078881 �سنغافورة.

�سورة العلمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32
ع�سائر االأنانا�س والع�سائر التي اأ�سا�سها االأنانا�س وامل�سروبات املحتوية على ع�سائر االأنانا�س.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن  كلمات DOLE JAYA باللغة االإجنليزية.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337535تاريخ: 2020/10/15
بيانات االأولوية: 

اال�سم: دول اآ�سيا هولدجنز بي تي ئي. ليمتد
 وعنوانه: 1 والي�س �سرتيت #32-01 ، غوكو تاور ، 078881 �سنغافورة.
�سورة العلمة            

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29
الفواكه واخل�سروات املعاجلة )املعلبة واملعباأة يف قوارير واملعباأة يف ِجرار واملجففة(، الفواكه املجمدة.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن  كلماتTROPICAL GOLD باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337519تاريخ: 2020/10/15
بيانات االأولوية: 

اال�سم: دول اآ�سيا هولدجنز بي تي ئي. ليمتد
 وعنوانه: 1 والي�س �سرتيت #32-01 ، غوكو تاور ، 078881 �سنغافورة.

�سورة العلمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32
امل�سروبات، م�سروبات ع�سائر الفواكه.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن  كلمات ALL NATURAL SEASONS باللغة االإجنليزية.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

EAT 160635 EAT 160653 EAT 160659

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337307تاريخ: 2020/10/12
بيانات االأولوية: 

اال�سم: بنك دبي االإ�سالمي )�س.م.ع(
  وعنوانه: �س.ب. 1080 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .

�سورة العلمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية واالإعالن، اإدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي، خدمات معلومات االأعمال 

واملعلومات التجارية، التخطيط لالأعمال، حتليل وبحث االأ�سواق.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات #م�ستعدون_للجديد باللغة العربية على ميينهم رمزالها�ستاغ 
ي�سارهم رمز  باللغة االإجنليزية  على   ReadyForTheNew# الكلمات �سرطة حتتهم كلمات  وبني 

الها�ستاغ وجميع الكلمات بخط مميز.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337310تاريخ: 2020/10/12
بيانات االأولوية: 

اال�سم: بنك دبي االإ�سالمي )�س.م.ع(
  وعنوانه: �س.ب. 1080 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .

�سورة العلمة       
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36

اخلدمات التمويلية، ال�سوؤون املالية، التاأمني، ال�سوؤون العقارية، متويل العقارات، اإدارة االأ�سول واالأموال مبا 
يف ذلك اإدارة االأ�سول واالأموال فيما يتعلق با�ستثمار روؤو�س االأموال يف العقارات والتمويل التباديل يف قطاع 
لتخطيط  املالية  اخلدمات  املرافق(،  )اإدارة  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  العقارات،  و�سم�سرة  اإدارة  العقارات، 
وتطوير منتجات وخدمات ا�ستثمار روؤو���س االأم��وال يف جمال ا�ستثمار روؤو���س االأم��وال يف العقارات، متويل 
العقارات، اخلدمات املالية لتطوير مفاهيم التمويل فيما يتعلق بالعقارات، خدمات اال�ست�سارات فيما يتعلق 

بجميع ما ذكر اآنفاً.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات #م�ستعدون_للجديد باللغة العربية على ميينهم رمزالها�ستاغ 
ي�سارهم رمز  باللغة االإجنليزية  على   ReadyForTheNew# الكلمات �سرطة حتتهم كلمات  وبني 

الها�ستاغ وجميع الكلمات بخط مميز.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337474تاريخ: 2020/10/14
بيانات االأولوية: 

اال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��والي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

االأمريكية.   
�سورة العلمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
مطاعيم.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن  كلمة  JCOVDEN  باللغة االإجنليزية.
  اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337474تاريخ: 2020/10/14
بيانات االأولوية: 

اال�سم: جون�س�ون اأند جون�س�ون
املتحدة  ال��والي��ات    ،  08933   ، نيوجري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�سون  اأن��د  جون�سون  وان  وعنوانه:   

االأمريكية.   
�سورة العلمة      

   
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5

مطاعيم.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن   كلمة  JCOVAV باللغة االإجنليزية.

  اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

EAT 160173 EAT 160174 EAT 160600 EAT 160601

منوذج اإعلن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 337349 تاريخ: 2020/10/12
بيانات االأولوية: 

اال�سم: مونبيج .كوم ليمتد
 وعنوانه: هريبال هاو�س ، 10 باك هيل ، لندن ئي �سي 1 اآر 5 ئي ان ، اململكة املتحدة.

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات البيع بالتجزئة عر االنرتنت للمطبوعات وبطاقات التهنئة، خدمات البيع بالتجزئة عر االنرتنت 
الألبومات ال�سور الفوتوغرافية اأو اأي �سلع اأخرى ميكن طباعة اأو ن�سخ ال�سور الفوتوغرافية عليها حتديًدا 
حلقات املفاتيح ولبادات الفاأرة ومغناطي�سات الزينة واملغناطي�سات وعلب الهواتف وعلب للهواتف املتحركة 
واالأغطية  والو�سائد  واالأق��داح  واملالب�س  ال��ورق  من  امل�سنوعة  املو�سعية  واملفار�س  الذكية  للهواتف  واأغلفة 
وكنفا لل�سور، خدمات البيع بالتجزئة عر االنرتنت االإعالنات الكبرية ودفاتر الكتابة اأو الر�سم والتقاومي 
والدفاتر والبطاقات وبطاقات التهنئة املو�سيقية والورق املقوى ومواد الورق املقوى والكتالوجات، خدمات 
البيع بالتجزئة عر االنرتنت الألبومات ال�سور الفوتوغرافية اأو اأي �سلع اأخرى ميكن طباعة اأو ن�سخ ال�سور 
وال�ستائر  املوائد  ومفار�س  وامل��الءات  املالب�س  املن�سوجات حتديًدا  وبدائل  واملن�سوجات  عليها  الفوتوغرافية 
ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س وقم�سان الن�سف كم والفانيالت واجلاكيتات وال�سراويل الق�سرية واملالب�س 
الداخلية والقلن�سوات والقبعات واالأو�سحة واأو�سحة الراأ�س واملراييل ومراييل االأطفال غري امل�سنوعة من 
الورق، خدمات البيع بالتجزئة عر االنرتنت للمجوهرات واملجوهرات غري الثمينة واملجوهرات امل�سنوعة 
واملُعلقات  املفاتيح  و�سال�سل  املفاتيح  وحلقات  )كري�ستال(  البلور  من  امل�سنوعة  وامل��ج��وه��رات  ال��زج��اج  من 
بالتجزئة عر  البيع  واخل��وامت، خدمات  والقالئد  واالأ�ساور  ال�ساعات  واأقرا�س  ال�ساعات  و�سيور  وال�ساعات 
االنرتنت للبطاقات الريدية وثقاالت الورق واملن�سورات واملجالت )دوريات( ودفاتر قطع للكتابة واالأقالم 
وحامالت االأقالم واأقالم الر�سا�س ومفار�س املوائد واملواد الال�سقة والروزنامات )التقاومي( والكلي�سيهات 
الر�سا�س  واأق��الم  )قرطا�سية(  قطع  ودفاتر  )قرطا�سية(  والل�ساقات  الفنية  احلجرية  الطباعة  واأ�سغال 
للكتب،  وم��وؤ���س��رات  امل��وج��زة  والكتب  والكتب  احلجرية  واملطبوعات  املطبوعة  الر�سا�س  اأق��الم  وح��ام��الت 
واملفار�س  وال�سواين  الل�ساقات  واألبومات  ال��ورق  من  املوائد  لزينة  االنرتنت  بالتجزئة عر  البيع  خدمات 
ال��ه��داي��ا وامل��راي��ي��ل وورق  املو�سعية وب��ط��اق��ات االأع��م��ال وب��ط��اق��ات التهنئة وب��ط��اق��ات االإع��الن��ات وب��ط��اق��ات 
اجلدران، خدمات البيع بالتجزئة عر االنرتنت ل�سناديق االأمتعة واحلقائب ال�سفرية واملظالت وال�سما�سي 
واحلقائب وحقائب الكنفا وحقائب اليد وحقائب اأدوات الزينة وحقائب املكياج والو�سائد واالأقداح والكوؤو�س 
عر  بالتجزئة  البيع  خدمات  وال�سواين،  واخلزفيات  اخلزفية  واالأواين  الزجاجية  والقوارير  والزجاجات 
االنرتنت للمالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س وقم�سان الن�سف كم والفانيالت واجلاكيتات وال�سراويل 
الق�سرية واملالب�س الداخلية والقلن�سوات والقبعات واالأو�سحة واأو�سحة الراأ�س واملراييل ومراييل االأطفال 
غري امل�سنوعة من الورق و�سارات للزينة واأزرار الزينة للب�س واللعب واأدوات اللعب وكرات الثلج واالأحاجي 
بالتجزئة عر االنرتنت لالأطعمة وامل�سروبات واالأ�سربة غري  البيع  الدببة، خدمات  اللينة وُدمى  والُدمى 
وال�سناديق  اللعب  وبالونات  والكرات  اال�سطناعية  والزهور  واحُل�سر  الزهور  وباقات  والزهور  الكحولية 
كمبيوتر، خدمات  بيانات  قواعد  املعلومات يف  اأنواعها، جتميع  بكافة  واحلاويات  والعلب  الهدايا  و�سناديق 
االإعالن  لغايات  االت�����س��االت  �سبكات  ع��ر  املنتجات  ح��ول  املعلومات  توفري  حت��دي��ًدا  االلكرتونية  التجارة 

واملبيعات، جتميع البيانات واملعلومات والر�سائل والر�سومات وال�سور.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة MOONPIGباللغة االإجنليزية.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

EAT 154999

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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عربي ودويل

ذئ���اب ���س��اري��ة ون��ه��اج��م! “ يقول 
تلفزيونية  ب��رام��ج  مل��ق��دم  ف��ل��ي��ك، 

قبل اأن يطلق النار على راأ�سه.
الكثري من عنا�سر اللغة التي تكرث 
يف تغريدات ترامب وت�سريحاته 
ال����ت����ي ت���ت���ه���م ال���دمي���ق���راط���ي���ني 
باأنهم  االأح�����ي�����ان  م����ن  ك���ث���ري  يف 
هذا  فليك  وبذيئني”.  “فظني 
ت��رام��ب: االإعالم  له نف�س ه��دف 
فيليب�س  ومي��ن��ح  وال�����س��ح��ف��ي��ون. 
دور املقدم لروبرت دي نريو، وهو 
ومعار�س  م��ق��ت��ن��ع،  دمي���ق���راط���ي 

�سر�س لدونالد ترامب.
ل���ك���ن ال���ع���ن�������س���ر االأك���������رث ده������اًء 
ت�سويره  يف  ي��ك��م��ن  ج����وك����ر،  يف 
هذا  ح��ول  ال�����س��ود.  لالأمريكيني 
املو�سوع، كان نقد ريت�سارد برودي 
منوذجيا.  ن��ي��وي��ورك��ر  جم��ل��ة  يف 
ا�ستوىل  ك��ي��ف  ال�����س��ح��ف��ي  ي��ح��ل��ل 
الق�سايا  ب��ع�����س  ع���ل���ى  امل����خ����رج 
ق�سية  م��ث��ل  ال�����س��ه��رية،  ال�سائنة 
لت�سويهها  فايف،  ب��ارك  �سنرتال 
اأجل ترير عنف �سخ�سيته،  من 
جويتز  ب���رن���ارد  ق�����س��ي��ة  ح��ت��ى  اأو 
الذي اأطلق النار عام 1984على 
املراهقني  ال�سباب  من  جمموعة 
ال�����س��ود يف م��رتو االأن���ف���اق. ولكن 
جويتز،  م���ك���ان  ف��ل��ي��ك  ب��و���س��ع��ه 
دافع  اأي   ... “يزيل  فاإن فيليب�س 
عن�سري، ويحوله اإىل عملية دفاع 
عن النف�س انحرفت وخرجت عن 

ال�سيطرة.«
فليك  ي���ج���د  م���ن���ه���ج���ي،  ب�����س��ك��ل 
�سخ�سيات  م���واج���ه���ة  يف  ن��ف�����س��ه 
�سوداء تغلق الباب يف وجهه: من 
جارته ال�ساحرة التي ال ي�ستطيع 
اإال يف املنام، اإىل موظف  اإغواءها 
النف�سية  االأم���را����س  م�ست�سفى 
امللف  ت�����س��ل��ي��م��ه  ي���رف�������س  ال������ذي 

الطبي لوالدته.
ول�������ئ�������ن ح���������اول���������ت امل������ر�������س������دة 
ا،  اأي�سً �سوداء  وه��ي  االجتماعية، 
والتي يعاتبها على عدم اال�ستماع 
اأب��ًدا، املقارنة بني و�سعيهما  اإليه 
باأ�سخا�س  يكرتثان  ال  –”اإنهما 
باأ�سخا�س  ي��ك��رتث��ان  وال  مثلك، 
مثلي” –فان النقطة املهمة هي 
ال�سوداء  ال�سخ�سيات  اأن كل هذه 
جزء ال يتجزاأ من تنظيم املجتمع 
م�سوؤولية  ف��ل��ي��ك  ي��ح��ّم��ل��ه  ال����ذي 
منحرفة،  وب��ط��ري��ق��ة  م�����س��اك��ل��ه. 
هرمًيا  ت�سل�ساًل  فيليب�س  يبني 
االأمريكي،  االجتماعي  للمر�س 
غري  البي�ساء  �سخ�سيته  وي�سع 

املحبوبة يف اأ�سفل ال�سّلم.
والأنه مل يجروؤ على دفع اخلطاب 
امل�سري  ي��ت��ج��اه��ل  ف���ه���و  ب���ع���ي���ًدا، 
والطبيبة  ل���ل���ج���ارة  امل��خ�����س�����س 

النف�سية ال�سوداء. 
بانه  امل���ت���ف���رج  ي��خ��م��ن��ه  م�������س���ري 
يطلق  الأن اجلوكر  بالطبع  قاتل 
اأخرى.  اأم��اك��ن  يف  لعنفه  العنان 
واجلمهور يتابع، بعد اأن وجد يف 
ًدا  موِحّ القامت �سوًتا  الوجه  هذا 

للدمار.
ق���ال ج��و ب��اي��دن م��ن��زع��ًج��ا خالل 
اجل��������دل ال����ك����ارث����ي ب���ي���ن���ه وب���ني 
و�سع  ال�����س��ع��ب  “من  م��ن��اف�����س��ه: 
غري  املهرج”،  ه�����ذا  م����ع  ك��ل��م��ة 
م�����درك اأن�����ه اأف�������س���ل م���ا ق�����ال... 
ولكن مبجرد �سقوط املهرج، ماذا 

�سيحدث للجمهور؟

من الفيلم اإىل
 الواقع االأمريكي

التي تبدو  امل��ب��ارزات،  تعك�س هذه 
الظاهر،  يف  االنتباه  ت�ستدعي  ال 
ي���ت���وق���ف عن  ل���ب���ل���د ال  روؤي�����ت�����ني 
اأب�����ًدا: اأم��ري��ك��ا النخب  ال��ت�����س��ادم 
“لنجعل  ال�سعبية  اأم��ري��ك��ا  ���س��د 
اأخرى”؛  م���رة  عظيمة  اأم��ري��ك��ا 
حركات  دع��م  التقدمية،  اأم��ري��ك��ا 
ال�������س���ود مهمة،  ت����و وح����ي����اة  م����ي 
املتخلفة  امل��ا���س��وي��ة  اأم��ري��ك��ا  �سد 
وال���راي���ات ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة. وعلى 
غرار �سورة البالد، تبني اأن هذه 
االنف�سال  �سبح  ي�سكنها  االأف��الم 

واجلرمية املوؤ�س�سة للعبودية.
“غرين بوك”  اعتقد  ومع ذلك، 
اأن���ه ق���ام بعمل ج��ي��د. م��ن خالل 
)ماهر�ساال  �سرييل  دون  �سداقة 
وفاليلونغا  “ليب”  علي( وتوين 
)ف����ي����ج����و م�����ورت�����ن�����������س�����ن(، زع����م 
ب����ني هاتني  امل�������س���احل���ة  ال��ف��ي��ل��م 
اعتبار  دون  ه���ذا  االأم��ري��ك��ي��ت��ني. 
على  الب�سعة  الكلي�سيهات  انت�سار 
جم��ت��م��ع ال�������س���ود واال����س���ت���ع���ارات 
قد  اأن��ه��ا  اعتقدنا  التي  ال�سردية 
ان��ت��ه��ت. وم���ن خ���الل ق��ل��ب اأدوار 
باأن  الفيلم  يحلم  دي����زي،  مي�س 
يكون جم��ددا: ه��ذه امل��رة الرجل 
االأ�����س����ود ه���و ال�����ذي ي��ح��ت��اج اإىل 
لكن  االأبي�س...  الرجل  خدمات 
حذار، ال جمال الأن مي�سح توين 
اأن  يجب  ال��ع��م��ل!  �ساحب  ح���ذاء 

يظل وقورا.
وهكذا، برف�سه حتميل احلقائب 
على  املهمة  يفر�س  ال�����س��ي��ارة،  يف 
وظيفة  ان  ال���ه���ن���دي.  امل����وظ����ف 
ال�سائق لي�ست �سوى ذريعة لتوين 
وحماية  الغليظة  االأذرع  للعب 
امل��و���س��ي��ق��ي االأ�����س����ود يف ج��ول��ة يف 
ال����ذي حكمته  اأع���م���اق اجل���ن���وب، 
الف�سل  ق���وان���ني  ال�����س��ت��ي��ن��ات  يف 

العن�سري. 
االأبي�س”  “املنقذ  ه��و  ه��ا  اذن، 
الذي يدين له االأ�سود بخال�سه، 
وهو �سخ�سية متكررة يف الثقافة 
الرحلة،  ه��ذه  خ��الل  االأمريكية. 
كاملة  ت����وين جم��م��وع��ة  ���س��ي��ج��د 
م��ن ال��ف��ر���س الإظ���ه���ار اأن����ه لي�س 

عن�سرًيا.
 وه���و م���ا ي�����س��ع��ب اب��ت��الع��ه وقد 
���س��اه��دن��اه يف ال�����س��اب��ق ي��ل��ق��ي يف 
العمال  مل�����س��ه��ا  اأك���واب���ا  ال��ق��م��ام��ة 
للكوبيني  واه����ان����ت����ه  ال���������س����ود، 
م�سّغله  وو����س���ف  وال�����س��ي��ن��ي��ني، 

امل�ستقبلي ب� “ملك الغابة«.
لكن رغم كونه عن�سرًيا، �سيك�سف 
الطيب،  ق���ل���ب���ه  ع����ن  ت��ون��������������������������ي 
لل�سينما  اآخ���������ر  كلي�س����ي  وه��ذا 

االأمريكية.
 ب���ال���ت���اأك���ي���د اأق������ل رع����ًب����ا م����ن اأي 
3 لوحات  اآخ���ر )ت�����س��ادم؛  م��ك��ان 
القو�س  ه�����ذا  ف�����ان  اإع����الن����ي����ة(، 
مت  العن�سري  خلال�س  ال�سردي 
التعامل معه هنا بتب�سيط اخرق 

وحمرج للغاية.
ت��ت��م��ث��ل ال��ر���س��ال��ة االأ���س��ا���س��ي��ة يف 
مالحظة اأن االختالفات تختفي 
ب�سرعة عندما نتعلم كيف نتعرف 
على بع�سنا البع�س. انظروا اإىل 
بتوا�سله مع  دون،  ب��داأ  م��دى  اأي 
توين، يف اال�سرتخاء واال�ستمتاع 
توين  والحظوا  احلياة!  بب�ساطة 

ليكتب  وهو يتخل�س من ق�سوته 
الأحبته ويوزع ر�سالة حب.

ن����ح����ن ن�����ق�����رتب م������ن اخل����ط����اب 
ال���رئ���ا����س���ي جل����اك ن��ي��ك��ل�����س��ون يف 
كان  ال������ذي  املريخ!”  “هجوم 
الرجال  من  جلده  اإن��ق��اذ  يحاول 
ال�سغار،  “اأيها  ال�سغار:  اخل�سر 
نتعاي�س؟”،  اأن  ن�ستطيع  ال  مل��اذا 
ال�������س���اخ���رة كانت  امل���ح���اك���اة  ل��ك��ن 

طوعية هناك.

ترامب, مفتاح القراءة
اجلميع،  ي���خ���اط���ب  اأن������ه  ي���دع���ي 
يف  بوك”  “غرين  ي�����س��ت��ه��دف 
للغاية:  حم��دًدا  جمهوًرا  ال��واق��ع 
املعتدلني  اجل��م��ه��وري��ني  جمهور 
العن�سرية  اأن  يعتقدون  ال��ذي��ن 
اأ�سبحت  املجتمع  يف  ال��ن��ظ��ام��ي��ة 
املليء  والفيلم  املا�سي.  �سيًئا من 
ب��امل�����س��اع��ر ال��ط��ي��ب��ة ي��ل��ت��زم بهذه 
ال����روؤي����ة وي��ت��ع��ام��ل م���ع ال���واق���ع، 
ويكر�س اأ�سطورة العن�سرية التي 
الواليات  ج��ن��وب  اإال يف  ت��وج��د  ال 

املتحدة.
وهكذا، مت تقدمي “غرين بوك” 
احلقيقي  -اال�����س����م  ال���ع���ن���وان  يف 
ال�����س��ائ��ق ال���زجن���ي غ��ري��ن ب���وك-

اجلنوب  ع���ر  ���س��ي��اح��ي  ك��دل��ي��ل 
اي��ن يتم  ال�����س��ود  العميق الإر���س��اد 

ا�ستقبالهم يف اأمان.
بوك”  “غرين  اأول  ال��واق��ع،  يف   
ك���ت���ب���ه ف���ي���ك���ت���ور ه����وغ����و ل���والي���ة 
البعد  كل  بعيدة  وه��ي  نيويورك، 

عن اجلنوب وقوانني جيم كرو.
وباملثل، فاإن متثيلية دون �سرييل 

تطرح م�سكلة.
 م��ث��ق��ف وف���ن���ان وم��ث��ل��ي -وه����ذا 
– يتم تقدمي  م��ا ه��و عليه ح��ًق��ا 
امل��ق��اب��ل، ك�سخ�س ال  ���س��رييل، يف 
باالغرتاب  ي�سعر  اأن  اإال  ميكنه 
الأنه  العرقية،  جمموعته  داخ��ل 

اأوباما  ذهب اإىل حد االدع��اء باأن 
االإ�سالمية.  ال��دول��ة  موؤ�س�س  هو 
يهدد  انتخابه،  مبجرد  ه��و،  وه��ا 
الوطني  احلر�س  باإر�سال  ترامب 
ال�����س��ود مهمة،  �سد ح��رك��ة ح��ي��اة 
وي����ت����ب����اه����ى ب����دع����م اجل����م����اع����ات 

الفا�سية اجلديدة.
ورمبا كان ا�ستمرار هذا التمجيد 
للعنف والرنج�سية ونرة ترامب 
ا�ستقطاب  يف  اأب����دي����ا  امل���ت���ذّم���رة 
الناخبني �سيظل لغزا لوال جوكر 
الذي   ،)2019 فيليب�س،  )ت���ود 
كان اإثباتا بليغا على اأن ال�سعبوية 

مربحة دائما.
يف ف��ي��ل��م ف��ي��ل��ي��ب�����س، ي��ع��اين اآرث���ر 
فليك من م�ساكل عقلية وُيراكم 
ال�����س��ع��وب��ات: ع��اط��ل ع��ن العمل، 
والدته  رعاية  ا  اأي�سً عليه  اأع��زب، 
امل��ري�����س��ة. ت��خ��ره ه��ذه االأخرية 

اأنه ابن الرثي جدا توما�س واين 
امل�ستقبلي  بامتان  برو�س،  -وال��د 
-ال��ذي يرف�س االع��رتاف بطفل 
ال���زن���ا ه�����ذا. ف��م��ا ي��ع��ت��ق��ده اآرث����ر 
تثبيت  ن��ت��ي��ج��ة  اأن�����ه  ال���ب���داي���ة  يف 
ه��ذي��اين، تبني يف ال��واق��ع اأن��ه ذو 

م�سداقية.
لل�سر،  جت�سيد  امل�����س��اد،  ال��ب��ط��ل 
فهمه  ي�ساء  ال��ذي  البطل  ي�سبح 
ظلم  ا�سكال  ك��ل  �سد  يثور  ال��ذي 
ي�سرخ  “اجلميع  “النظام”.  
وي�ستم اجلميع، اندثرت االأخالق 
اأن  ت��ع��ت��ق��د  ه����ل   ... احل���م���ي���دة! 
العامل،  ه����ذا  واي�����ن  ت��وم��ا���س  ال 
تكون  ان  يعني  م���اذا  ي��ت�����س��اءل��ون 
يعتقدون   ... ذات��ك  مع  من�سجما 
ونتحمل  مكاننا  يف  �سنبقى  اأن��ن��ا 
ال�سغار  ال��رج��ال  مثل  �سرباتهم 
ال��ط��ي��ب��ني! اأن��ن��ا ل��ن ن��ت��ح��ول اإىل 

الكال�سيكية  امل��و���س��ي��ق��ى  ي��ف�����س��ل 
الفاخر  وال���ط���ع���ام  اجل������از،  ع��ل��ى 
ع��ل��ى ال���دج���اج امل��ق��ل��ي. وه����ذا ما 
التي  ���س��رييل،  عائلة  �سده  ث��ارت 
داح�سة  ب�سدة،  الفيلم  عار�ست 
ال�����س��داق��ة ب��ني ال��رج��ل��ني. ولكن 
ب���داًل م��ن ا���س��ت�����س��ارة اأق�����ارب هذه 
ال�سخ�سية، مبا اأنه مّت تناولها يف 
والكاتب  املخرج  ف�سل  اخللفية، 
امل�����س��ارك ن��ي��ك ف��ال��ي��ل��ون��غ��ا )ابن 
ال��ق�����س��ة الإعطاء  ت��ع��دي��ل  ت����وين( 

مكانة بارزة للبطل االأبي�س.
ومل يتح�سن اجلدل حول الفيلم 
عندما طفت على ال�سطح جمددا 
ت��غ��ري��دة م��ع��ادي��ة ل��الإ���س��الم من 
نيك فاليلونغا يعود تاريخها اإىل 
معلومات  ا�ستعادت   2015 ع��ام 
م�����س��ل��ل��ة م����ن دون�����ال�����د ت���رام���ب 
الذي كان يخو�س حينها حملته 

االنتخابية.
مفتاح  ه���و  ت���رام���ب،  دون���ال���د  اإن 
ال�����ق�����راءة االأ����س���ا����س���ي ل��ف��ه��م ما 
يرويه لنا “غرين بوك” خفية: 
الدونية  و���س��ع  يف  اأب��ي�����س  رج���ل 
بالرجل  م���ق���ارن���ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
االأ�سود �سيعيد التوازن. غري قادر 
املوظف،  ال��ر���س��ا مب��ن�����س��ب  ع��ل��ى 
لهذا  ت����وين م�������س���اوي���اً  ���س��ي�����س��ب��ح 
بجعل  واملتعلم،  امل��وه��وب  ال��رج��ل 

نف�سه حاميا لهذه النخبة.
ال��ف��ي��ل��م متاًما  ن��ه��اي��ة  وت���و����س���ح 
دون  يجل�س  عندما  االنتقام  هذا 
فاليلونغا  ط��اول��ة  ع��ل��ى  ���س��رييل 
ل��الح��ت��ف��ال ب��ع��ي��د امل����ي����الد. مرة 
اأخرى، االأبي�س هو الذي ي�ستقبل 
االأ�سود بحفاوة يف منزله. وميكن 
اأ�سا�س  ال��ق�����س��ة  ه����ذه  ت���ك���ون  اأن 
عام  االأق�����ل  ع��ل��ى  اأو  ال��رتام��ب��ي��ة 

.2016
يف ال����واق����ع، وف���ًق���ا ل��ل��ع��دي��د من 
دونالد  كان  ال�سيا�سيني،  املعلقني 
للرئا�سة  نف�سه  �سري�سح  ت��رام��ب 
لينتقم من ا�ستهزاء باراك اأوباما 
البيت  مرا�سلي  ع�ساء  خ��الل  ب��ه 
االأبي�س عام 2011. كما يروي 
يف  النيويوركر،  يف  جوبنيك  اآدم 
ترامب  اإذالل  “كان  امل�ساء  ذل��ك 
منت�سًبا  وق���ف  ل��ق��د   ... م��ط��ل��ًق��ا 
متاًما، وذقنه متجمدة يف غ�سب 

ال يتزعزع«.

اجلوكر وال�سعبوية
ال ميكن اإنكار اأن لون ب�سرة اأوباما 
دونالد  ف��ظ��اظ��ة  يف  دوًرا  ل��ع��ب 
ترامب. ل�سنوات، �ساعف االأخري 
الهجمات العن�سرية التي ت�سكك 
اأنه  ال��رئ��ي�����س، ح��ت��ى  يف ج��ن�����س��ي��ة 

لـ »فليك« نف�س هدف دونالد ترامب: االإعلم وال�سحفيون

مرة اأخرى، الأبي�س هو الذي ي�ستقبل الأ�سود يف منزله، وميكن اأن تكون هذه الق�سة اأ�سا�س الرتامبية

 رغم كونه عن�سرًيا, �سيك�سف توين عن قلبه 
الطيب, وهذا كلي�سيه اآخر لل�سينما االأمريكية

 ل ميكن اإنكار اأن لون ب�سرة اأوباما 
لعب دوًرا يف فظاظة دونالد ترامب

يدمي غرين بوك اأ�سطورة العن�سرية التي 
ال توجد اإال يف جنوب الواليات املتحدة

انتخاب ترامب عام 2016، كان التزاًما باإيديولوجية �سلطوية معادية للمراأة ومناه�سة لالأجانب وعن�سرية

حلظة تتويج غرين بوك

اجلوكر...مليار دوالر من املداخيل

ناخبو ترامب ملتزمون

يثبت جوكر اأن ال�سعبوية ال تزال ناجحة

متظاهر يرتدي زي اجلوكر يف م�سرية حلركة حياة ال�سود مهمة

الثالث من نوفمرب او الليلة الطويلة:

لفهم ناخبي ترامب، �ساهدوا »غرين بوك« و »اجلوكر«
•• الفجر -اإل�سا كولومباين 

 ترجمة خرية ال�سيباين
 3 ليلة  �ستكون  االأمريكيني,  من  للعديد  بالن�سبة 
حيث  حــيــاتــهــم.  يف  االأطــــول  هــي   2020 نــوفــمــرب 
اجلمهوري,  املر�سح  حققها  التي  النتائج  اأده�ستهم 

واأدركوا اأن انتخاب دونالد ترامب عام 2016, ابعد 
ما يكون عن كونه اختياًرا لناخبني تائهني, وامنا كان 
معادية  �سلطوية  باإيديولوجية  التزاًما  الواقع  يف 

للمراأة ومناه�سة للأجانب وعن�سرية.
�سوء  يف  خا�سة  يفاجئء,  ان  الت�سويت  لهذا  كان  ما 
والتي  احلــديــثــة,  ال�سينمائية  االإنــتــاجــات  بع�س 

االأو�سكار.  جوائز  على  تناف�س  يف  جندها  ما  غالًبا 
و”هناك   ,  )2017 بيل,  )جـــوردان  اوت”  “جيت 
؛   )2017  , ماكدوناغ  )مارتن  اإعلنية”  لوحات   3
و”بلكككلن�سمان” )�سبايك يل , 2018( , و”غرين 

بوك” )بيرت فاريل , 2018(.
االأو�سكار الأف�سل  بجائزة  “غرين بوك”  فاز  عندما 

فيلم, اأراد املخرج الغا�سب �سبايك يل مغادرة القاعة. 
مرة  كل  “يف  قال:  الدعابة  من  يخلو  ال  تعليق  ويف 
اأخ�سر”,  اخر,  ل�سخ�س  �سائًقا  ما  �سخ�س  فيها  يكون 
عام  “االآن�سة ديزي و�سائقها”  اإ�سارة اإىل انت�سار  يف 
ح�ساب  على   )1989 بريي�سفورد,  )برو�س   1990

“دو ذي رايت ثينغ” )1989(.
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عربي ودويل
مقتل 4 متمردين يف ا�ستباكات بك�سمري الهندية

•• نيودلهي-وكاالت

اأفاد م�سوؤولون مبقتل 4 م�سلحني بعد ا�ستباك مع قوات اأمن على طريق �سريع يف منطقة جامو 
وك�سمري الهندية يف �ساعة مبكرة من �سباح اأم�س اخلمي�س.

املدن  اإح��دى  جامو،  من  القريبة  ناغروتا  مبنطقة  اال�ستباك  يف  بجروح  اأي�ساً  �سرطي  واأ�سيب 
الرئي�سية يف املنطقة بالهيمااليا.

و�سبطت قوات االأمن مع امل�سلحني 11 بندقية اآلية و 3 م�سد�سات و 29 قنبلة يدوية.
حممد”  “جي�س  جلماعة  ينتمون  امل�س��������لحني  اإن  حملي�����ة  اإع�����الم  لو�س������ائل  ال�س����رطة  وقالت 
“هجوم  لتنفيذ  باك�ستان يف ك�سمري، وكانوا يف طريقهم  وت�سللوا من اجلانب اخلا�سع ل�سيطرة 

كبري«.
وي�سهد اجلزء اخلا�سع ل�سيطرة الهند يف ك�سمري حركة انف�سالية دموية منذ الثمانينيات، ُقتل 

فيها اأكرث من 45 األف �سخ�س من املدنيني، واأفراد االأمن، وامل�سلحني.

•• عوا�سم-وكاالت

بفريو�س  ال���وف���ي���ات  ع�����دد  جت������اوز 
كورونا امل�ستجد يف الواليات املتحدة 
اأعلنت  وق��ت  مليون يف  ال��رب��ع  عتبة 
ن���ي���وي���ورك اأن���ه���ا ���س��ت��غ��ل��ق امل���دار����س 
االإ�سابات  اأع���داد  ارت��ف��اع  من  للحد 
مناه�سة  احتجاجات  اّتخذت  بينما 

للقيود يف اأوروبا منحى عنيفا.
جامعة  ن�����س��رت��ه��ا  ح�سيلة  واأف������ادت 
االأربعاء  االأول  اأم�س  هوبكنز  جونز 
حتى  �سّجلت  املتحدة  ال��والي��ات  اأن 
بالفريو�س،  وفاة   250،426 االآن 
ه����ي اأع����ل����ى ح�����س��ي��ل��ة وف����ي����ات على 
االإب��الغ عنها  يتم  الوطني  ال�سعيد 

عامليا.
اأمريكية  وم���دن  والي����ات  وف��ر���س��ت 
العزل  ت�سمل  جديدة  قيود  �سل�سلة 
الوجبات  ت����ن����اول  وم���ن���ع  امل����ن����زيل 
داخ�����ل امل���ط���اع���م وامل���ق���اه���ي واحل���د 
ارت��ف��اع عدد  التجّمعات يف ظ��ل  م��ن 
االإ���س��اب��ات يف اأن��ح��اء ال��ب��الد، حيث 
 157،950 م����ن  اأك������رث  ����ُس���ّج���ل���ت 
�ساعة   24 خ���الل  اإ���س��اب��ة ج��دي��دة 

االأربعاء.
وقال رئي�س بلدية نيويورك بيل دي 
العامة  املدينة  م��دار���س  اإن  ب��الزي��و 
�ستنتقل   1800 ع���دده���ا  ال��ب��ال��غ 
اإىل ال��درا���س��ة ع��ن بعد اع��ت��ب��ارا من 
نيويورك  �سّجلت  بعدما  اخلمي�س 
معّدل اإ�سابات على مدى �سبعة اأيام 

بلغ ثالثة يف املئة.
مواجهة  “علينا  اأن����ه  ع��ل��ى  و����س���دد 

املوجة الثانية لكوفيد-19«.
ج����اءت ال��ت��داب��ري امل�����س��ددة يف ثاين 
االأمريكية جلهة عدد  امل��دن  ك��رى 
ال���رغ���م م���ن تعزيز  ال�����س��ك��ان ع��ل��ى 
لالأدوية  ال��ع��م��الق��ة  ف��اي��زر  ���س��رك��ة 
االآمال حيال نهاية حمتملة للوباء 
لقاحها  ع��ن حتقيق  االإع����الن  ع��ر 

نتائج اأف�سل.
يف االأث��ن��اء، ال ت��زال اأوروب���ا املنطقة 
االأك��رث ت��اأّث��را، حيث �سّجلت 46 يف 
االإ�سابات  ع���دد  اإج���م���ايل  م��ن  امل��ئ��ة 
العامل  ���س��ّج��ل��ت يف  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
االأ�سبوع  الوفيات  املئة من  و49 يف 
ال�سحة  منظمة  بح�سب  امل��ا���س��ي، 

العاملية.
املنطقة  اأن  االأرق������ام  اأظ���ه���رت  ك��م��ا 
�سهدت  ال��ت��ي  ال���ع���امل  ال��وح��ي��دة يف 
تراجعا يف عدد االإ�سابات والوفيات 
�سرق  جنوب  كانت  املا�سي  االأ�سبوع 

اآ�سيا.
واأودى كوفيد-19 باأكرث من 1،3 
بينما  ال���ع���امل  يف  ���س��خ�����س  م��ل��ي��ون 
55 م��ل��ي��ون��ا منذ  اإ���س��اب��ة  ���س��ّج��ل��ت 
اأواخ��ر العام  ظهر الوباء يف ال�سني 

لفران�س  ت���ع���داد  ب��ح�����س��ب  امل���ا����س���ي، 
بر�س ا�ستند اإىل م�سادر ر�سمية.

اأكرث  ب��ني  تعد  ال��ت��ي  �سوي�سرا،  ويف 
حّذرت  ت�سررا،  االأوروب��ي��ة  البلدان 
لطب  ال�������س���وي�������س���ري���ة  “اجلمعية 
وحدات  اأن  م��ن  امل�سددة”  العناية 
جميعها  “امتالأت  امل��رك��زة  العناية 

عمليا«.
االأ�سّرة  م��ن  امل��زي��د  اإ���س��اف��ة  ومّت���ت 
ودعي اجلي�س لدعم جهود ال�سيطرة 

على الوباء يف عدة مناطق.
ومتدد العديد من الدول االأوروبية 
القيود امل�سددة على احلياة اليومية 
ل�����س��ك��ان��ه��ا يف حم���اول���ة ل��ل��ح��د من 

تف�سي الفريو�س.
احلكومة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  واأف�������اد 
الفرن�س�������ية اأنه ي�س���تبعد باأن ت�������رفع 
اجلزئ�������ي  االإغ������الق  ال�س����لطات 
ت�س�������تعد  حني  يف  قريب  وق������ت  يف 
لتمديد  ال���رت���غ���ال���ي���ة  احل���ك���وم���ة 

التدابي��������ر الأ�س�����بوعني اإ�سافيني.
واأم����ا يف امل��ج��ر، ف��ت��م مت��دي��د حالة 
بفر�س  ت�����س��م��ح  ال���ت���ي  ال�����ط�����وارئ 
اإغ���������الق ج����زئ����ي حتى  اإج�������������راءات 

�سباط/فراير.
ال�سرطة  ا���س��ت��خ��دم��ت  ب��رل��ني،  ويف 
اآالف  ل���ت���ف���ري���ق  امل����ي����اه  خ����راط����ي����م 
ن����زل����وا اإىل  امل���ت���ظ���اه���ري���ن ال����ذي����ن 
ال�سوارع من دون كمامات لالحتجاج 

على القيود امل�سددة.
�سّبهوا  ال���ذي���ن  امل���ت���ظ���اه���رون،  ورد 
كانت  ال����ت����ي  ب����ال����ق����واع����د  ال����ق����ي����ود 
النازية،  احل��ق��ب��ة  اإب�����ان  م��ف��رو���س��ة 

بهتافات “عار! عار!«.
وج�����اءت ال��ت��ظ��اه��رة ب��ع��د ي���وم على 
ان��������دالع �����س����دام����ات م�����س��اب��ه��ة مع 

يف  مماثلة  تظاهرة  خالل  ال�سرطة 
براتي�سالفا �سارك فيها االآالف من 

اأن�سار اليمني امل�سدد.
وعلى الرغم من تداعيات الفريو�س، 
مكافحة  ج���ه���ود  ت���ك���ون  اأن  ي��ت��وق��ع 
ال���وب���اء ع��ل��ى ه��ام�����س ق��م��ة االحت���اد 
�سيهيمن  التي  اخلمي�س  االأوروب����ي 
ب���ه معار�سة  ت�����س��ب��ب��ت  ن����زاع  ع��ل��ي��ه��ا 
من  بروك�سل  ملوقف  وبولندا  املجر 

م�ساألة �سيادة القانون.
ال���رئ���ي�������س  اأع����������رب  رو������س�����ي�����ا،  ويف 
قلقه حيال  ع��ن  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري 
ارتفاع معدل الوفيات يف بالده لكنه 
امل�سددة  التدابري  فر�س  عن  امتنع 
الدول  م��ن  ال��ع��دي��د  �سهدتها  ال��ت��ي 

االأوروبية.
االإيراين  الرئي�س  اأك���د  االأث��ن��اء،  يف 
�ستفر�س  ب��الده  اأن  روح��اين  ح�سن 
“اإجراءات �سديدة” يف مناطق عدة 

اعتبارا من ال�سبت.
واأم���ا يف اأم��ريك��ا ال��و���س��ط��ى، فيهدد 
احتواء  ج��ه��ود  االأع���ا����س���ري  م��و���س��م 
ال�سحة  منظمة  بح�سب  الفريو�س، 
للبلدان االأمريكية، التي اأ�سارت اإىل 
اأنها تتوقع باأن يزداد عدد االإ�سابات 
بعد االإع�سارين اإيوتا واإيتا اللذين 
ت�سببا بدمار وا�سع يف املنطقة خالل 

االأ�سابيع املا�سية.
اأن��ب��اء م�سّجعة  يف االأث��ن��اء، ���س��درت 
اأكرث من بلجيكا، التي �سّجلت اأحد 
اأع��ل��ى م��ع��دالت ال��وف��ي��ات يف اأوروب����ا 
منذ بداأ الوباء، اإذ اأ�سارت ال�سلطات 
ال���ذي  اجل���زئ���ي  االإغ�������الق  اأن  اإىل 

فر�س ملدة �سهر بداأ يوؤتي اأكله.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م م��رك��ز اأزمة 
اليثم  ف�������ان  اإي��������ف  كوفيد-19 

لل�سحافيني “الأول مرة منذ اأ�سابيع 
جميع  تتجه  ���س��ه��ور،  ع���دة  ح��ت��ى  اأو 
ال�سحيح، ما  امل��وؤ���س��رات يف االجت��اه 
عدد  جميعها:  تنخف�س  اأنها  يعني 
ا�ستدعت  التي  واحل��االت  االإ�سابات 
مرة  والأول  امل�ست�سفيات  اإىل  النقل 

-- عدد الوفيات«.
بدرجة  ت�سررها  من  الرغم  وعلى 
من  اأخ�������رى  اأج��������زاء  اأن  اإال  اأق�������ل، 
بتداعيات  ت��اأث��ره��ا  وا���س��ل��ت  ال��ع��امل 

الفريو�س.
واأعلنت جنوب اأ�سرتاليا عن اإغالق 
البالغ  �سكانها  ي�سمل  اأي��ام  �ستة  ملدة 
الحتواء  االأرب��ع��اء  مليونان  عددهم 
تف�س جديد للمر�س بعد �سهور من 

عدم ت�سجيل اأي اإ�سابات.
واأغلقت املدار�س واملتاجر واحلانات 
وامل�سانع وحتى املطاعم التي توفر 
بينما  ال��ط��ل��ب��ات  ت�����س��ل��ي��م  خ���دم���ات 
بالتزام  ل��ل�����س��ك��ان  اأوام�������ر  ����س���درت 

منازلهم.
“اأق�سى  ف��اأع��ل��ن��ت  ال���ي���اب���ان،  واأم�����ا 
�سّجلت  ب��ع��دم��ا  التاأّهب”  درج����ات 
لالإ�سابات  ق��ي��ا���س��ي��ا  ي��وم��ي��ا  ع�����ددا 
دفع  ما  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س 
ال�سلطات للتفكري بقيود على غرار 
احل��د م��ن ع��دد االأ���س��خ��ا���س الذين 

ي�سمح لهم بالتواجد يف املطاعم.
العامل  ف����اي����زر  م��ن��ح��ت  ب�����دوره�����ا، 
ب�����س��ي�����س اأم�����ل ع���ر اإع���الن���ه���ا ب���اأن 
لقاحها  اأج��ري��ت على  كاملة  درا���س��ة 
التجريبي اأظهرت باأنه فّعال بن�سبة 

95 يف املئة.
�سركة  قالت  بعدما  االإع���الن  وج��اء 
تعمل على تطوير  اأخ��رى  اأمريكية 
باأن  م��ودي��رن��ا  ه��ي  للفريو�س  ل��ق��اح 

لقاحها فعال بن�سبة 94،5 يف املئة.
اإ����س���اب���ات فريو�س  ه����ذا وجت������اوزت 
حاجز  اأم���������س  رو����س���ي���ا  يف  ك����ورون����ا 
�سجلت  اأن  ب��ع��د  اإ����س���اب���ة،  امل��ل��ي��وين 
ال���ب���الد زي�����ادة ق��ي��ا���س��ي��ة يف ك���ل من 

االإ�سابات والوفيات.
برناجما  ت��ط��ب��ق  ال���ت���ي  ورو�����س����ي����ا، 
ويبلغ  الفريو�س  لفحو�س  �سخما 
مليون   145 ن��ح��و  ���س��ك��ان��ه��ا  ع����دد 
دول��ة من  اأك��ر  ه��ي خام�س  ن�سمة، 
العامل  يف  بكورونا  االإ�سابات  حيث 
والهند  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  ب���ع���د 

والرازيل وفرن�سا.
وبالرغم من اأن االرتفاع االأخري يف 
ح��االت االإ���س��اب��ة ق��اوم��ت ال�سلطات 
العام  ل��ل��ع��زل  ق���ي���ود  ف���ر����س  ف���ك���رة 
�سابق من  ملا حدث يف وقت  مماثلة 

العام.
ال�سلطات  ذل��ك، فر�ست  وب��دال من 
قيودا �سارمة ت�سمل و�سع الكمامات 
العامة  النظافة  اأهمية  واأكدت على 
وفر�ست  االج��ت��م��اع��ي،  وال��ت��ب��اع��د 
اخلا�سة  اإج��راءات��ه��ا  املناطق  بع�س 

بها.
و����س���ج���ل م���رك���ز ال���ت�������س���دي الأزم�����ة 
اخلمي�س  اأم�������س  ك���ورون���ا  ف���ريو����س 
و463  جديدة  اإ�سابات   23610
وفاة مرتبطة مبر�س كوفيد-19.

وهي  م���و����س���ك���و،  اإن  امل����رك����ز  وق������ال 
بالفريو�س  ت�����س��ررا  امل��ن��اط��ق  اأك���رث 
اإ�سابة   6438 �سجلت  ال��ب��الد،  يف 
املفرو�سة  القيود  وت�سمل  ج��دي��دة، 
ب���ع���د لطلبة  ع����ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  ه���ن���اك 
امل��دار���س ال��ث��ان��وي��ة واإغ��الق��ا خالل 
واملالهي  واملطاعم  للحانات  الليل 

الليلية.

اإ�سابات كورونا يف رو�سيا تتجاوز املليونني 

ربع مليون وفاة بكوفيد يف اأ�سمريكا واحتجاجات اأوروبية على القيود 

ماكرون يبحث يف فرن�سا ت�سكيل جمل�س لالأئمة بيلو�سي.. عودة املراأة احلديدية لرئا�سة »النواب الأمريكي«
•• وا�سنطن-اأ ف ب

اأع����اد ال���ن���واب ال��دمي��وق��راط��ي��ون يف 
انتخاب  االأم�����ريك�����ي  ال���ك���ون���غ���ر����س 
عاماً   80 البالغة  بيلو�سي  نان�سي 
لوالية  ال�����ن�����واب  مل��ج��ل�����س  رئ���ي�������س���ة 
يف  �سخ�سية  اأق��وى  ولتكون  جديدة 
الرئي�س  والي���ة  خ���الل  ال��ك��ون��غ��ر���س 

املنتخب جو بايدن.
وق��������������ال امل������ج������م������ع االن�����ت�����خ�����اب�����ي 
على  ت���غ���ري���دة  يف  ال���دمي���وق���راط���ي 
جمل�س  لرئي�سة  “تهانينا  ت��وي��رت 
�سّماها  التي  بيلو�سي  نان�سي  النواب 
لتكون  جم������ّدداً  ال��دمي��وق��راط��ي��ون 
جمل�س  ورئي�سة  ال�سجاعة  قائدتنا 

النواب ال�117«.
وب��ي��ل��و���س��ي ال���ت���ي مل ي��رت���ّس��ح اأح���د 
���س��ّده��ا يف ه����ذه االن���ت���خ���اب���ات، هي 
املنتهية  للرئي�س  الرئي�سي  اخل�سم 
والي��ت��ه دون��ال��د ت��رام��ب، وه��ي تقود 
الدميوقراطي  االن��ت��خ��اب��ي  امل��ج��م��ع 

منذ عام 2003.
لتجديد  اأ�����س����وات  ع��ل��ت  ح���ني  ويف 
اأن  اإال  ال���دمي���وق���راط���ي���ة،  ال���ق���ي���ادة 
احتفظ  اإذ  ح��ال��ه  ال��و���س��ع ظ��ّل على 
مبن�سب  عاماً(   81( هوبر  �ستاين 
كاليبورن  وجيم�س  الغالبية،  زعيم 
)80 ع���ام���اً(، االأع���ل���ى م��رت��ب��ة بني 

اجلديد جو بايدن و)نائبة الرئي�س( 
بذل  م��ت��ع��ّه��دة  هاري�س”،  ك���ام���اال 
ق�سارى جهدها ل�”�سحق” اجلائحة 
وحتقيق “العدالة” لالأمريكيني يف 
ما يتعلق بق�سايا الرعاية ال�سحية 
والق�ساء  االق���ت�������س���ادي  واالأم��������ن 
والتغرّي املناخي. و�سرعان ما اّت�سل 
بايدن ببيلو�سي لتهنئتها، موؤّكداً لها 
ومع  معها  العمل  اإىل  “يتطّلع  اأّن��ه 
جمل�س  يف  الدميوقراطية  القيادة 
اأعمال م�سرتك  على جدول  النواب 
واإعادة  كوفيد-19  على  لل�سيطرة 

بناء اقت�سادنا ب�سكل اأف�سل«.
وق��ب��ل ع��ام��ني واف���ق���ت ال��ن��ائ��ب��ة عن 
مدينة �سان فران�سي�سكو على البقاء 
لغاية  م��ن�����س��ب��ه��ا  يف 
ع���ل���ى   2022
االأك������رث، يف ق���رار 
�����س����اه����م ع����ل����ى ما 
ف���وزه���ا  يف  ي����ب����دو 
ه���ذه  يف  ال�������س���ه���ل 
ورّداً  االنتخابات. 
عّما  ����س���وؤال  ع��ل��ى 
�ستلتزم  ك��ان��ت  اإذا 
ب����ت����ع����ّه����ده����ا ه����ذا 
بالتنّحي يف نهاية 
قالت   ،2022
االأربعاء  بيلو�سي 

االإ�سالمية يف فرن�س�����ا لتنقيتها من النفوذ االأجنبي والتطّرف والنزعات 
ال�سيا�سية.

يف  ينهي  اأن  لالأئمة  الوطني  املجل�س  ت�سكيل  وراء  من  ماكرون  وياأمل 
غ�سون اأربع �سنوات وجود 300 اإمام اأجنبي يف فرن�سا “مبتعثني” من 

تركيا واملغرب واجلزائر.
ويف اجتماعه مع ق��������ادة الديانة االإ�سالمية قال ماكرون ملمّثلي االحتادات 
اإّن�������ه  االإ�سالمية  للديان������ة  الفرن�سي  املجل�س  يف  املن�سوي������ة  الت�سعة 
املو�سوع�������ات،  مواق������������ف غام�س��������ة من هذه  لديه  منها  اأّن عدداً  يعلم 
“اخل��������روج من هذا  ال�س������روري  اأّنه من  على  م�س�����امعهم  على  م�سّدداً 

االلتبا�س«.
ال��ت��ي مت��ّث��ل ق�سماً  الت�سعة  ب��ني ه��ذه االحّت�����ادات  وم��ن 
ث��الث��ة احت����ادات ال  ه��ن��اك  م��ن م�سلمي فرن�سا  ك��ب��رياً 

وفقاً لالإليزيه . تعتمد “روؤية جمهورية”، 
وح���ّذر م��اك��رون حم��اوري��ه م��ن اأّن���ه “يف ح��ال مل يوّقع 
النتائج”،  ف�سن�ستخل�س  امل��ي��ث��اق،  ه���ذا  ع��ل��ى  البع�س 

م�سرياً اإىل اأّنه “اأخذ علماً مبقرتحاتهم«.
الت�ساريح  اإ���س��دار  االأئ��م��ة خم���ّواًل  ول��ن يكون جمل�س 
�سيكون  بل  فح�سب،  ر�سمية  بطاقة  ومنحهم  لالأئمة 
ما  اإذا  منهم  البطاقات  ه��ذه  �سحب  على  اأي�ساً  ق���ادراً 
اأخالقية  و�سرعة  اجلمهورية”  قيم  “ميثاق  خرقوا 

�سيتم االتفاق عليها.
���س��الة وخطيب  اإم���ام  منهم:  ك��ّل  دور  على  واع��ت��م��اداً 
م�سجد وداعية، �سيتعنّي على كّل اإمام االإملام مب�ستوى 
درا�سية  �سهادات  وحيازة  الفرن�سية  اللغة  من  خمتلف 

ميكن اأن ت�سل اإىل امل�ستوى اجلامعي.
ومن �ساأن ان�سمام املجل�س الفرن�سي للديانة االإ�سالمية اإىل هذه املبادرة 
اأن ي�سّكل انت�ساراً ملاكرون الذي تعّر�س لهجوم عنيف ب�سبب ت�سريحاته 

ب�ساأن االإ�سالم املتطرف.

مبن�سب  املجل�س،  يف  ال�سود  النواب 
املركزان  وه��م��ا  ال��غ��ال��ب��ي��ة،  م��ن�����ّس��ق 
النواب  جمل�س  يف  وال��ث��ال��ث  ال��ث��اين 

من حيث الرتاتبية.
و�سيتم الت�سويت ب�سكل ر�سمي على 
جمل�س  قاعة  يف  الرت�سيحات  ه��ذه 
بعد  الثاين-يناير  كانون  يف  النواب 
للكونغر�س  االف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ل�����س��ة 
اجل����دي����د، وق���ب���ل وق����ت ق�����س��ري من 
تويل بايدن من�سب الرئي�س ال�46 
للواليات املتحدة يف 20 من ال�سهر 

نف�سه.
زمالئها  ب���اأ����س���وات  ف���وزه���ا  وب��ع��ي��د 
للمرة  ج����رى  ال����ذي  ال��ت�����س��وي��ت  يف 
النيابي  ال��ت��ك��ّت��ل  ت���اري���خ  يف  االأوىل 

الدميوقراطي عر 
ب�سبب  االإنرتنت 
 ،1 9 - فيد كو
بليو�سي  ق���ال���ت 
جداً  “ي�سّرفني 
جداً” قبول هذا 

الرت�سيح.
“اأ�سعر  واأ�سافت 
غامرة  ب�����س��ع��ادة 
�سديد  وبحما�س 
للعمل  واأت�����س��ّوق 
م�������������ع رئ������ي�������������س 
الواليات املتحدة 

•• باري�س-اأ ف ب

م�سوؤويل  ا�ستقبل  ماكرون  اإميانويل  الرئي�س  اأّن  االإليزيه  ق�سر  اأعلن 
طلبه،  على  بناًء  اأم��ام��ه،  عر�سوا  الذين  فرن�سا  يف  االإ�سالمية  الديانة 
يكون م�سوؤواًل عن  لت�سكيل جمل�س وطني لالأئمة  العري�سة  اخلطوط 
اإ�سدار االعتمادات لرجال الدين امل�سلمني يف فرن�سا و�سحبها منهم عند 

االقت�ساء.
وقالت الرئا�سة الفرن�سي اإّن ماكرون طلب اأي�ساً من حماوريه اأن ي�سعوا 
املجل�س  على  يتعنّي  للقيم اجلمهورية”  “ميثاقاً  يوماً   15 يف غ�سون 
منها  يتاألف  التي  الت�سعة  واالحت����ادات  االإ�سالمية  للديانة  الفرن�سي 

االلتزام به.
م�سوؤويل  اأم��ه��ل  م��اك��رون  اأّن  على  ال��رئ��ا���س��ة  و�س����ّددت 
امل��ج��ل�����س م���دة اأ���س��ب��وع��ني ل��ي��ح�����س��روا ل���ه ه���ذا امليثاق، 
موؤّكدًة بذلك معلومات ن�سرتها �سحيفتا لوفيغارو ولو 

باريزيان.
وطلب الرئي�س من حماوريه اأن يت�سّمن امليثاق تاأكيداً 
على االعرتاف بقيم اجلمهورية، واأن يحّدد اأّن االإ�سالم 
يف فرن�سا هو دين ولي�س حركة �سيا�سية، واأن ين�ّس على 

اإنهاء التدّخل اأو االنتماء لدول اأجنبية.
للديانة  الفرن�سي  املجل�س  رئي�س  االجتماع  يف  و�سارك 
باري�س  م�سجد  وع��م��ي��د  م��و���س��وي  حم��م��د  االإ���س��الم��ي��ة 
���س��م�����س ال���دي���ن ح���اف���ظ ب���االإ����س���اف���ة اإىل مم��ث��ل��ني عن 
االحّت��ادات الت�سعة التي يت�سكل منها املجل�س الفرن�سي 

للديانة االإ�سالمية.
ومنذ خطابه يف مطلع ت�سرين االأول/اأكتوبر �سّد االنف�سالية واالإ�سالم 
املدّر�س  �سحيتهما  راح  اللذين  االإرهابيني  الهجوميني  وبعد  املتطّرف 
�سامويل باتي ذبحاً قرب باري�س وثالثة اأ�سخا�س قتلوا داخل كاتدرائية 
الديانة  ق����ادة  ����س���رق(، زاد م���اك���رون ���س��غ��وط��ه ع��ل��ى  ن��ي�����س )ج���ن���وب  يف 

رابحة  ورق���ة  اأي  خ�����س��ارة  اأري����د  “ال 
بهذا  اأدل��ي��ت  لكّنني  ل���دّي،  ق��د تكون 
�سهد  ال��ذي  ال�سباق  اأم��ا  الت�سريح«. 
ت��ن��اف�����س��اً ف��ع��ل��ي��اً ف��ك��ان ع��ل��ى من�سب 
الذي  النواب،  جمل�س  رئي�سة  نائب 
حزبي،  من�سب  اأع��ل��ى  راب����ع  ي��ع��ت��ر 
وقد فازت به كاثرين كالرك )57 
من�سب  ح��ال��ي��اً  ت�سغل  ال��ت��ي  ع��ام��اً(، 
نائبة رئي�س املجمع الدميوقراطي.

املن�سب  ه��ذا  على  التاف�س  واأظ��ه��ر 
لقيادة  ج����دي����داً  ج���ي���اًل  ه���ن���اك  اأن 
الدميوقراطية  ال��ن��ي��اب��ي��ة  ال��ك��ت��ل��ة 
ي���ل���وح يف االأف���������ق. وف�������ازت ك����الرك 
زميلها  ع��ل��ى  االن��ت��خ��اب��ات  ه����ذه  يف 
�سي�سلني  دي��ف��ي��د  ت��ق��ّدم��ي��ة  االأك�����رث 
اأول نائب يجاهر  )59 عاماً(، وهو 
يف  ع�سواً  ي�سبح  اجلن�سية  مبثليته 

قيادة جمل�س النواب.
اأم����ا يف امل��ق��ل��ب االآخ����ر ح��ي��ث اأع����ادت 
انتخاب  اجلمهورية  النيابية  الكتلة 
زعيم  القدمية مبا يف ذلك  قيادتها 
جّدد  فقد  م��ك��ارث��ي،  كيفن  االأق��ل��ي��ة 
مناف�سيهم  و����س���ف  اجل���م���ه���وري���ون 
ي�ساريون  ب��اأّن��ه��م  ال��دمي��وق��راط��ي��ني 
لفر�س  ي�����س��ع��ون  “راديكاليون” 
ال����والي����ات  ع���ل���ى  “اال�سرتاكية” 

املّتحدة.
 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• لوك الليربتي

منذ فرتة طويلة، كان العامل ال�سيا�سي يتودد اإىل 
ي�ست�سلمون  ال�سيا�سيون  وكان  علًنا،  الفرجة  عامل 
جرابكم  يف  ي��ك��ون  ورمب���ا  لعبته،  يف  وي��ن��خ��رط��ون 

جميًعا م�ساهد مقنعة من تلك العرو�س.
ا على  وهذا االنفتاح على عامل الفرجة يوؤثر اأي�سً
متفاوتة،  النتائج  ��ا،  اأي�����سً وه��ن��ا  االإع����الم.  و�سائل 
وغالًبا ما يكون ذلك على ح�ساب جودة املعلومات. 
ففي مقابل �سون هانيتي الذي يروج علًنا للرئي�س 
على قناة فوك�س يف وقت الذروة، جند كري�س كومو 
على قناة �سي اإن اإن الذي يقدم عر�سا فرجويا مع 

�سقيقه احلاكم الدميقراطي لوالية نيويورك.
واإذا كان مزج االأنواع االأدبية يثري الريبة من قبل، 
اأربع �سنوات يتحدى الفطرة  فاإن ما ن�سهده منذ 
ال�سليمة ويهدد م�سداقية املوؤ�س�سات. واإذا مل يكن 
دون��ال��د ت��رام��ب م�����س��وؤواًل ع��ن ه��ذا االن��ح��راف من 
ي�سمح  فاإنه  الفرجة،  ع��امل  اإىل  ال�سيا�سي  العامل 

لهذه املمار�سة بالو�سول اإىل اآفاق جديدة.
االإدارة  م��ن  االن��ت��ق��ال  يتم  اأن  يفرت�س  ح��ني  ويف 
االختالف  ف���ان  ب���اي���دن،  ج��و  اإدارة  اإىل  احل��ال��ي��ة 
يتقل�س ب�سكل متزايد بني دونالد ترامب املبتدئ، 

ودونالد الذي يدير الواليات املتحدة.
الرئا�سية  ال���غ���رف  يف  ال��رئ��ي�����س  ي��خ��ت��ب��ئ  وب��ي��ن��م��ا 
ملعب  يف  للتنف�س  ي��خ��رج  اأو  االأب��ي�����س،  البيت  يف 
بعدد مذهل من  ال��وق��ت  نف�س  يقوم يف  اجل��ول��ف، 

عمليات الف�سل والت�سريح الأ�سباب مريبة.
 نعم، للرئي�س هذا احلق يف تعيني وا�ستبدال كبار 
امل�سوؤولني، لكنه ي�ستخدم هذا احلق حاليا لت�سفية 

احل�سابات.
دونالد  ُع���رف  ال��واق��ع،  تلفزيون  م��ن جن��وم  جن��م 
ويبدو  “اأنت مطرود”.  ال�سهرية  ترامب بجملته 
اأن ا�ستعادة ال�سيغة ت�سعده االآن. فقد تكون جيدة 
للبلد.  �سيئة  لكنها  واال�ستماع،  امل�ساهدة  لن�سبة 
حتد  يف  ذل��ك  فعل  كريب�س،  كري�س  اأق���ال  فعندما 

للحرفّية التي اأظهرها مدير االأمن ال�سيراين.
لقد جتراأ كريب�س على خمالفة الرئي�س بتاأكيده 
ن���زاه���ة يف  االأك�����رث  ك��ان��ت   2020 ان��ت��خ��اب��ات  اأن 
��ا يف ت��ط��وي��ر من�سة  ال���ت���اري���خ، ل��ك��ن��ه ���س��اع��د اأي�����سً
التي  الكيفية  ب�ساأن  القلقني  للمواطنني  �سمحت 
ب��ه��ا االن��ت��خ��اب��ات ل��ل��ع��ث��ور ع��ل��ى اإجابات  ���س��ت��ج��ري 
واالبتهاج  باملبادرة  االإ�سادة  من  وب��داًل  الأ�سئلتهم. 
ا�ستبعاد  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال��ن��ت��ائ��ج، ف�سل  ب��ن��زاه��ة 

كريب�س.
ب�سكل  نف�سه  يظهر  م��ن  ه��و  فقط  الرئي�س  لي�س 
ا،  درامي واأ�سلوب موؤ�سف، فخادمه االأكرث اإخال�سً
يلعب نف�س اللعبة. رودي جولياين يحب االأ�سواء 
واملال. وهذا لي�س باالأمر ال�سيئ يف حد ذاته، لكن 

ه��ن��اك م��ا ي��ث��ري ال�����س��ك��وك ع��ن��دم��ا ال ت��ك��ون لديك 
يرف�سها  ق�سايا  ع��ن  للدفاع  اخل��رة  اأو  امل��ه��ارات 

اخلراء الأنها تفتقر اإىل امل�سداقية.
حتول جولياين اىل م�سخرة يف حمكمة بن�سلفانيا 
يف  النتائج  على  امل�سادقة  منع  ي��ح��اول  ك��ان  حيث 
البارزين يرون  الوالية. وحتى اجلمهوريني  تلك 
والفرجة  امل�سهدية  بتف�سيل  بق�سيته  ي�سر  اأن��ه 

على الوقائع واحلقائق.
لدونالد  ال�سابق  املوظفني  كبري  مولفاين،  ميك 
لي�س  ب��اأن��ه  ال�سابق  نيويورك  عمدة  ذّك��ر  ت��رام��ب، 
امل��ح��ام��ي ال�سخ�سي  ب��ل  ت��رف��ي��ه��ي،  ب��رن��ام��ج  جن��م 
املتحدة. ال ح�سمة هنا، وال نبل  الواليات  لرئي�س 
يف النوايا؛ وال يوجد اال انت�سار ال�سهرة الفورية 
اإىل  ُن�سارع  التي  وال����دوالرات  ال��واق��ع،   لتلفزيون 

قب�سها على ح�ساب احرتام املوؤ�س�سات.
م��ا ي��ح��دث االآن يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة اأم���ر خمز. 
م�سهد ال يليق بدميقراطية نا�سجة و�سليمة. انه 
ال يتم تقوي�س ثقة العديد من االأمريكيني فقط، 
الواليات  مب�سداقية  الدائم  ال�سرر  احلاق  ولكن 
املتحدة على ال�ساحة الدولية. هل ال تزال الدولة 
باإ�ساءة  للمهرجني  ت�سمح  عندما  ج���اًدا  حم����اوًرا 

ا�ستخدام املوؤ�س�سات؟
نعم، اأدرك اأن اأكرث من 70 مليون ناخب ف�سلوا 
دون��ال��د ترامب على جو ب��اي��دن. وم��ع ذل��ك، نعلم 
الرئي�س  �سلوك  م��ن  م�ستاوؤون  منهم  العديد  اأن 
اجلمهوري، لكنهم مل يتمكنوا من اجبار اأنف�سهم 
اأتفهم  ان��ن��ي  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني.  ال��ت�����س��وي��ت  ع��ل��ى 
لقد  معتدل.  ب�سكل  اإال  يقلقني  وال  االختيار  هذا 
ف�سلوا من�سة جمهورية على تلك التي يعتروها 
ا���س��رتاك��ي��ة ج���دا ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني، ح��ت��ى ل���و كان 

ا. موقف القائد بغي�سً
ترامب  يقوله  ما  اأن  هو  احلقيقي  قلقي  يثري  ما 
وج����ول����ي����اين ي���ت���م ت�����س��دي��ق��ه م����ن ق���ب���ل ماليني 
البائ�سني  ال�سيدين  هذين  ه��راء  ان  االم��ري��ك��ان. 
موؤ�س�سات  اأن�������س���اأت���ه  خ���ي���ايل  ع����امل  م���ن  م�����س��ت��م��د 
االإنرتنت.  �سبكة  على  املنت�سرة  امل�سللة  املعلومات 
وتكمن امليزة الوحيدة لهذين الفكاهيني ال�سيئني 
الذين  اأولئك  �سذاجة  ا�ستغالل  على  قدرتهما  يف 
من  فقط  ال��ع��امل  ه��ذا  ع��ن  معلوماتهم  ي�ستقون 

ماك�س نيوز اأو برايتبارت وغريهما.
اخلليط  ه��ذا  ت��اأث��ري  ب�ساأن  جميًعا  نقلق  اأن  يجب 
امل�سللة.  واملعلومات  الواقع  تلفزيون  من  املتفجر 
عندما ت�سرتي ن�سبة عالية جًدا من االمريكيني 
الويب  ق����وة  وت�����س��م��ح   sires ال���زائ���ف���ة  االأخ����ب����ار 
ب��ت�����س��دي��ر ه����ذا االجت�����اه ب�����س��رع��ة، ف��ه��ن��اك �سبب 
املتحدة  ال��والي��ات  يهدد  ال  اخلطر  ب��اأن  لالعتقاد 

فقط.
ترجمة خرية ال�سيباين

انت�سار تلفزيون الواقع...!

*ا�ستاذ تاريخ، وحما�سر، ومعلق �سيا�سي كندي خمت�س يف ال�سيا�سة والتاريخ االمريكيني

»تهديدات اإلكرتونية« رو�سية و�سينية ت�ستهدف كندا
باأن ت�ستهدف هذه الدول امللكية الفكرية املرتبطة باملعركة 
�سد كوفيد-19 لتح�سني قدراتها هي يف احتواء الوباء. كما 
ت�سمل التهديدات �سد الكنديني و�سركاتهم التج�س�س عر 

االإنرتنت وحمالت للتاأثري عر االإنرتنت. 
جلهات  ت��ت��ب��ع  ت��ق��ّدم��ا  االأك����رث  “القدرات  اإن  امل��رك��ز  وق����ال 
باأهداف  ومدفوعة  الدول  ترعاها  اإلكرتونيا  تهديدا  متثل 
اقت�سادية وفكرية وجيو�سيا�سية«. واأ�ساف “ي�سري تقييمنا 
يف  ال��دول  ترعاها  التي  ال��رام��ج  اأن  اإىل  موؤكد  �سبه  ب�سكل 
ال�سني ورو�سيا واإيران وكوريا ال�سمالية متّثل اأكر تهديدات 

اإلكرتونية برعاية الدولة الأفراد ومنظمات كندية«.
 كما ت��ط��ور دول ع��دي��دة اأخ���رى ق��درات��ه��ا ال��ت��ي متكنها من 

•• مونرتيال-اأ ف ب

باالأمن  املخت�سة  الكندية  الهيئة  ع��ن  ���س��ادر  تقرير  ح���ّذر 
ال�سني  ب��رام��ج ترعاها احل��ك��وم��ات يف  اأن  االإل��ك��رتوين م��ن 
يف  تهديدات  اأك��ر  ت�سّكل  ال�سمالية  وكوريا  واإي��ران  ورو�سيا 
الكندي  املركز  واأف���اد  لكندا.  املتطورة  التكنولوجيا  جم��ال 
تهديدا  متثل  التي  اجلهات  “عدد  اأن  االإل��ك��رتوين  لالأمن 

اإلكرتونيا يرتفع ويزداد تطورها«.
 وتو�سل املركز اإىل اأن الدول االأربع حتاول على االأرجح بناء 
ق��درات متّكنها من تعطيل بنى حتتية كندية رئي�سية على 
التقرير  وتوقع  اأهدافها.  لتحقيق  الكهرباء  اإم��دادات  غرار 

يتوقع  اأن��ه  اإىل  امل��رك��ز  واأ���س��ار  اإلكرتونيا.  تهديدا  متثل  اأن 
“القيام  �سيوا�سلون  ال��دول  ترعاهم  الذين  املهاجمني  ب��اأن 
الكندية  التجارية  االأع��م��ال  �سد  جت��اري  جت�س�س  بعمليات 
واجلهات االأكادميية واحلكومات«. كما حّذرت من اأن الوباء 
عر  وال��ن�����س��اط  بعد  ع��ن  العاملني  اأع����داد  ازدي����اد  اإىل  اأدى 
االإنرتنت بالن�سبة للكنديني عموما، وهو اجتاه �سيتوا�سل 
وقد يعّر�س النا�س اإىل جمموعة متنامية من التهديدات. 
وخ�سر الكنديون اأكرث من 43 مليون دوالر كندي )32،8 
االإن��رتن��ت يف  ع��ر  االح��ت��ي��ال  ج���ّراء عمليات  مليون دوالر( 
االحتيال  مكافحة  مركز  عن  اإح�سائيات  بح�سب   ،2019

الكندي.
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املال والأعمال

هيئة تنظيم الت�سالت ت�سارك يف جل�سة الطاولة امل�ستديرة حول الألياف ال�سوئيةبلحيف النعيمي يزور منفذ خطم مالحة احلدودي يف كلباء
امل�ساعد  ال��وزارة  وكيل  ال�سرع  �سيف  و�سعادة  بالوكالة، 
وكيل  ب��اأع��م��ال  وال��ق��ائ��م  امل�ستدامة  املجتمعات  لقطاع 

الوزارة امل�ساعد لقطاع التنوع الغذائي.
اإبراهيم  حممد  �سعادة  الزيارة  خالل  معاليه  والتقى 
احلدودية  وال��ن��ق��اط  امل��ن��اف��ذ  ���س��وؤون  م��دي��ر  الرئي�سي 
بال�سارقة والذي قدم �سرحاً وافياً حول خدمات املنفذ 
ومدى جاهزيته وقدرته اال�ستيعابية، والتجربة التي 
واملناطق  واجل��م��ارك  للموانئ  ال�سارقة  هيئة  طبقتها 
على  اع��ت��م��اداً  ك��ورون��ا  م��ع جائحة  التعامل  احل���رة يف 
توظيف اأحدث التقنيات العاملية ما عزز حركة التجارة 

البينية مع دول اجلوار.

•• دبي-وام:

زار معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
وزي����ر ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة م��ن��ف��ذ خ��ط��م مالحة 
املنفذ  للوقوف على جاهزية  كلباء  احل��دودي مبدينة 
ل��ل��دول��ة ومدى  ال����واردة  ال��غ��ذاء  ار���س��ال��ي��ات  ال�ستقبال 
ال�سحي  واحل��ج��ر  الفح�س  خ��دم��ات  وك��ف��اءة  م��رون��ة 
اإط��ار جهود  باملنفذ وذلك يف  واملرفقة  للوزارة  التابعة 
الغذاء  �سالمة  لتعزيز  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة 

و�سمان ا�ستدامة �سال�سل التوريد.
ال���وزارة  وك��ي��ل  ع��ل��وان  �سلطان  ���س��ع��ادة  وراف���ق معاليه 

القطاعات التي تعتمد على تقنيات املعلومات واالت�ساالت 
املدن  وتقنيات  االأ���س��ي��اء  واإن��رتن��ت  اخلام�س  اجل��ي��ل  مثل 
ال��ذك��ي��ة، وت��ط��رق��ت اإىل اأه��م��ي��ة االأل���ي���اف ال�����س��روري��ة يف 
البنية  تطوير  ت�سريع  وكيفية  الرقمي  التحول  حتقيق 

التحتية لالألياف وتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت.
امل�سمار نائب مدير  املهند�س ماجد �سلطان  وثمن �سعادة 
عام الهيئة لقطاع االت�ساالت - يف كلمته خالل فعاليات 
�سامينا  ملنظمة  ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود   - امل�ستديرة  ال��ط��اول��ة 
“ لطاملا  وق���ال:  املنطقة.  يف  الرقمي  التحول  متكني  يف 
حظي قطاع االت�ساالت وتقنية املعلومات باهتمام قيادتنا 
التحول  على  قائم  مل�ستقبل  ال��ب��واب��ة  باعتباره  الر�سيدة 
الرقمي واقت�ساد املعرفة واملدن الذكية ومثلما عملنا يف 

املا�سي ا�ستعدادا للحا�سر نعمل اليوم على التح�سري للغد 
من خالل اأكر حملة وطنية ت�ساركية لت�سميم اخلم�سني 
عاًما القادمة نحو مئوية االإمارات 2071 حتت اإ�سراف 
املجاالت  ي�سمل جميع  الر�سيدة. وهذا  قيادتنا  دقيق من 
وخ�سو�ساً قطاع االت�ساالت والتحول الرقمي الذي يقع 
�سكلت  املا�سية  ال�سهور  اأن  �سعادته  واأك���د  ال�سميم«.  يف 
االألياف  ل�سبكة  التحتية  البنية  جل��ودة  حقيقياً  اختباراً 
ال�سوئية التي عملت الدولة على تطويرها خالل االأعوام 
االأ�سهر  ن�ستعر�س  ون��ح��ن  “ ال��ي��وم  واأ����س���اف:  امل��ا���س��ي��ة. 
الع�سرة املا�سية ونقّيم االأداء والنتائج اأ�سبحنا اأكرث وعياً 
اأي وقت م�سى ب�سحة القرارات املتعلقة ببناء �سبكة  من 

االألياف ال�سوئية .

•• دبي-وام:

�ساركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع االت�ساالت يف جل�سة 
ال��ط��اول��ة امل�����س��ت��دي��رة االف��رتا���س��ي��ة ب��ع��ن��وان ب��ن��اء �سبكات 
االألياف ال�سوئية لتحقيق االقت�ساد الرقمي اإ�ساءة على 
االألياف ال�سوئية بجانب العديد من القادة وال�سخ�سيات 
البارزة يف جمال �سناعة تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت 
التي  امل�ستديرة  الطاولة  حم��ادث��ات  وناق�ست  ال��ع��امل.  يف 
اأه��م��ي��ة �سبكات  ���س��ام��ي��ن��ا ل��الت�����س��االت  ن��ظ��م��ه��ا جم��ل�����س 
فيما  خ�سو�ساً  وموثوقيتها  وفائدتها  ال�سوئية  االألياف 
ودور  طويلة  مل�سافات  ونقلها  ال��ب��ي��ان��ات  ب�سالمة  يتعلق 
االألياف ال�سوئية يف دعم �سيا�سات االبتكار يف العديد من 

مب�ساركة 30 عار�سًا و60 علمة جتارية

اإك�سبو الذيد ينهي ا�ستعداداته ل�ست�سافة معر�س التخييم واملغامرات 2020

بالتعاون مع منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية

وزارة املالية تنظم ندوة افرتا�سية بعنوان التفاقيات ال�سريبية والتحويل ال�سعري

جمارك دبي توقع مذكرة تفاهم مع تران�سجارد حلماية الب�سائع الثمينة

ارتفاع اأ�سول اجلهاز امل�سريف اىل 
3.252 تريليون درهم مع نهاية �سبتمرب

الذهب  م��ن  ل��دب��ي  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  قيمة  و�سجلت 
واالأملا�س عر ال�سحن اجلوي 67.1 مليار درهم بحجم 
601.4 ط��ن وذل��ك خ��الل ال��ف��رتة م��ن ب��داي��ة مار�س 
اإج����راءات  �سهدت  وال��ت��ي   2020 يونيو  نهاية  وح��ت��ى 
فريو�س  تف�سي  م��ن  للحد  م�����س��ددة  ع��امل��ي��ة  اح���رتازي���ة 
على  ي��وؤ���س��ر  م��ا  وه��و   ”19 “كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا 
اأهمية دبي كمركز عاملي رائد لتجارة الذهب واالأحجار 
الثمينة. وقال الدكتور عبداهلل بو�سناد يف تعليقه على 
توقيع املذكرة اأن جمارك دبي ت�سع متطلبات عمالئها 
يف مقدمة اأولوياتها حيث حتر�س الدائرة على توفري 
اأف�سل املمار�سات العاملية للم�سافرين والعمالء لتحقيق 
اأق�سى درجات احلماية واالأمان لب�سائعهم الثمينة مبا 
اإىل  ..م�سرياً  �سعادتهم  ويحقق  باالطمئنان  ي�سعرهم 
لتوفري اخلدمات  “تران�سجارد”  اأنه مت اختيار �سركة 
نظراً  وامل�سافرين  للعمالء  الثمينة  للب�سائع  االأمنية 
ملا تتمتع به ال�سركة من �سل�سلة متكاملة من اخلدمات 
واملوؤ�س�سات  لل�سركات  االأوج��ه  متعددة  الرائدة  االأمنية 
لالإدارة  �سركة  اأك��ر  اأي�ساً  تعد  كما  االإم���ارات  دول��ة  يف 

االأمنية للمباين واملن�ساآت يف دبي.

اخلا�س  للقطاع   0.7% وبن�سبة  احلكومي  للقطاع 
رغم  وذل���ك  البنكية  غ��ري  امل��ال��ي��ة  للموؤ�س�سات  و2.9 
العام  للقطاع  املمنوح  %1.4 لالئتمان  بن�سبة  ارتفاع 
ملكية  فيها  وتتجاوز  باحلكومة  ال�سلة  ذات  الكيانات 
احلكومة %50 وارتفعت الودائع البنكية خالل �سهر 
ارتفاع  م��ن  ب��دع��م   0.4% بن�سبة   2020 �سبتمر 
%0.7 يف  وبن�سبة  املقيمني  ودائ��ع  %0.4 يف  بن�سبة 
ودائع غري املقيمني، ويعزي ارتفاع ودائع املقيمني اىل 

. ارتفاع ودائع احلكومة بن�سبة 18.9% 
وارتفع اجمايل ا�ستثمارات البنوك خالل �سهر �سبتمر 
بن�سبة %1.2 لي�سل اىل 440.8 مليار درهم وعلى 

. اأ�سا�س �سنوي ارتفعت بن�سبة 10.9% 
ويف نهاية �سبتمر انخف�ست ن�سبة االإقرا�س اىل املوارد 
مما   78.6% عند  لتقف   1.1% بن�سبة  امل�ستقرة 

يعك�س منوا يف الودائع واملوارد امل�ستقرة االأخرى .

•• دبي-وام:

ت���ف���اه���م م�����ع �سركة  دب������ي م�����ذك�����رة  وق����ع����ت ج�����م�����ارك 
“تران�سجارد” لتقدمي اخلدمات االأمنية لنقل وحرا�سة 
والعمالء  للم�سافرين  الثمينة  ال��ب�����س��ائ��ع  وت��خ��زي��ن 
وت�سمل اخلدمات املقدمة من ال�سركة تخزين الب�سائع 
اجلمركي  والتخلي�س  والنقل  للتفتي�س  وا�سطحابها 
املعتمدة  اجلمركية  ال��ب��ي��ان��ات  اأن����واع  بكافة  وال��ت��ع��ام��ل 
اخلدمات  تلك  تقدم  اأن  على  اجلمركية  اجلهات  ل��دي 
عر مباين م��ط��ارات دب��ي مطار دب��ي ال��دويل - مطار 
اآل مكتوم – قرية ال�سحن – املنطقة احلرة ملطار دبي 

وكافة املنافذ اجلمركية يف اإمارة دبي.
دبي  الرئي�س جل��م��ارك  امل��ق��ر  يف  التفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��و���س��ن��اد امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
التفتي�س اجلمركي والدكتور عبداهلل الها�سمي رئي�س 
اأمن جمموعة االإمارات الرئي�س التنفيذي لرتان�سجارد 
بح�سور ربيع عطيه نائب الرئي�س االول لرتان�سجارد 
– اأمن جمموعة االمارات ورميا املرزوقي نائب رئي�س 

- التحقيق و منع االحتيال واجلرائم االإلكرتونية.

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع اجمال�ي اأ�سول اجلهاز امل�سريف يف دولة االإمارات 
�سامال القبوالت امل�سرفية اىل 3.252 تريليون درهم 
ن�سبته  بنمو   2020 ال��ع��ام  م��ن  �سبتمر  �سهر  خ��الل 
3.223 تريليون درهم يف �سهر  % مقارنة مع   0.9
اأغ�سط�س من العام ذاته وذلك وفقا ملا اأعلن عنه ام�س 

امل�سرف املركزي االإماراتي.
واظ��ه��رت االأرق����ام ال�����س��ادرة ع��ن امل�����س��رف امل��رك��زي اأن 
اأ���س��ول اجل��ه��از امل�سريف ج��اء نتيجة زيادة  االرت��ف��اع يف 
من   55.5%/ االئتمان  اج��م��ايل  يف   0.2% بن�سبة 
يف   1.2% بن�سبة  وزي����ادة  البنكية  االأ���س��ول  اج��م��ايل 
م��ن اجمايل   13.6% ال��ب��ن��وك  ا���س��ت��ث��م��ارات  اج��م��ايل 
املحلي  االئتمان  اجمايل  يف  االرت��ف��اع  ويعزي  االأ���س��ول 
املمنوح  ل��الئ��ت��م��ان   0.2% بن�سبة  ان��خ��ف��ا���س  نتيجة 

•• ال�سارقة-الفجر:

اأع����ل����ن م����رك����ز اإك�������س���ب���و ال����ذي����د، 
التح�سريات  ك���اف���ة  ان��ت��ه��اء  ع���ن 
واال�ستعدادات ال�ست�سافة الن�سخة 
التخييم  م��ع��ر���س  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
واملغامرات 2020 احلدث االأول 
املنطقة،  م�ستوى  على  نوعه  من 
م��ن غرفة  ب��دع��م  وال���ذي ينظمه 
جتارة و�سناعة ال�سارقة وباإ�سراف 
اإك�سبو ال�سارقة، وذلك  من مركز 
 28 24 اإىل  خ��الل ال��ف��رتة م��ن 
نوفمر اجلاري، ومب�ساركة نحو 
جتارية  عالمة  و60  �سركة   30
التخييم  جم���ال  يف  متخ�س�سة 
والرحالت، ومن �سمنها ال�سركات 
املنتجة للمخيمات واإك�س�سواراتها 
الرية  ال���رح���الت  وم�����س��ت��ل��زم��ات 
وال����ب����ح����ري����ة وم�����ع�����دات ول�������وازم 
لزواره  امل��ع��ر���س  وي��ق��دم  ال�سيد. 
ع���ل���ى م������دار خ��م�����س��ة اأي��������ام، عدة 
جوانب تفاعلية وترفيهية تتمثل 
يف ف���ع���ال���ي���ات رك������وب ال����دراج����ات 

•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  بحث 
املالديف  ج���م���ه���وري���ة  و����س���ف���ارة 
الثنائية  العالقات  ال��دول��ة  ل��دى 
و���س��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا، خ��ا���س��ة فيما 
التنموي  التعاون  بتعزيز  يتعلق 
ال�سندوق  ب���ني  واال����س���ت���ث���م���اري 
وح��ك��وم��ة امل��ال��دي��ف، وال��ن��ظ��ر يف 
امل�سرتكة  اال�ستثمارية  الفر�س 

وامكانية تنميتها.
�سعادة  ل���ق���اء  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
حممد �سيف ال�سويدي مدير عام 
ام�س  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق 
اأمينة  �سعادة  ال�سندوق  مقر  يف 
�سبية، �سفرية جمهورية املالديف 
�سعادة  ب��ح�����س��ور  ال����دول����ة  ل����دى 
ن���ائ���ب مدير  ال��ق��ب��ي�����س��ي  خ��ل��ي��ف��ة 
ع���ام ال�����س��ن��دوق وال�����س��ي��د حممد 
في�سل، نائب ال�سفرية وعدد من 

امل�سوؤولني يف كال اجلانبني.
�سيف  حم����م����د  �����س����ع����ادة  وق���������ال 
اأبوظبي  ���س��ن��دوق  اإن  ال�����س��وي��دي 
وثيقة  بعالقات  يرتبط  للتنمية 
مع حكومة املالديف، حيث �ساهم 
من  العديد  متويل  يف  ال�سندوق 
واال�ستثمارية  التنموية  امل�ساريع 
والتي كان لها دور مهم يف حتقيق 

مليارات درهم قيمة   8.961
حيازة امل�سرف املركزي من 

الذهب يف نهاية �سبتمرب
•• اأبوظبي-وام:

االإمارات  م�سرف  ر�سيد  قيمة  بلغت 
املركزي من الذهب 8.961 مليارات 
درهم يف نهاية �سهر �سبتمر 2020 
وقدرها   121% ن�����س��ب��ت��ه��ا  ب���زي���ادة 
مع  مقارنة  دره��م  مليارات   4.917
 2019 دي�سمر  يف  الر�سيد  قيمة 
التي  البيانات  اح���دث  بح�سب  وذل���ك 
وكانت  ام���������س.  امل����رك����زي  ا����س���دره���ا 
الذهب  م��ن  امل��رك��زي  امل�سرف  ح��ي��ازة 
�سهدت ا�ستقرارا تقريبا على امل�ستوى 
يف  الر�سيد  قيمة  بلغ  حيث  ال�سهري 
اغ�سط�س من العام اجلاري 8.987 
مليارات درهم. وعمل امل�سرف املركزي 
ال��ع��ام اجل���اري على زيادة  ب��داي��ة  منذ 
وذل��ك يف  املعدن اال�سفر  حيازته من 
احتياطاتة  تنويع  على  حر�سه  اإط��ار 
غالبيتها  يف  تت�سمن  التي  االجنبية 
و�سهد   . ال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��م��الت  م��ن  �سلة 
م��وؤ���س��ر ح��ي��ازة امل���رك���زي م��ن الذهب 
من���وا ك��ب��ريا خ���الل ال��رب��ع االأول من 
العام اجلاري حيث بلغ قيمة الر�سيد 
5.951 مليارات درهم بزيادة ن�سبتها 
47 % تقريبا مقارنة قيمة الر�سيد 

يف نهاية العام ال�سابق .

كبرياً  اإق��ب��اال  ي�سهد  امل��ع��ر���س  اأن 
من ال�سركات االإماراتية واملحلية 
عودة  مع  خا�سة  فيه،  للم�ساركة 
باملعار�س  والعار�سني  الزوار  ثقة 
الفرتة  خ��الل  تنفيذها  مت  ال��ت��ي 
لتطبيق  نتيجة  وذل����ك  امل��ا���س��ي��ة 
والتدابري  االإج���������راءات  اأق�������س���ى 
معر�س  وي����ع����د  االح��������رتازي��������ة. 
 2020 وامل����غ����ام����رات  ال��ت��خ��ي��ي��م 
الذي  ن��وع��ه  م���ن  االأول  احل����دث 
للتخييم  املنتجات  اأح���دث  ي��ق��دم 
االأ�سماك  و�سيد  القوارب  وركوب 
واأك���رث م��ن ذل��ك يف م��ك��ان واحد، 
ال�سفر  ع��ن  معلومات  جانب  اإىل 
ال���رتف���ي���ه���ي���ة، ومن  واالأن�������س���ط���ة 
اإقبااًل  املعر�س  ي�سهد  اأن  املتوقع 
وا�سعاً من الزوار الذين �سيحظون 
نوعها  من  فريدة  ت�سوق  بتجربة 
�سيفتتح  ال�����ذي  امل��ع��ر���س  خ����الل 
ال�ساعة  من  يوميا  للزوار  اأب��واب��ه 
عدا  م�ساًء،   10 اإىل  �سباحاً   11
يوم اجلمعة من 3 م�ساًء اإىل 10 

م�ساًء.

بتداعيات  ت���اأث���ره���ا  ب��ع��د  وذل�����ك 
واإع�������ادة  كوفيد-19،  ج���ائ���ح���ة 
دوران عجلة الن�ساط االقت�سادي 
الو�سطى  امل��ن��ط��ق��ة  يف  �سيما  وال 
ال�سارقة،  الإم��������ارة  وال�������س���رق���ي���ة 
احل����دث  ه������ذا  اأن  اإىل  م�������س���رياً 
�سي�ساهم ب�سكل كبري يف التعريف 
بيئة  وت��وف��ري  االإم���ارات���ي،  باملنتج 
امل�ساريع  داعمة الأ�سحاب  جديدة 
الذين يعملون يف هذا التخ�س�س، 
بهدف توفري ملتقى �سنوي يتيح 

م�ساريع  ال�����س��ن��دوق  م���ول  ح��ي��ث 
ت��ن��م��وي��ة ب��ق��ي��م��ة اج��م��ال��ي��ة بلغت 
حوايل 750 مليون درهم غطت 
ا�سرتاتيجية،  ق���ط���اع���ات  ع�����دة 
كامل�ساريع االإ�س����كانية واملوا�سالت 

والطاقة.
ك����م����ا ق�������ام ال���������س����ن����دوق يف ع����ام 
�سندات  يف  ب��االك��ت��ت��اب   ،2018

عدد  اأم��ام  منتجاتهم  عر�س  لهم 
كبري من الزوار واملهتمني وهواة 
والتعرف عن  ال��ري��ة،  ال��رح��الت 
ور�سد  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م  ع��ل��ى  ق����رب 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م، ف�����س��ال ع���ن عقد 
مع  اخل����رات  وت��ب��ادل  ال�سفقات 
الذي  االأم���ر  امل�ساركة،  ال�سركات 
باملنتج  الثقة  تر�سيخ  يف  ي�ساهم 
ح�ستها  م�����ن  وي�����زي�����د  امل����ح����ل����ي 

الت�سويقية يف املنطقة.

اإجراءات وقائية ق�سوى
واأ�ساد �سعادة �سيف حممد املدفع، 
بجهود اللجنة التنظيمية ملعر�س 
والتي  واملغامرات”  “التخييم 
حت�سرياتها  ك���اف���ة  ا���س��ت��ك��م��ل��ت 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة وال���ل���وج�������س���ت���ي���ة 
لتحقيق  ال���الزم���ة  وال��رتوي��ج��ي��ة 
اأه���داف ه��ذا احل���دث، م��ع �سمان 
ت�����وف�����ري اأع������ل������ى اال������س�����رتاط�����ات 
ال�سحية واالإجراءات االحرتازية 
املوظفني  ���س��الم��ة  ع��ل��ى  ح��ر���س��اً 
اإىل  م�سرياً  والعار�سني،  وال��زوار 

مناطق  وت��خ�����س��ي�����س  ال�����ري�����ة، 
الزائر  خاللها  يق�سي  للتخييم 
ب���روح م��ن التحدي  وق��ت��اً مم��ت��ع��اً 
املعر�س  ي��ت��ي��ح  ك��ذل��ك  واالإث�������ارة، 
ف���ر����س���ة ل���ل���ع���ائ���الت م����ن خ���الل 
جانب  اإىل  ت��رف��ي��ه��ي��ة،  ف��ع��ال��ي��ات 
توفريه عدداً من خدمات رحالت 
ال�سباب  ت�ستهوي  التي  التخييم 
االإم����ارات����ي، م��ن خ���الل ع���دد من 
اخل�����راء وامل��ت��خ�����س�����س��ني يف هذا 
اأحدث  عر�س  عن  ف�سال  املجال، 
االبتكارات يف معدات وم�ستلزمات 

الرحالت الرية والبحرية.

ملتقى �سنوي
املدفع  حممد  �سيف  �سعادة  واأك��د 
اإك�سبو  ملركز  التنفيذي  الرئي�س 
معر�س  اإق����ام����ة  اأن  ال�������س���ارق���ة، 
يف مركز  واملغامرات”  “التخييم 
اإك�������س���ب���و ال����ذي����د ي����اأت����ي يف اإط�����ار 
من�سات  ت���وف���ري  ع��ل��ى  احل���ر����س 
املبيعات  ح��رك��ة  حت��ف��ز  م��ت��ن��وع��ة 
امل�����س��ت��وى املحلي  وال��ت��ج��ارة ع��ل��ى 

املالديف  ح��ك��وم��ة  ع���ن  �����س����ادرة 
ما  دره����م،  م��ل��ي��ون   370 بقيمة 
دوالر”  م��ل��ي��ون   100“ ي���ع���ادل 
احلكومة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  لتعزيز 
التمويل  اي���ج���اد  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا 
للتو�سع  توجهها  ظ��ل  يف  ال���الزم 
امل�ساريع  على  االنف����اق  عملية  يف 

التنموية.

التنمية االقت�سادية واالجتماعية 
يف املالديف، ومتكينها من جتاوز 

التحديات التنموية.
�سعادة  زي��ارة  اأن  �سعادته  واأ���س��اف 
احلر�س  اإط��ار  يف  تاأتي  ال�سفرية 
وبحث  امل�����س��رتك  التن�سيق  ع��ل��ى 
اجلانبني،  ب���ني  ال���ت���ع���اون  اأوج�����ه 
ال����ت����ع����اون  جم��������ال  يف  خ����ا�����س����ة 
يتطلع  ح����ي����ث  االق�����ت�����������س�����ادي، 
الفر�س  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال�����س��ن��دوق 
اال���س��ت��ث��م��اري��ة ال���ت���ي ت���زخ���ر بها 

املالديف يف كافة املجاالت.
اأمينة  �سعادة  اأ�سادت  جانبها،  من 
�سبية مب�ستوى العالقات املتميزة 
جمهورية  ب�����ني  ت����رب����ط  ال����ت����ي 
املالديف ودولة االإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة وال������دور ال��ك��ب��ري ال���ذي 
يلعبه �سندوق اأبوظب�������ي للتنمية 
التنموية  امل���������س����اري����ع  دع������م  يف 
امل���ال���دي���ف،  يف  واال����س���ت���ث���م���اري���ة 
التع�اون  زي����ادة  اأهمي����ة  م���وؤك���دًة 
ال�سندوق  م����ع  اال����س���ت���ث���م���اري 
امل���ال���دي���ف م����ن بيئة  ت����وف����ره  مل����ا 
لال�ستثمارات  وم�ستقرة  ج��اذب��ة 

اخلارجية.
ن�ساط  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر 
����س���ن���دوق اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
امل��ال��دي��ف ب���داأ م��ن��ذ ع���ام 1978 

هذه  يف  و���س��ارك  اأفريقيا.  و�سمال 
ال���ن���دوات ع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني يف 
املنطقة ومن الدول املدعوة بهدف 
تبادل خراتهم مع دولة االإمارات 
االقت�سادي  ال���ت���ع���اون  وم��ن��ظ��م��ة 

والتنمية.

•• ابوظبي-الفجر: 

ببناء  ال���ت���زام���ه���ا  م����ن  ان����ط����الق����اً 
موؤهلة  ���س��ري��ب��ي��ة  خ����رات  ���س��ب��ك��ة 
اأطر  توطيد  اإىل  و�سعيها  وفاعلة 
املنظمات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال���ت���ع���اون 
وزارة  نظمت  واالإقليمية،  العاملية 
بالتعاون  افرتا�سية  ن��دوة  املالية 
االقت�سادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  م��ع 
والتنمية )OECD( حتت عنوان 
“االتفاقيات ال�سريبية والتحويل 
التي  الندوة  وناق�ست  ال�سعري”. 
اأقيمت على مدى ثالثة اأيام )من 
نوفمر احلايل(   18 ولغاية   16
الرئي�سية  ال���ت���ط���ورات  م���ن  ع�����دداً 
ال�سرائب  مب���و����س���وع  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

الدولية.
وح�سر الندوة �سعادة يون�س حاجي 
اخلوري وكيل وزارة املالية، اإ�سافة 
اإىل عدد من امل�سوؤولني احلكوميني 
واملدعوين من ال�سركات التجارية 
التفاو�س  وخ���راء  واال�ست�سارية 

من الدول املدعوة.
ويف كلمته االفتتاحية، رحب �سعادة 
بامل�ساركني  اخل��وري  يون�س حاجي 
يف الندوة، واأكد على اأهمية الدور 
الذي تقدمه مثل هذه الندوات يف 
تطوير البيئة ال�سريبية والتوعية 
املزيد  لتحقيق  امل�ستجدات  ب��اآخ��ر 
القواعد  ال���س��ت��ق��رار  ال��ت��ق��دم  م���ن 

ال�سريبية الدولية.

والتحويل  االق��ت�����س��اد  رق��م��ن��ة  يف 
ا�ستجابة موحدة  ال�سعري، وو�سع 
ملواجهة  ال�����س��ري��ب��ي��ة  ل��ل��م��ع��اه��دة 
التي  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ت���ح���دي���ات 

ي�سهدها النظام العاملي.
دول�����ة  اأن  اإىل  االإ��������س�������ارة  جت������در 

االإم��ارات نظمت منذ عام 2006 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 
االق��ت�����س��ادي وال��ت��ن��م��ي��ة اأك����رث من 
تنمية  لت�سهيل  �سنوية  ن��دوة   13
يف  ال�سريبية  امل��ع��اه��دات  �سبكات 
االأو�����س����ط  ال�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة  دول 

االقت�ساد  رق��م��ن��ه  اأ���س��ه��م��ت  ح��ي��ث   
يف ظ��ه��ور حت��دي��ات ج��دي��دة االأمر 
عاملية  ا���س��ت��ج��اب��ة  ي��ت��ط��ل��ب  ال�����ذي 
التحديات  ت��ل��ك  مل��ع��اجل��ة  م��وح��دة 

ال�سريبية.
دولة  “تعمل  ���س��ع��ادت��ه:  واأ����س���اف 

تبادل  ال��دول��ة يف جم��االت  فاعلية 
وتوفري  ال�����س��ري��ب��ي��ة  امل���ع���ل���وم���ات 
يف  ل�سركائها  ال�ساملة  االإج���اب���ات 

املعاهدات ال�سريبية.«
وت����ف���������س����ي����اًل، ن���اق�������س���ت ال�����ن�����دوة 
ع����دداً م��ن امل��وا���س��ي��ع اأه��م��ه��ا اآخر 

االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
للمعاهدات  �ساملة  �سبكة  تطوير 
ال�����س��ري��ب��ي��ة ل��ت��ع��زز ب����دوره����ا من 
رائد  عاملي  كمركز  ال��دول��ة  مكانة 
يف ال��ق��ط��اع��ني ال��ت��ج��اري وامل����ايل، 
اأن يزيد  ���س��اأن��ه  ال����ذي م��ن  االأم����ر 

مبو�سوع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال����ت����ط����ورات 
تلك  وخا�سة  ال��دول��ي��ة  ال�سرائب 
ال��ت��ي ل��ه��ا ع��الق��ة ب��ات��ف��اق��ي��ة تاآكل 
االأرباح  وحتويل  ال�سريبي  الوعاء 
معاجلة  �سبل  وبحث   ،)BEPS(
املتمثلة  ال�����س��ري��ب��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 

�سندوق اأبوظبي للتنمية يبحث التعاون ال�ستثماري مع املالديف
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  رقم املحرر:2020/3/6688 
املنذر:تران�سجارد جروب �س.ذ.م.م

عنوانه:امارة دبي ، املنطقة احلرة مبطار دبي ، مبنى جمموعة امن املطارات ، هاتف 0554880802
مالكها عبداهلل مراد  �سخ�س  - ممثلة يف  فردية  موؤ�س�سة   - الت�سويقية  ل��الدارة  لينك  اليه:كريديت  املنذر 

ح�سن - هندي اجلن�سية
عنوانه:امارة دبي ، عود ميثاء ، رقم مكاين 30321936098 ، هاتف:0527555335

املبالغ  ب�سداد  قانونا  واخطارها  عليها  للتنبيه  اليها  املنذر  اىل  العديل  بانذارها  تتوجه  املو�سوع:املنذر 
املرت�سدة بذمتها ل�سالح املنذر وقدرها )1.206.950.19( درهم باال�سافة اىل مبلغ )50.000( درهم تعوي�سا 
عن ال�سرر املادي واالدبي وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا االنذار واال �سيحق للمنذر اتخاذ كافة 
االجراءات القانونية الالزمة ال�ستيفاء حقها وجر اال�سرار التي حلقت بها حتت طائلة ا�ست�سدار امر اداء 
وفقا للمادتني رقمي 62 ، 63 من قرار جمل�س الوزراء رقم 57 ل�سنة 2018 ب�ساأن الالئحة التنظيمية لقانون 

االجراءات املدنية مع حفظ كافة حقوق املنذر ب�سائر انواعها
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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يف  الدعوى رقم 4166/2020/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : مطالبة مببلغ قدره )854.082.50( درهم مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ 

اال�ستحقاق احلا�سل يف 2008/4/26 والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب االإعالن :  �سرتوميك االمارات لالأ�سا�سات �س.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:امريه ابراهيم عبداهلل عبدالواحد كمال بور الب�ستكي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 3- فواز تاجي الفاروقي - �سفته بالق�سية : املدعي عليه  - جمهول حمل االإقامة 

مو�سوع االإعالن : مبوجب قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2020/10/27 بتكليفكم بالوفاء يف الدعوى 
املذكورة اعاله فانت مكلف ب�سداد مبلغ قدره )854.082.50( درهم مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ 
اال�ستحقاق احلا�سل يف 2008/4/26 والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة للمدعي او بخزينة 
املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا االعالن . 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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 لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة البتدائية املدنيه الحتاديه 
)جزئي( عمايل   SHCFICILABMIN2020 /0006442:يف الدعوى رقم 
اىل املدعي عليه:قمة الذكاء للمقاوالت االلكرتوميكانيكية البحرية واملالحة ذ.م.م

جمهول حمل االقامة:ال�سارقة ال�سناعية رقم 13 خلف �سارع الرابع ال�سناعي �سرة رقم بي 8 
ملك �سامل عبيد 068043043  0505405084

بناء على طلب املدعي/زاكر ح�سني عبد الرب تالوكدير يف الدعوى املذكورة اعاله فانه قد اقام 
الدعوى مطالبا:ت�سجيل الدعوى واالعالن املدعي عليها ب�سورة من الئحتها واحلكم بالزامها 

بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )17500( درهم والزامها بالر�سوم وامل�ساريف
انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2020/12/17 امام مكتب ادارة الدعوى حمكمة ال�سارقة املحكمة 
االبتدائية املدنيه - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى رقم 14( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على 
ع�سرة ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور  رقمها اعاله بو�سفك مدعي عليه 

- حرر بتاريخ:2020/11/18
مدير اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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    اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/10905/2020   جتاري   

اىل املدعى عليه :بريق الكرامة لتجارة املن�سوجات واالقم�سة �س.ذ.م.م 
ور�سا ح�سني �سيد اجمد ح�سني بخاري   

مبا اأن املدعي : ا�س بي كيه للعقارات   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/10905/2020جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل: 

مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليهما مت�سامنني مبلغ كقيمة ايجاريه للفرتة من:2020/5/13 
وحتى 2020/9/22 وميتنع عن ال�سداد

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف
وقررت اللجنة الق�سائية  اعالنكم بالن�سر للمثول امام اللجنة )اللجنة االبتدائية الثالثة( او من ينوب 
عنكم بتوكيل يوم 2020/11/24 حيث �سيتم عقد اجلل�سة من خالل االت�سال املرئي عن بعد وذلك على 
الرابط الذي �سيتم ار�ساله اليكم من خالل امني �سر اللجنة يرجى ارفاق املذكرات على النظام ان وجدت 
 www.dubailand.gov.ae قبل اجلل�سة .لالطالع على الالئحة ووثائق الدعوى يرجى زيارة املوقع 
وان�ساء ا�سم م�ستخدم برقم الهوية او الرخ�سة التجارية ويف حال تخلفكم عن احل�سور �سوف يتم اتخاذ 

االجراءات القانونية يف غيابكم. 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20   
اإعالن بالن�شر للح�شور اأمام اإدارة الدعوى 

يف ال�شتئناف رقم:2020/1609 عمايل

بناء على طلب امل�ستاأنف:مدينة متارا ملقاوالت التك�سية واالر�سيات
اىل امل�ستاأنف �سده:نور احلق عليم الدين باباري

الدائرة  ال�����س��ارق��ة  ا�ستئناف  مبحكمة  ام���ام  باحل�سور  مكلف  اأن���ت 
اإدارة الدعوى - �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد  العمالية مكتب 
وذل��ك يف ي��وم االرب��ع��اء امل����واف����ق:2020/12/9 يف ال��دع��وى املذكورة 

رقمها اعاله - بو�سفك م�ستاأنف �سده
           مدير الدعوى 

دولة الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية ال�شتئنافية
العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20   

اعالن بالن�شر 
 1484/2020/208 تنفيذ مدين 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1-  كتايون كاظم رحيميان -  جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/ر�سا ح�سني هرني 

وميثله / ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 

)35919( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20   
اعالن بالن�شر 

 5556/2020/207 تنفيذ جتاري 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

تفا�سيل االإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1-  اإيفا للتجارة �س.ذ.م.م -  جمهول حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/روا�سي اخلليج لل�سناعات البال�ستيكية 
وميثله / ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)78800( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20   

اعالن بالن�شر 
 2423/2019/208 تنفيذ مدين 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سدهما/1-  اتو الين للنقل الري العام �س.ذ.م.م 2- اوتو الين لوبريكانت�س 
اأند جري�س تريدينج م.م.ح -  جمهويل حمل االقامة

مبا ان الطالب التنفيذ/�سركة ال�سقر الوطنية للتاأمني )�سركة م�ساهمة عامة( 
وميثله / ابراهيم ح�سن ابراهيم املال 

قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)36401.76( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 
املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 

رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20   
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني
عن طريق �شركة الإمارات للمزادات 

 عن طريق الن�شر  - يف الق�شية التنفيذية رقم  2019/1177  
تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع املنقوالت العائدة ملكيتها 
ل�سركة الكوبوند مانيو فاكت�سرنغ ، بناء على قرار قا�سي التنفيذ يف الق�سية التنفيذية 
للمزادات  االم���ارات  �سركة  ب��ت��اري��خ:2020/11/30 عن طريق  تنفيذ  رق�����م:2019/1177 
وذلك يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءا علما بان قيمة التاأمني 20% تدفع نقدا.  فعلى 
االإمارات  ل�سركة  االإل��ك��رتوين  املوقع  على  الدخول  االط��الع  او  باال�سرتاك  يرغب  من 
عليه  ب��االع��رتا���س  ي��رغ��ب  م��ن  وع��ل��ى   www.emiratesauction.ae ل��ل��م��زادات 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
ماأمور التنفيذ
�شعيد ال�شحي

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20   
اإعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني
عن طريق �شركة الإمارات للمزادات 

 عن طريق الن�شر  - يف الق�شية التنفيذية رقم  2020/63 تنفيذ جتاري  
تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع املنقوالت العائدة ملكيتها 
يف  التنفيذ  قا�سي  ق��رار  على  بناء   ، ����س.ذ.م.م  اند�سرتيز  كومبزيت  الكوبوند  ل�سركة 
االمارات  �سركة  طريق  عن  ب��ت��اري��خ:2020/11/30  رق����م:2020/63  التنفيذية  الق�سية 
تدفع   %20 التاأمني  قيمة  ب��ان  علما  م�ساءا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  مت��ام  يف  وذل��ك  للمزادات 
نقدا.  فعلى من يرغب باال�سرتاك او االطالع الدخول على املوقع االإلكرتوين ل�سركة 
باالعرتا�س  يرغب  وعلى من   www.emiratesauction.ae للمزادات  االإم��ارات 

عليه مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
ماأمور التنفيذ
�شعيد ال�شحي

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
 بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني  

 يف الق�شية التنفيذية رقم  2019/151 تنفيذ مدين  
ا�ستوديو  ع��ق��اري��ن  بيع  ع��ن  التنفيذ  دائ���رة   - االب��ت��دائ��ي��ة  اخليمة  راأ����س  حمكمة  تعلن 
APH5315 مب�ساحة 87 مرت مربع وا�ستوديو APH7506 باجلزيرة احلمرا ، 
فندق احلمرا باال�س والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه/زياو بينج فو ، بتاريخ:2020/11/25 
عن طريق �سركة االم��ارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.  فعلى من 
يرغب باال�سرتاك او االطالع الدخول على املوقع االإلكرتوين ل�سركة االإمارات للمزادات 
www.emiratesauction.ae وعلى من يرغب باالعرتا�س عليه مراجعة دائرة 

التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة 
ماأمور التنفيذ
�شعيد ال�شحي

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
 بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني  

 يف الق�شية التنفيذية رقم  2020/5  
تعلن حمكمة راأ���س اخليمة االبتدائية - دائ��رة التنفيذ عن بيع العقار عبارة عن فيال 
يف الظيت اجلنوبي ، وثيقة ملكية رق��م:2006/1606 مب�ساحة تبلغ:15.732 قدم مربع 
ر�سول  احمد اخلياط وفاطمة حممد  للمحكوم عليهم:ح�سة ح�سني  والعائدة ملكيته 
ب��ت��اري��خ:2020/11/25 عن طريق �سركة االم��ارات للمزادات وذلك يف  مندين العو�سي، 
على  الدخول  االط��الع  او  باال�سرتاك  يرغب  فعلى من  م�ساء.   ال�ساد�سة  ال�ساعة  متام 
املوقع االإلكرتوين ل�سركة االإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وعلى 
من يرغب باالعرتا�س عليه مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة 

املزاد املذكورة 
ماأمور التنفيذ

�شعيد ال�شحي

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
 بالن�شر يف جريدتني ر�شميتني  

 يف الق�شية التنفيذية رقم  2019/1699  
تعلن حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع العقارات املو�سحة باجلدول التايل:

للمزادات وذلك يف  االم��ارات  �سركة  بتاريخ:2020/11/25 عن طريق  ال�سرهان،  للمحكوم عليه:ورثة عبدالرحمن عي�سى علي  والعائدة ملكيته   
www. للمزادات  االإم���ارات  ل�سركة  االإل��ك��رتوين  املوقع  على  الدخول  االط��الع  او  باال�سرتاك  يرغب  فعلى من  م�ساء.   ال�ساد�سة  ال�ساعة  متام 

املذكورة  املزاد  جل�سة  وحتى  الر�سمي  الدوام  اأثناء  التنفيذ  دائرة  مراجعة  عليه  باالعرتا�س  يرغب  من  وعلى   emiratesauction.ae

ماأمور التنفيذ
�شعيد ال�شحي

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

3150151181983/8650602.94

م�ساحة الق�سيمة تقريبا / م 2رقم امللكيةرقم الق�سيمة

3150151201983/8647144.22
3150152531983/8646

186.52

2110550041983/86537378.19

3150252521983/865542.012

5060250151983/869014972.24

3150250071983/8651
173.75

2110550031983/86524423.66

2110451041983/86441685.5

العدد 13093 بتاريخ 2020/11/20   
اعالن بالن�شر

                        يف الدعوى رقم 3670/2020/60 امر اأداء
مو�سوع الدعوى:  املطالبة باإ�سدار االأمر باإلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ 

)419.000( اربعمائة وت�سعة ع�سر الف درهم والر�سوم وامل�ساريف
طالب االعالن:  اياد �سعيد حمادى - �سفته بالق�سية:  مدعى 

املطلوب اعالنهم:  1- عقاد افتاب كودارى افتاب فخر الدين كودارى - �سفته 
مدعى عليه  بالق�سية:  

مو�سوع االإعالن :  قررت حمكمة دبي بتاريخ 15-11-2020 تكليفكم بالوفاء 
مبا جاء اعاله عن طريق االعالن بالن�سر خالل 5 ايام من تاريخ الن�سر وذلك 

للوفاء باملطالبة املذكورة اعاله 
رئي�ص ال�شعبة

حماكم دبي

  حماكم دبي البتدائية

ف����ق����د امل�������دع�������و  /رمي�������ون 
اوغ������ن������دا     ، اون�������ي�������اجن�������و 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )1663431B(
بتليفون  االت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0559383951

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد �سويان 
بنغالد�س     ، م���ي���اه  ده���ان���و 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )AG2162441( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0509995807

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل����دع����و  /ام����ان����ه بت 
اندوني�سيا     ، اه����ري  اي��ب��و 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )B9632238(
بتليفون  االت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0527915492

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و  /ك��وث��ار زاهد 
زاهد ب�سري جاجنوا ، باك�ستان   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )CK5173623(
�سفارة  اىل  ت�سليمه  ي��ج��ده 
مركز  اق�����رب  او  ب��اك�����س��ت��ان 

�سرطة

فقدان جواز �سفر

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اجلمعة  20  نوفمرب  2020 العدد 13093 

Date 20/ 11/ 2020  Issue No : 13093
SHARJAH FEDERAL APPEAL COURT

CASE MANAGEMENT OFFICE
Summon by Publication into Arabic & English Language Regarding 

Appeal No.:(1609/2020)Labor
Based on the Appellant: MADINAT  TAMARA PLASTER & TILES 
CONT L.L.C
To the Appellee: Nourul Haque Aleem Uddin Babari
Therefore, you have to appear before the Sharjah Appeal Court, Labor 
Circuit ,
Case Management Office personally or by an approved on Wednesday 
corresponding 09/12/2020 regarding the aforesaid numbered complaint 
- as you are an Appellee.
Sharjah Federal Appeal Court Case Management Office

UNITED ARAB EMIRATES

MINISTRY OF JUSTICE

Date 20/ 11/ 2020  Issue No : 13093
Dubai Commercial First Instance Court

Notice By Publishing
For the case 4166/2020/16 Partial Commercial

Subject of the case: a claim with amount valued 854,082.50 AED (Eight Hundred Fifty Four 
Thousand Eighty Two AED and Fifty Fills) in addition to legal interest 9% from the due on 
26/4/2008, legal costs and expenses and attorney's fees.
Notifying Party: STROMEK EMIRATES FOUNDATIONS L.L.C
In its capacity as: Plaintiff
Represented By: Amira Ibrahim Abdullah Abdul Wahid Kamal Bor Al Bastaki
In his capacity as: Attorney
Notified Party: Fawaz Taji El FAROUKI
In his capacity as: Defendant
Unknown Address
Subject of Notice:
Pursuant to the court order issued on 27/10/2020 for payment the amount in the case 
mentioned above, you are ordered to pay an amount of money valued 854,082.50 AED (Eight 
Hundred Fifty Four Thousand Eighty Two AED and Fifty Fills) in addition to legal interest 
9% from the due on 26/4/2008, legal costs and expenses and attorney>s fees to the plaintiff or 
in the court treasury. Therefore, the court will run the procedures against you in case of non-
compliance to the said order within five days from the date of publishing of this notice.
Case Manager
Hamad Abdul Rahman Kalat

DUBAI COURTS 
GOVERNMENT OF DUBAI 



اجلمعة   20  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13093  
Friday   20  November   2020   -  Issue No   13093

191917

املال والأعمال

رئي�س ال�سريبا الإماراتي ملجموعة الع�سرين يلقي الإحاطة الإعالمية اخلا�سة بقمة الريا�س

ل��ت��ج��ار ال��ت��ج��زئ��ة وال���ت���ج���ار على 
ال�������س���واء ب��ع��ر���س ب�����س��ائ��ع��ه��م على 
االأجل.  ق�سري  اأو  مو�سمي  اأ�سا�س 
وي���وف���ر ال�����س��وق امل��و���س��م��ي، ال���ذي 
املعماري  ال�������رتاث  م����ع  ي���ت���ك���ام���ل 
االإم�����ارات�����ي، م��وق��ع��اً دائ���م���اً حيث 
للتجار  االأك�������س���اك  ت���اأج���ري  مي��ك��ن 
كما  ال��ع��ام،  م���دار  على  املو�سميني 
والزائرين  امل��ت�����س��وق��ني  ���س��ي��م��ن��ح 
فر�سة ال�ستك�ساف خيارات الت�سوق 
املقاهي  م��ن  وجمموعة  املتنوعة، 
على  بنزهة  واال�ستمتاع  واملطاعم، 
ال������ذي يغطي  ال���ك���ورن���ي�������س  ط�����ول 

ر�سيف امليناء باأكمله.
40 عاماً،  اأك���رث م��ن  وع��ل��ى م���دار 
الرئي�سي  امل��ي��ن��اء  زاي���د  ميناء  ك��ان 
يف اإمارة اأبوظبي، وهو يحمل ا�سم 
االإم����ارات،  ل��دول��ة  املوؤ�س�س  ال��وال��د 
املغفور له -باإذن اهلل- ال�سيخ زايد 
اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �سلطان  ب��ن 
املوانئ  م��ن  ك��واح��د  ويتميز  ث���راه، 
النقل  قطاع  يف  الرائدة  االإقليمية 
اأ�سا�سياً  دوراً  لعب  حيث  البحري، 
الإمارة  الدولية  التجارة  تعزيز  يف 
اف���ت���ت���اح���ه يف عام  م���ن���ذ  اأب���وظ���ب���ي 

 .1972

•• اأبوظبي-الفجر:

والنقل  ال��ب��ل��دي��ات  دائ�����رة  ك�����س��ف��ت 
اأم�س  ال���ع���ق���اري���ة،  م����دن  و����س���رك���ة 
ت��ف��ا���س��ي��ل جتديد  اخل��م��ي�����س ع���ن 
االأ�����س����واق وامل��ن��اط��ق ال��ت��ج��اري��ة يف 
منطقة ميناء زايد، حيث مت التاأكيد 
التجارية  امل���ح���ال  ا���س��ت��م��رار  ع��ل��ى 
موا�سلة  يف  ال��ق��ائ��م��ة  واالأ�����س����واق 
اجلمهور  وا���س��ت��ق��ب��ال  اأع���م���ال���ه���م 
كاملعتاد اأثناء اأعمال التطوير على 
اجلديدة  ل��الأم��اك��ن  نقلها  يتم  اأن 
التطوير  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد  فقط 
ال�سامل للمنطقة.  وياأتي جتديد 
التجارية �سمن  واملناطق  االأ�سواق 
اأعمال املرحلة الثانية من م�سروع 
ميناء  م��ن��ط��ق��ة  ت��ط��وي��ر  “اإعادة 
امل�سروع الذي ياأتي متا�سياً  زايد”، 
اأبوظبي للتنمية  مع روؤية حكومة 
وتت�سمن  ل����الإم����ارة.  ال��ع��م��ران��ي��ة 
�سامل  جت���دي���د  اإج�������راء  اخل���ط���ط 
اأ�سواق  واإ�سافة  القائمة،  لالأ�سواق 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ج��دي��دة،  مو�سمية 
ال�سيادين  م��ي��ن��اء  ت��ط��وي��ر  اإع�����ادة 
مبكانته  لالرتقاء  زاي��د،  ميناء  يف 
ك����اأح����د اأب��������رز م����ع����امل اأب����وظ����ب����ي، 

ممار�سة اأن�سطتهم التجارية ب�سكل 
اأن املحال واالأ�سواق  طبيعي، حيث 
تتاأّثر  ول���ن  ُت��غ��لَ��ق  ل���ن  ال��ت��ج��اري��ة 
جّراء عملّية التجديد ال�سامل، بل 
كاملعتاد  عليه  هي  ما  على  �ستبقى 
التطوير،  اأع���م���ال  ان��ت��ه��اء  حل���ني 
بعد  اجل��دي��دة  الأماكنها  نقلها  ث��م 

انتهاء اأعمال التطوير بالكامل«.

اأحد  احل���ايل  ال�سمك  ���س��وق  وي��ع��دٌّ 
العا�سمة  يف  الرئي�سية  االأ����س���واق 
اأك��رث من ثالثة عقود،  على م��دار 
وهو اأحد االأ�سواق يف منطقة �سوق 
خطة  �سمن  امل��درج��ة  ال�����س��ي��ادي��ن 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة. ك��م��ا �سيتم  ال��ت��ط��وي��ر 
املعماري  ال��ن��م��وذج  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
التطوير  اإع��������ادة  ع��م��ل��ي��ة  اأث����ن����اء 
ال����س���ت���ي���ع���اب امل����ت����اج����ر اجل����دي����دة 
واملرافق االأخرى، و�ستتاألف املنطقة 
التجارية بعد التطوير من ثالثة 
داخلية،  متاجر  رئي�سية:  عنا�سر 
وم�����س��اح��ات م��ف��ت��وح��ة وم��ظ��ل��ل��ة يف 
مغطاة  �سغرية  ومناطق  املقدمة، 
ل���ل���ح���رك���ة، حم������واًل امل��ن��ط��ق��ة اإىل 

منطقة جذب جتاري رائدة. 
و�سي�سمح ال�سوق املو�سمي اجلديد، 

ال�سمك  امل�سروع من �سوق  ويتاألف 
الفواكه  و���س��وق  ال��ن��ب��ات��ات  و���س��وق 
اللحوم  و�����س����وق  واخل�����������س�����روات 
و�سوق ال�سجاد و�سوق التمر و�سوق 

اجلملة.
املطوع،  ���س��ع��ادة حمد  ق��ال  ب����دوره، 
�سوؤون  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
البلديات  دائ�������رة  يف  ال���ع���م���ل���ي���ات 
املرحلة  ه����ذه  “ت�سكل  وال���ن���ق���ل: 
الإعادة  خططنا  يف  جديدة  خطوة 
زاي��د، فبعد  تطوير منطقة ميناء 
ع��م��ل��ي��ة ه����دم اأب������راج م��ي��ن��اء بالزا 
املزعم تنفيذه يوم اجلمعة املوافق 
امل�سي  اإىل  نتطلع   ، نوفمر   27
ق����دم����اً يف ت��ن��ف��ي��ذ روؤي�������ة االإم�������ارة 
ومع  املنطقة،  الإع��ادة تطوير هذه 
للم�سروع  الرئي�سية  تنفيذ خطتنا 
بتحقيق  التزامنا  على  نوؤكد  فاإننا 
ال��ر���س��ي��دة برت�سيخ  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
اأب��وظ��ب��ي ال���رائ���دة كوجهة  م��ك��ان��ة 
وال�سياحة،  ل����الأع����م����ال  ج����اذب����ة 
وتعزيز م�سرية التقدم االقت�سادي 

واالجتماعي يف االإمارة«.
تزيد  م�ساحة  على  امل�سروع  ميتد 
ع��ل��ى ث��الث��ة م��الي��ني م��رت مربع، 
تعزيز  يف  اكتماله  عند  و�سي�سهم 

لالأجيال  للمنطقة  وال�����س��ي��اح��ي��ة 
املقبلة«.

�سيتمكن   “ ال���زع���اب���ي:  واأ�����س����اف 
والباعة  التجارّية  املحال  اأ�سحاب 
�ست�سملها  ال��ت��ي  االأ�����س����واق  ك���ل  يف 
مبوا�سلة  التطوير،  اإع���ادة  عملّية 

يف  التنفيذ  اإدارة  مدير  ال��زع��اب��ي، 
“ينطوي  ال��ع��ق��اري��ة:  ُم���دن  �سركة 
م�سروع  م���ن  ال��رئ��ي�����س��ي  ال���ه���دف 
اإع����ادة ال��ت��ط��وي��ر ع��ل��ى دم���ج جميع 
وجهة  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  االأ������س�����واق 
واحدة، و�سرتكز عمليات التطوير 

اأن�����س��ط��ة ال��ت��ج��ارة واال���س��ت��ث��م��ار يف 
العا�سمة، ف�ساًل عن دعم التنمية 
احل�����س��ري��ة الإم������ارة اأب���وظ���ب���ي مع 
املنطقة  ع����راق����ة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 

واإرثها التاريخي.
ال�سيخ  اأح���م���د  ق����ال  وم����ن ج��ه��ت��ه، 

االإرث  اال�سرتاتيجية على مراعاة 
وجهة  وتطوير  للمنطقة  الثقايف 
يواكب  ج���دي���داً  وم��ع��ل��م��اً  ح��ي��وي��ة 
للمنطقة.  ال��ت��اري��خ��ي��ة  االأه���م���ي���ة 
ونحن على ثقة من اأهمية امل�سروع 
التجارية  اجل���اذب���ي���ة  ت���ع���زي���ز  يف 

ا�ستمرار عمل املحال التجارية واالأ�سواق القائمة اأثناء اأعمال التطوير

دائرة البلديات والنقل و»مدن العقارية« تك�سفان تفا�سيل جتديد الأ�سواق واملناطق التجارية يف منطقة ميناء زايد 

جمموعة  قمة  حل�سور  ال�سعودية  العربية  اململكة  م��ن  دع��وة 
التعاون  الرئي�س احلايل ملجل�س  العام ب�سفتها  الع�سرين لهذا 
لدول اخلليج العربية .. وقد ت�سرفنا بالدعوة نظراً الأننا نن�سم 

اإىل �سبع من الدول االأخرى املدعوة اإىل القمة يف هذا العام«.
واأ�سار اإىل اأن هذه هي املرة الثانية فقط التي حت�سر فيها دولة 
االإمارات قمة جمموعة الع�سرين بعد ح�سورها يف عام 2011 
بدعوة من فرن�سا .. معربا عن اإعجابه بالتو�سع الذي �سهدته 

اأعمال جمموعة الع�سرين بني عام 2011 وحتى اليوم.
لت�سبح  ملحوظا  تطورا  الع�سرين  جمموعة  �سهدت   “ وق��ال 
على  وامللحة  االقت�سادية  الق�سايا  ملناق�سة  الرئي�سي  املنتدى 
ال�سعيد العاملي ففي عام 2011 مل يكن هناك يف الواقع �سوى 

للغاية  قّيمة  الع�سرين  جمموعة  عملية  يف  امل�ساركة  اأن  واأك��د 
من حيث تبادل املعرفة واخلرات ف�سال عن تعزيز العالقات 
الثنائية ومنذ بداية العام عملنا ب�سكل وثيق مع �سركائنا على 
االأولوية  ذات  الق�سايا  لتحديد  واالإقليمي  الثنائي  امل�ستوى 
التي �ستدافع عنها دولة االإمارات خالل م�ساركتها يف جمموعة 
جمل�س  ودول  االإم�����ارات  دول���ة  تهم  ق�سايا  وه��ي   - الع�سرين 
غالباً  التي  ال�سغرية  ال��دول  من  والعديد  اخلليجي  التعاون 
تكون غري ممثلة متثيال اأقل حظا يف جمموعة الع�سرين.. ومت 
ال�سحة  اأجندة  منها..  واالأول��وي��ات  املجاالت  من  ع��دد  حتديد 
ال��ع��امل��ي��ة واال���س��ت��دام��ة وت��غ��ري امل��ن��اخ واالأم����ن ال��غ��ذائ��ي واملائي 

والتعليم اجليد والدمج املايل.

•• اأبوظبي- وام:

رئي�س  دول��ة  وزي��ر  ال�سايغ  حممد  علي  بن  اأحمد  معايل  عقد 
اإعالمية حول  اإحاطة  ال�سريبا االإماراتي مبجموعة الع�سرين 
يف  �ستعقد  التي  الع�سرين  جمموعة  ق��ادة  قمة  اأع��م��ال  ج��دول 

الريا�س بعد يومني.
االإعالمية  ل��الإح��اط��ة  االف��ت��ت��اح��ي  ال��ب��ي��ان  يف   - ال�سايغ  وق���ال 
الفر�سة الأطلعكم  تتاح يل هذه  اأن  “ ي�سعدين  اأم�س..  ملعاليه 
جمموعة  عملية  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات  م�ساركة  على 
الع�سرين لهذا العام ب�سفتي �سريبا االإمارات وخا�سة يف الفرتة 
التي ت�سبق قمة القادة«. واأ�ساف معاليه “ تلقت دولة االإمارات 

العام هناك  اإط��ار م�سار �سريبا ولكن يف ه��ذا  ف��رق تعمل يف   3
نحو 14 فريقا«.

“ اأن الرئا�سة ال�سعودية و�سعت بالفعل جدول اأعمال  واأو�سح 
طموحا للغاية قبل بداية العام ومل يوؤد ظهور وباء “ كوفيد-

اإيالء  اإىل  �سوى  عاملية  ا�ستجابة  تن�سيق  اإىل  واحل��اج��ة   ”19
العام  ه��ذا  م��رور  م��ع  الع�سرين  جمموعة  ملنتدى  اأك��ر  اأهمية 
واالآن وبعد اأن اأم�سيت وقتاً طوياًل يف التن�سيق مع نظرائي يف 
جمموعة الع�سرين فاإنني اأقّر بالتزامهم الدوؤوب باإيجاد توافق 
اأخرى  اأو جمموعة  اأي منتدى  ا�ستذكار  االآراء وال ميكنني  يف 
اأكرث حر�سا لتو�سيح واإثبات قدرتنا على االلتقاء والتغلب على 

ق�سايا جديدة مثل جمموعة الع�سرين«.

مدينة ال�سارقة لالإعالم »�سم�س« تختتم م�ساركتها بنجاح يف معر�س �سيمل�س ال�سرق الو�سط ٢٠٢٠

�سمن جوائز »�سيمل�س« 2020

بنك دبي التجاري يح�سد جائزة »البطاقة الأكرث ابتكارًا«

تعاون بني الحتاد للطريان وطريان العال 
الإ�سرائيلية لتعزيز التعاون امل�سرتك

•• اأبوظبي-وام:

وقعت االحتاد للطريان مذكرة تفاهم مع طريان العال االإ�سرائيلية بهدف 
تعزيز اآفاق التعاون امل�سرتك. وتغطي مذكرة التفاهم وا�سعة النطاق خطط 
توفري خدمات م�سرتكة بالرمز بني اأبوظبي وتل اأبيب، باالإ�سافة اإىل عدد 
لل�سركتني.  التابعة  العاملية  الوجهات  �سبكتي  عر  االأخ��رى  الوجهات  من 
خدمات  �سعيد  على  التجاري  للتعاون  خطًطا  التفاهم  مذكرة  ت�سم  كما 
من  املثلى  واال�ستفادة  الوجهات  واإدارة  الوالء  وبرامج  والهند�سة،  ال�سحن 
مرافق تدريب الطيارين وطواقم ال�سيافة اجلوية. وقع مذكرة التفاهم 
وجونني  للطريان  االحت��اد  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  دوغ��ال���س،  ت��وين 
اأو�سي�سكن، الرئي�س التنفيذي ل�سركة طريان العال. وقال توين دوغال�س: 
“ يف اأعقاب الرحلة التاريخية ل�سركة العال اإىل اأبوظبي، والتي ُتعّد اأول 
رحلة بني االإمارات واإ�سرائيل تاأتي مذكرة التفاهم لُت�سّكل قاعدة انطالق 
لعالقة قوية وتعاون مثمر وم�ستمر بني اأبوظبي وتل اأبيب«. واأ�ساف :” 
نتطلع لبحث خمتلف الفر�س التي ميكن للناقلتني اجلويتني من خاللها 
العمل مًعا لتح�سني العمليات التجارية وتعزيز جتارب ال�سيوف.«. بدوره 
اأوىل يف م�سرية  التفاهم، كخطوة  “ تاأتي مذكرة  اأو�سي�سكن:  قال جونني 
التعاون امل�سرتك بني الناقلتني اجلويتني، وكلنا ثقة اأنه من خالل العمل 
لعمالئنا  واخل��دم��ات  املنتجات  اأف�سل  توفري  من  الناقلتان  �ستتمّكن  مًعا 
امل�سرتكني. وبالنظر اإىل االأهداف امل�سرتكة لكال الناقلتني، فاإننا نرى اأنها 

تعك�س النجاح امل�ستقبلي املرتقب لهذا التعاون. ».

االفرتا�سي، والذكاء اال�سطناعي، 
واإن������رتن������ت االأ������س�����ي�����اء، وغ����ريه����ا، 
التي  املوؤ�س�سات  على  ف��اإن  وبالتايل 
تريد اأن تدخل امل�ستقبل بثقة وقوة 
ا�سرتاتيجية  مت��ت��ل��ك  اأن  وجن����اح، 
بها  ت���وؤم���ن  واأن  وا���س��ح��ة،  رق��م��ي��ة 
قبل حماولة الرتويج لها. وحتدث 
فجر عن مدينة ال�سارقة لالإعالم 
اأ�سا�س  على  اأن�ساأت  التي  )�سم�س( 
العام  االأول يف  اليوم  الرقمنة منذ 
الفتاً  حيوياً  تفاعاًل  والقت   ،2017

وكبرياً منذ بداية التاأ�سي�س.  

•• ال�سارقة-الفجر: 

لالإعالم  ال�سارقة  مدينة  اختتمت 
)���س��م�����س(، م�����س��ارك��ت��ه��ا ب��ن��ج��اح يف 
االأو�سط  ال�سرق  �سيمل�س  معر�س 
�سمو  الفريق  افتتحه  ال��ذي   ،2020
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
الداخلية، وال��ذي مت تنظيمه على 
م��ن نوفمر  ي��وم��ي 16 و17  م���دار 

اجلاري. 
وق���ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور خ��ال��د عمر 

)�سم�س(، عن كيفية تهيئة االأفراد 
للتحول الرقمي، واأهمية الرتويج 
ل��ل��م��ج��االت ال��رئ��ي�����س��ة ال��ت��ي يجب 
الرقمنة،  ج��ه��ود  عليها  ت��رك��ز  اأن 
وغ���ريه���ا م���ن امل���ح���اور ال��ت��ي القت 
تفاعاًل حيوياً الفتاً.  وتطرق ال�سيد 
النقا�سية  ح��ل��ق��ة  يف  ق��ا���س��م  ف��ج��ر 
املوؤ�س�سات  م����ن  ال���ك���ث���ري  اأن  اإىل 
الرقمنة  على  الرتكيز  اإىل  ت�سعى 
ذلك  ي��وؤث��ر  وكيف  اإليها،  والتوجه 
�سواء  واأدائها،  اعمالها  على  اإيجاباً 
والواقع  بالبيانات  منها  تعلق  م��ا 

تو�سلت اإليه التكنولوجيا يف جمال 
املنتجات واخلدمات الرقمية. 

حلقة نقا�سية
امل��ع��ر���س كان  اأن  اإىل  امل��دف��ع  اأ���س��ار 
اإحدى  يف  للم�ساركة  فر�سة  اأي�ساً 
بعنوان:  ال���ن���ق���ا����س���ي���ة،  احل���ل���ق���ات 
ما  ال��ت��ن��ف��ي��ذ:  م��ق��اب��ل  “الطموح 
الرقمي؟”،  التحول  يوقف  ال��ذي 
قا�سم  ف��ج��ر  ال�سيد  فيها  وحت���دث 
االإعالم  قطاع  تطوير  مدير  علي، 
ل����الإع����الم  ال�������س���ارق���ة  يف م���دي���ن���ة 

اإمكانيات  م��ن  ل��دي��ن��ا  م��ا  وع��ر���س 
ل��ت��ك��ون متوفرة  واآف����اق وم���ب���ادرات 
وتفاعاًل.   وح���واراً  نقا�ساً  للجميع، 
م�سجلة  ���س��رك��ة   12 اأن  اإىل  ول��ف��ت 
املعر�س،  ���س��ارك��ت يف  )���س��م�����س(،  يف 
ف���ر����س���ة مهمة  ل���ه���م  ال������ذي وف�����ر 
ومنتجاتهم  خ��دم��ات��ه��م  ل��ع��ر���س 
التكنولوجية والرقمية، و�سّكل لهم 
اخلرات  وت��ب��ادل  التفاعل  فر�سة 

والتجارب..
 كما فتح لهم اآفاقاً جديدة، واأ�سواقاً 
ج��دي��دة، ف��ف��ي امل��ع��ر���س اأح����دث ما 

ال�سارقة  م��دي��ن��ة  رئ��ي�����س  امل���دف���ع، 
لالإعالم )�سم�س(، �سعدنا بامل�ساركة 
يف فعاليات واأعمال معر�س �سيمل�س 
ال�سرق االأو�سط 2020 كراع ر�سمي، 
التما�سي  ا�ستمرارية  منطلق  م��ن 
م��ع روؤي����ة ور���س��ال��ة )���س��م�����س(، واأن 
خمتلف  يف  ح����ا�����س����ري����ن  ن�����ك�����ون 
اال�ستثمار  تخ�س  التي  الفعاليات 
ال���رق���م���ي،  يف االإع���������الم وال�����ع�����امل 
وق�����د اأت�����اح�����ت امل�������س���ارك���ة يف ه���ذا 
وتبادل  للنقا�س  ف��ر���س��ة  امل��ع��ر���س 
والتجارب،  وامل��ع��ل��وم��ات  اخل����رات 

•• دبي – د.حممود علياء

اأعلن بنك دبي التجاري، اأحد البنوك الوطنية الرائدة يف دولة االإمارات 
الثاين  “للعام  ابتكاراً  االأكرث  “البطاقة  بجائزة  فوزه  املتحدة،  العربية 
على التوايل، وذلك خالل حفل توزيع جوائز �سيمل�س ال�سرق االأو�سط 

لعام 2020 الذي اأقيم موؤخراَ يف مركز دبي التجاري العاملي. 
وقد نال البنك هذا التكرمي عن بطاقة CBD ONE، والتي تعد اأول 
بطاقة ائتمان يف دولة االإمارات العربية املتحدة توفر للعميل املرونة من 
حيث اختيار ت�سميم البطاقة، واملزايا املرتبطة بها، واخلطة ال�سهرية، 
يف  بطاقة  اأف�سل  بالفعل  جتعلها  التي  االأخ��رى  امليزات  من  وجمموعة 

دولة االإمارات العربية املتحدة.
وقد ت�سلم اجلائزة الدكتور بريند فان ليندر، الرئي�س التنفيذي للبنك؛ 
واأميت مالهوترا، املدير العام – جمموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد؛ 
واخلدمات  وامل��دف��وع��ات  البطاقات  اإدارة  رئي�س  راجوفان�سي،  وهريين 

امل�سرفية املبا�سرة؛ وخالد احلمادي ، رئي�س اإدارة املبيعات والتوزيع.
الدكتور بريند فان  البنك على هذه اجلائزة، قال  على ح�سول  تعليقاً 
“يعد االبتكار عن�سًرا  التجاري:  التنفيذي لبنك دبي  الرئي�س   ، ليندر 

رئي�سًيا يف ا�سرتاتيجيتنا املرتكزة على العمالء وحمرًكا رئي�سياً للنجاح 
بهذه  ال��ف��وز  ي�سعدنا  التجاري  دب��ي  بنك  يف  نحن  الطويل.  امل��دى  على 
اجلائزة للعام الثاين على التوايل، حيث تعد دلياًل على تركيزنا امل�ستمر 
على تطوير املنتجات واخلدمات املالية املبتكرة لعمالئنا، وم�ساعدتهم 

يف حتقيق تطلعاتهم املالية.«
من جهته قال اأميت مالهوترا، املدير العام ملجموعة اخلدمات امل�سرفية 
لالأفراد يف بنك دبي التجاري: “ي�سرنا احل�سول على جائزة “البطاقة 
 .2020 لعام  االأو�سط  ال�سرق  �سيمل�س  “�سمن جوائز   ابتكاراً  االأك��رث 
البنك  قبل موظفي  داخلًيا من   CBD One بطاقة  ت�سميم  وق��د مت 
حيث ن�ساأت فكرتها من خالل حتدي االبتكار للموظفني، ومت تنفيذها 

واإطالقها يف زمن قيا�سي.
 وقد ح�سدت البطاقة على اإقبال عاٍل واإيجابي من قبل عمالئنا وتعد 
يف  املبتكرة  واخلدمات  املنتجات  هذه  من  املزيد  تطوير  على  لنا  حافًزا 

امل�ستقبل.«
اإن بطاقة CBD One هي بطاقة مبتكرة بكل ما تعنيه الكلمة، فهي 
�سهولة  وبكل  ف��وري  ب�سكل  عليها  للح�سول  التقدم  من  العمالء  متكن 
اأعمال ورقية  اأي  اإىل  CBD للموبايل، دون احلاجة  من خالل تطبيق 

اإنها بطاقة مبنية على توفري املرونة للعميل حيث تتيح  اأو زيارة فرع. 
ال�سهرية  واملكافاآت  بها،  املرتبطة  واملزايا  البطاقة،  ت�سميم  اختيار  له 
مع القدرة على اإيقاف اأو تبديل اخلطط يف اأي وقت، بناًء على تف�سيل 

العميل.

االأو�سط  ال�سرق  �سهرة يف  اأك��رث اجلوائز  من   “�سيمل�س”  وُتعد جوائز 
فيما يتعلق مبجاالت املدفوعات والتجارة االإلكرتونية و�سناعة التجزئة، 
وتهدف اإىل تكرمي املوؤ�س�سات واالأفراد الذين يظهرون قدرات ا�ستثنائية 

على النجاح وو�سع معايري جديدة للتميز. 
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•• دبي-الفجر

تنطلق يف ال�سابعة والن�سف من م�ساء 
اأرينا  ف�ستيفال  ب�سالة  اجلمعة  اليوم 
يف دبي بطولة االإمارات "K1 للكيك 
ن�سختها  يف  للمحرتفني  بوك�سينج" 
"دون  اإقامتها  تتجدد  الثانية،والتي 
جمهور" با�ستثناء الالعبني امل�ساركني 
الطبية  واخلدمات  الفنية  واالأجهزة 
وال�سوابط  ب������االإج������راءات  ال���ت���زام���ا 
حر�س  التي  اال�ستباقية  االح��رتازي��ة 
ترجمة  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ع���ل���ى  االحت���������اد 
ل��ت��وج��ي��ه��ات اجل���ه���ات ال�����س��ح��ي��ة مبا 

،و�سي�سمل  للجميع  ال�سالمة  يكفل 
ال���ف���ح�������س ك����اف����ة امل�������س���ارك���ني وف���ق���اً 
للروتوكول ال�سحي ،بجانب �سرورة 
الكمامات  وارت��داء  املجتمعي  التباعد 
.. وت�سهد مناف�سات البطولة ح�سور 
عدد من ال�سخ�سيات الذين وجه لهم 
رئي�س  النيادي  �سعيد  عبداهلل  �سعادة 
االحتادين العربي واالإماراتي للمواي 
االآ�سيوي  االحت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب  ت���اي، 
الدعوة حل�سور البطولة اال�ستثنائية 
وال��ت�����س��اور ف��ي��م��ا ي��خ��دم ال��ل��ع��ب��ة على 
من  ك��ل  وال���دويل  االإقليمي  امل�ستوى 
رئ��ي�����س االحت����اد  ب��ي��ك��ر  ال�����س��ي��د روي 

والدكتور  بوك�سينج،  للكيك  ال���دويل 
العربي  االحت��اد  رئي�س  ال�ساعر  با�سل 

ال�سيد  وي��ح�����س��ر  ب��وك�����س��ي��ن��ج  ل��ل��ك��ي��ك 
ط�������ارق ب����ن ه������زمي امل����ه����ريي امل���دي���ر 

التنفيذي لالحتاد مدير البطولة.

الدور التمهيدي
مبا�سرة  ال��ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات  وت��ن��ق��ل 
وم����وق����ع   UAM ت���ط���ب���ي���ق  ع������ر 
اليوتيوب  وقناة  االإلكرتوين  االحت��اد 
اأن مت ت�سجيل  ، بعد  التابعة لالحتاد 
الالعبني  لت�سنيف  وفقا  العبا   28
املحرتفني ، وت�سهد مباريات املناف�سة 
ع���ن م���واج���ه���ات ���س��اخ��ن��ة ت���ب���داأ بلقاء 
العب منتخبنا الوطني اإبراهيم بالل 

 60 اب���دول���وف يف وزن  م��ع خم����رودز 
اأمري بور�سالن مع نور  ،ويلعب  كجم 
66.8 كجم،  الغوطي يف وزن  الدين 
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  الع����ب  وي��ت��ق��اب��ل 
اإب��راه��ي��م احل���م���ادي م��ع ���س��ام��ر ب�سام 
وبارفيز  ك��ج��م،   94.1 حت��ت  زون  يف 
خ���ا����س���ان���وف م����ع حم���م���د ي���و����س���ف يف 
وزن حت��ت 75 ك��ج��م، وي��واج��ه العب 
ال��وط��ن��ي حم��م��د مر�سي   م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
ال��الع��ب ا���س��ف��ال��ي��زودا ���س��ورت��اج��ون يف 
وزن 66.8 كجم، وم�سطفى عواركي 
مع مريافزال اختاموف يف وزن حتت 

.81.4

البطاقة الرئي�سية
مهدي  يلتقي  اجل��ول��ة  تلك  و�سمن   
اجلماري الالعب جو�سوى ريدغويل 
و�ساكريور    ،58.2 حت���ت  وزن  يف 
ج���وري���ف  م��ع جم��د رح��م��ون يف وزن 
حتت 62.2، ويلعب مهدي اأوباحمو 
مع  جاكوجنري حممدي يف وزن حتت 

منتخبنا  الع���ب  وي��خ��و���س   ،64.5
مباراته  اجل���م���اري  زك���ري���ا  ال��وط��ن��ي 
رو�����س����ارو يف وزن حتت  ل���ي���ن���اردو  م���ع 
والالعب م�سطفى الط�سلق   ،58.2
م��ع ع��دن��ان اأم���ري يف وزن ف��وق 94 ، 
الوطني  منتخبنا  العب  يلتقي  بينما 
�ساكالوف  ال���الع���ب  امل��ع��ت�����س��م  اأم����ني 
ويلتقي   ،71.8 وزن حتت  حممد يف 

مان�سوربك  م���ع  ب��رات��ي�����س  ك��ارل��و���س 
 ،81.4 وزن  حت��ت  وزن  يف  توليبوف 
يواجه  الرئي�سية  ال��ن��زال  بطاقة  ويف 
العب منتخبنا الوطني البطل اإليا�س 
حبيب علي البطل االأيرلندي داميان 
داركر يف وزن حتت 81.4 كجم على 
الن�سخة  خلتام  م�سكا  البطولة  ح��زام 

الثانية.

•• الظفرة-الفجر: 

االإبل  اخلمي�س،  اأم�����س  �سباح  دخ��ل��ت 
امل�������س���ارك���ة يف اأ������س�����واط ال���ل���ق���اي���ا – 
حمليات يف مزاينة االإب��ل  مبهرجان 
ال��ذي يقام   ،14 ال���  ب��دورت��ه  الظفرة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
ن���ه���ي���ان، ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى 
جلنة  م��ن  بتنظيم  امل�سلحة،  للقوات 
الثقافية  والرامج  املهرجانات  اإدارة 
زايد  مدينة  يف  باأبوظبي،  والرتاثية 
مب��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة، وذل����ك ���س��م��ن 4 
اأ���س��واط ي�����س��ارك بها م��الك اإب���ل من 
لها  االإم��ارات واخلليج، وقد خ�س�س 

قيمة. جائزة   35
خلف  فار�س  اللواء  معايل  تفقد  كما 
ل�سرطة  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  امل�����زروع�����ي، 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  اأب��وظ��ب��ي 
امل���ه���رج���ان���ات  اإدارة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
والرامج الثقافية والرتاثية، موقع 
مزاينة االإبل يف املهرجان، حيث اطلع 
ع��ل��ى اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا جلان 

والفرز  الطبي  والفح�س  التحكيم 
م���ن اأج�����ل اإجن������اح امل���ه���رج���ان يف ظل 
الظروف اال�ستثنائية ملواجهة حتدي  
 - "كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  فريو�س 

."19
واأكد معاليه، خالل زيارته امليدانية،  
ع��ل��ى ����س���رورة االل���ت���زام ب���االإج���راءات 
ال��وق��ائ��ي��ة واالح���رتازي���ة امل��ع��م��ول بها 
وال��ت��ي و�سعتها  امل��ه��رج��ان  م��وق��ع  يف 

اللجنة املنظمة بالتن�سيق مع اجلهات 
امل�ساركني  �سالمة   اأج���ل  م��ن  املعنية 

والعاملني.
نتائج  اإع���الن  اجلمعة  ال��ي��وم  وي�سهد 
االأربعة  حمليات   - اللقايا  االأ���س��واط 
)�سوط  وه�����ي  وال�����ت�����الد،  ل���ل�������س���راي���ا 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ، �سوط �سرايا 
الأبناء  �سرايا  �سوط  القبائل،  الأب��ن��اء 
بال�سركاء،  ي�سمح   - مفتوح  القبائل 

���س��وط ت��الد الأب��ن��اء ال��ق��ب��ائ��ل(، وذلك 
ب���ع���د ع���ر����س���ه���ا ع���ل���ى جل������ان ال���ف���رز 
باالإجراءات  التزام  و�سط  والتحكيم، 
ال��وق��ائ��ي��ة واالح���رتازي���ة امل��ع��م��ول به 
وال��ت��ي و�سعتها  امل��ه��رج��ان  م��وق��ع  يف 
اللجنة املنظمة بالتن�سيق مع اجلهات 
امل�ساركني  ���س��الم��ة  اأج���ل  م��ن  املعنية 

والعاملني. 
كما يبداأ، �سباح اليوم اجلمعة، دخول 

االإب����ل امل�����س��ارك��ة يف اأ����س���واط االإي����ذاع 
ل��ل�����س��راي��ا وال����ت����الد، اإىل  - حم��ل��ي��ات 
اإعالن  و�سيتم  املخ�س�سة،  ال�سبوك 
نتائجها يوم غد ال�سبت، حيث ت�سمل 
4 اأ�سواط هي )�سوط اأ�سحاب ال�سمو 
ال�سيوخ، �سوط �سرايا الأبناء القبائل، 
�سوط �سرايا الأبناء القبائل مفتوح - 
الأبناء  ت��الد  �سوط  بال�سركاء،  ي�سمح 
ال���ق���ب���ائ���ل(، وق����د خ�����س�����س ل��ه��ا 35 

جائزة قيمة. 
اجلدير بالذكر اأن الدورة ال� 14 من 
م��ه��رج��ان ال��ظ��ف��رة، ه���ذا ال��ع��ام تاأتي 
الظروف  ظ���ل  يف  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي  ب�����س��ك��ل 
اال�ستثنائية ملواجهة حتدي  فريو�س 
 ،"19  - "كوفيد  امل�����س��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
املهرجان  م�����س��اب��ق��ات  ع��ل��ى  وتقت�سر 
املحليات  لفئتي  االإب���ل  م��زاي��ن��ة  على 
ال�سقور  وم����زاي����ن����ة  وامل����ج����اه����ي����م، 

و�سباق  بال�سقور  ال�سيد  وم�سابقة 
وبطولة  االأ���س��ي��ل��ة  العربية  اخل��ي��ول 
الرتاثي  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ل��وق��ي  ���س��ب��اق 
ال�سلوقي  وم���زاي���ن���ة  م���رت   2500
الرماية  وم�سابقة  ال��رتاث��ي  العربي 
�سمن  وذل���ك  النعيم،  غنم  وم��زاي��ن��ة 
بواقع  ف���ئ���ة  ك����ل  وم���واع���ي���د  ج������دول 
ثالثة اأيام يف نهاية كل اأ�سبوع ولنحو 
على  ح��ر���س��اً  وذل����ك  اأ���س��ب��وع��اً،   13

امل�ساركني  و�سالمة  العامة  ال�سالمة 
وال��ع��ام��ل��ني.   وت��ع��د م��زاي��ن��ة االإب����ل، 
مهرجان  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل�����س��اب��ق��ة 
اإقليمياً  االأول  امل��ل��ت��ق��ى  ال���ظ���ف���رة، 
املزاينات  االإبل وحمبي  وعاملياً ملالك 
ال����رتاث����ي����ة، مل����ا ت�����س��ه��ده م����ن اأع������داد 
امل�����س��ارك��ات على م�ستوى  م��ن  ك��ب��رية 
الباحثني  من  وا�سع  واهتمام  الدولة 
واملهتمني بهذا املجال، باالإ�سافة اإىل 
ما تقدمه املزاينة من لوحات تراثية 
واملنتجات  والتقاليد  العادات  تعك�س 

املرتبطة باالإبل. 
الدورة  االإب��ل يف هذه  وت�سهد مزاينة 
الظفرة  م��ه��رج��ان  م��ن  اال�ستثنائية 
لها  خ�س�س  �سوطا   56 نحو   ،14
فئتي  ع��ل��ى  م���وزع���ة  ج���ائ���زة   476
فئات   6 �سمن   ، واملجاهيم  املحليات 
اللقايا،  احلقايق،  )املفاريد،  عمرية 
االإي���������ذاع، ال���ث���ن���اي���ا، احل�������ول(، حيث 
املحليات  لفئة  ���س��وط��ا   30 خ�س�س 
248 جائزة،  ب��ل��غ  ج��وائ��ز  مب��ج��م��وع 
و26 �سوطا لفئة املجاهيم مبجموع 

جوائز بلغ 228 جائزة.

تقام دون جمهور يف دبي

يف بطولة الإمارات للكيك بوك�سينج»K1« للمحرتفني  نزال   14
امل�سنفني وختامها بلقاء مثري بني اليا�س وداركر من  العبا   28

دخول م�ساركات اللقايا – حمليات مبزاينة االإبل يف مهرجان الظفرة .. والنتائج اليوم اجلمعة

اأبناء الإمارات واخلليج بها  ي�سارك  اأ�سواط    4 على  موزعة  قيمة  جائزة   35

»الآ�سيوي« ير�سح مبخوت �سمن اأف�سل لعبي القارة يف املباريات الدولية
•• كواالملبور-وام:

اعتر االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم العبنا الدويل علي مبخوت 
من اأبرز العبي القارة ال�سفراء يف املباريات الدولية التي اأقيمت 
املا�سي، حيث و�سعه �سمن قائمة الرت�سيحات  خالل االأ�سبوع 
الأف�سل 10 العبني باآ�سيا يف تقرير مو�سع مت ن�سره على املوقع 

الر�سمي لالحتاد القاري.
واأك����د ال��ت��ق��ري��ر اأن م��ب��خ��وت ه���داف اأمم اآ���س��ي��ا ب��ا���س��رتال��ي��ا عام 
2015 �سارك يف 90 دقيقة من مباراة االإمارات وطاجيك�ستان، 

و�سجل هدفني يف تلك املباراة، و�سنع الهدف الثالث لي�ساهم يف 
جناح" رميونتادا" املنتخب االإماراتي يف حتويل تاأخره بهدفني 
يف  ه��دف��ني  مقابل  اأه����داف  بثالثة  ف��وز  اإىل  االأول  ال�����س��وط  يف 
ال�سوط الثاين. كما اأنه �سارك يف 48 دقيقة من مباراة منتخب 
االإمارات  هدف  و�سنع  الودية  البحرين  منتخب  مع  االإم��ارات 

الوحيد فيها، وكانت ن�سبة متريراته ال�سحيحة 83 %.
واأكد التقرير اأن منتخب االإمارات ميتلك قوة �ساربة يف الهجوم 
يقيادة علي مبخوت برغم معاناته يف اجلانب الدفاعي ببع�س 
االإمارات  ملنتخب  التاريخي  الهداف  واأن مبخوت هو  املباريات، 

65 هدفا، واأنه ي�سكل عن�سر خطر دائم على دفاعات  بر�سيد 
املناف�سني يف كل اللقاءات �سواء يف الدوري املحلي االإماراتي اأو 

يف امل�ساركات الدولية مع املنتخب الوطني.
و���س��م��ت ق��ائ��م��ة ال��الع��ب��ني ال��ع�����س��ر امل��ر���س��ح��ني م��ع��ه لت�سويت 
اجلمهور على موقع االحتاد االآ�سيوي كال من عبد اهلل احلمدان 
وي  وه��واجن  البحرين،  من  الرميحي  وحممد  ال�سعودية،  من 
جو من كوريا اجلنوبية، ومو�سى التعمري من االأردن، ومهند 
علي واإبراهيم باي�س من العراق، وكافية ر�سائي ووحيد اأمريي 

من اإيران، و�سعد الدين من بنجالدي�س.

•• اأبوظبي-وام:

ور�سة  االإماراتية  املحرتفني  رابطة  عقدت 
االأندية حت�سريا النطالق  تراخي�س  عمل 
وذلك   ،2022-2021 الرتاخي�س  دورة 
"عن بعد"  امل���رئ���ي  االت�������س���ال  ت��ق��ن��ي��ة  ع���ر 
التنفيذي  املدير  احلو�سني  وليد  بح�سور 
تراخي�س  اإداري����ة  �سي  م��ني  وي��ن  للرابطة، 
االأن��دي��ة يف االحت���اد االآ���س��ي��وي لكرة القدم، 
واأع�ساء جلنة الرتاخي�س االبتدائية وجلنة 
الرتاخي�س  م�سوؤويل  بجانب  اال�ستئناف، 

واملالية يف االأندية املحرتفة بالدولة.

 - الرتحيبية  كلمته  يف   - احلو�سني  وه��ن��اأ 
االأندية املحرتفة بح�سولها على الرتخي�س 
قائال:   ،2021-2020 ملو�سم  االآ�سيوي 
جهودكم  ب��ف�����س��ل  حت��ق��ق  االإجن�����از  ه���ذا   "
وح��ر���س��ك��م ع��ل��ى ال��ت��ف��وق وال��ت��م��ي��ز، الفرتة 
ب�سبب  اجلميع  على  ع�سيبة  كانت  املا�سية 
جتاوزنا  لكننا  امل�����س��ت��ج��د،  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة 
التعاون  خالل  من  وال�سعوبات  التحديات 

املثمر بني االأندية والرابطة".
ودعا احلو�سني ممثلي االأندية اإىل موا�سلة 
املن�سود،  ال��ن��ج��اح  لتحقيق  ال����دوؤوب  العمل 
مو�سحا اأن نظام ترخي�س االأندية مرتبط 

مبواعيد حمددة من قبل االحت��اد القاري، 
وطالب االأندية بت�سليم امل�ستندات املطلوبة 
يف وقت مبكر حتى تتمكن اإدارة الرتاخي�س 
ال�ستكمال  م��راج��ع��ت��ه��ا  م���ن  ال���راب���ط���ة  يف 
الر�سمي  امل��وع��د  ان��ت��ه��اء  ق��ب��ل  ن��واق�����س  اأي 

للتقدمي.
قدمته  عر�سا  الور�سة  فعاليات  وت�سمنت 
اآخر التحديثات  وين مني �سي �سرحت فيه 
االإلكرتوين  االأن���دي���ة  ت��راخ��ي�����س  م��وق��ع  يف 
فيما   ..CLAS االآ�����س����ي����وي  ل����الحت����اد 
ا���س��ت��ع��ر���س ���س��ت��ي��ورات الرم����ان م��دي��ر اإدارة 
برابطة  وال���ت���ط���وي���ر  االأن����دي����ة  ت��راخ��ي�����س 

التحديات  اأب�����رز  االإم���ارات���ي���ة  امل��ح��رتف��ني 
خالل  االأن��دي��ة  واجهتها  التي  وال�سعوبات 

فرتة الرتخي�س ال�سابقة.
بنظام  اخلا�سة  العمل  ور�سة  اأهمية  وتاأتي 
ال���رتاخ���ي�������س اجل����دي����د، الإط������الق االحت����اد 
التتبع  زي��ادة  اآلية جديدة، تهدف  االآ�سيوي 
االأندية  لكافة  املالية  ل��الأو���س��اع  وال��رق��اب��ة 
االآ�سيوية املحرتفة، مبا ي�سمن مزيدا من 
اإدخال تعديالت  املالية، حيث مت  ال�سفافية 
تقدمي  ب��اآل��ي��ة  يتعلق  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  على 
عر  الرخ�سة،  على  للح�سول  امل�ستندات 
االإل��ك��رتوين، وفق متطلبات جديدة  املوقع 

ت�ساعد االحتاد االآ�سيوي واإدارة الرتاخي�س 
املالية،  االل��ت��زام��ات  تتبع  ع��ل��ى  االآ���س��ي��وي��ة 
تتبع  بالن�سبة لالأندية والالعبني، وكيفية 
امل��م��ار���س��ات امل��ال��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة، مب���ا ي�سمن 
م��زي��دا م��ن دق���ة امل��ع��ل��وم��ات اخل��ا���س��ة بهذا 

اجلانب يف القارة ال�سفراء.
مدير  دبابنة  جابر  ا�ستعر�س  جانبه  وم��ن 
الرابطة  يف  ل����الأن����دي����ة  امل������ايل  ال���ت���دق���ي���ق 
على  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  التعديالت  م�ستجدات 

املعيار املايل يف دورة 2022-2021.
و�سهدت الفرتة الثانية من الور�سة االطالع 
اللوائح  على  ط���راأت  التي  التعديالت  على 

اخلا�سة بالدورة اجلديدة 2022-2021 
يف  الرتخي�س  لنظام  االأم��ث��ل  واال�ستخدام 
م��ن خ��الل عر�س قدمه عبداهلل  االأن��دي��ة، 
االأندية  ت��راخ��ي�����س  اأول  ���س��اب��ط  م���ب���ارك، 

باالإ�سافة  االإم��ارات��ي��ة،  املحرتفني  برابطة 
اإىل �سرح للمحاور املتعلقة بعملية احل�سول 
على الرتاخي�س واجلدول الزمني املرتبط 

با�ستكمال الطلبات.

تعديالت اآ�سيوية جديدة لت�سديد الرقابة على تراخي�س اأندية املحرتفني

•• دبي-الفجر

اأع�������رب ����س���ع���ادة ن�����س��ر ح����م����وده ال���ن���ي���ادي رئ���ي�������س احت����اد 
ع�ساق  ك��اف��ة  وا���س��م  با�سمه  اجل��وي��ة  للريا�سات  االإم����ارات 
على  باملظالت  والقفز  عامة  اجلوية  الريا�سات  وحمبي 
وج���ه اخل�����س��و���س ع��ن ح��زن��ه ال��ع��م��ي��ق ل��وف��اة جن��م القفز 
حمرابه  يف  املنية  واف��ت��ه  ال��ذي  ريفيت«  باملظالت«فين�س 
الفقيد  الأ���س��رة  ال��ع��زاء  خال�س  ال��ن��ي��ادي  وق���دم  الريا�سي 

والريا�سات اجلوية بالعامل واالإمارات.
ولدبي  االإم���ارات  لدولة  ق��دم  الفقيد  اإن   : النيادي  وق��ال 
ج���ه���ودا ك��ب��رية وم���ق���درة واأ���س��ه��م م���ع م��ن��ت��خ��ب االإم�����ارات 

م��ع��ي �سمن  و���س��ارك  االإجن������ازات  م��ن  ال��ع��دي��د  فيتحقيق 
االأول  امل��رك��ز  حتقيق  يف  اأ���س��ه��م  ال���ذي  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 
ب�سمات  ول��ه  الدولية  دب��ي  بطولة  يف  الذهبية  وامليدالية 
كبري  يديه عدد  على  وتتلمذ  اللعبة  على �سعيد  وا�سحة 

من قافزينا .
واأ�سار النيادي اإىل اأن الريا�سات اجلوية خ�سرت �سخ�سية 
ريا�سية لها قيمة وقامة كبرية فهو من اأف�سل القافزين 
يف العامل اإن مل يكن االأف�سل على االإطالق وليدة خرات 
اأ�سرة املظالت بفداحة هذه  تراكمية هائلة ولذلك ت�سعر 
�سعيد  على  خا�سة  كبريا  فراغا  �سترتك  التي  اخل�سارة 

قطاع النا�سئني .

قدم الكثري ومثل دبيدوليا 

الريا�سات اجلوية تنعي 
"فيتولو" فقيدها »فين�س« مات�سني  وفيكتور  كو�ستا  دييغو  من  كل  ع��اد 

زمالئهم  مع  للتدريب  �سافيت�س  �ستيفان  واملونتنغري 
خالل اجلزء االأول من تدريب اأتلتيكو مدريد، قبل 72 
�ساعة من ا�ستقبال بر�سلونة مبلعب واندا مرتوبوليتانو 
يف الدوري االإ�سباين لكرة القدم، يف ظل غياب عدد من 

الالعبني الدوليني.
مفاجاآت  اأب��رز  االأ�سل  برازيلي  االإ�سباين  املهاجم  وك��ان 
ال��ف��ري��ق منذ  ل��ه م��ع  االأوىل  ال��ت��دري��ب��ي��ة،  ه��ذه احل�سة 
�سهر ب�سبب اإ�سابة ع�سلية اأبعدته عن اآخر 6 مباريات 
ر�سمية، بينما كان فيتولو قد غاب مباراة واحدة حيث 
مو�سكو  يف  الرو�سي  لوكوموتيف  مواجهة  اأثناء  اأ�سيب 

قبل 15 يوماً.
من  العائد  �سافيت�س  اإىل  اإ�سافة  الثنائي،  ه��ذا  وان�سم 

جتمع منتخب بالده، اإىل باقي املجموعة يف اجلزء االأول 
ع��ودة ماركو�س  اأي�����س��اً  ال��ذي �سهد  ال��ت��دري��ب  فقط م��ن 

يورينتي من اأول ا�ستدعاء له اإىل منتخب اإ�سبانيا.
ري�سورك�سيون  روخا" كوكي  "ال  يف  زميله  ت��درب  بينما 
وكذلك  بالكامل،  اأمل��ان��ي��ا  م��ب��اراة  لعب  اأن  بعد  م��ن��ف��رداً 
71 دقيقة و�سجل  الرتغايل جواو فيلك�س الذي لعب 

هدفاً ليقود منتتخب بالده للفوز 2-3 على كرواتيا.
فيما ال يزال الكرواتي �ساميي فر�ساليكو يوا�سل التعايف 
اللعب  م��ن  حرمته  التي  الي�سرى  الركبة  متاعب  م��ن 
اإيريرا  اإكتور  املك�سيكي  عاد  كما  املو�سم،  هذا  االآن  حتى 

من منتخب بالده باإ�سابة يف ع�سالت ال�ساق الي�سرى.
ويحتل اأتلتيكو املركز الثالث يف الليغا بر�سيد 17 نقطة 

بينما بر�سلونة يف املركز الثامن بر�سيد 11 نقطة.

عودة كو�ستا وفيتولو و�سافيت�س 
لتدريبات اأتلتيكو
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 اأكد ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
القدم  ل��ك��رة  االإم����ارات  احت���اد  رئي�س 
ريا�سي  اآم��ن..  "طفل  اأهمية مبادرة 
تنمية  وزارة  ب��ني  امل�����س��رتك��ة  ناجح" 
املجتمع واحتاد االإمارات لكرة القدم، 
وجناحها يف تاأهيل وتدريب من�سقي 
حماية الطفل يف االأندية الريا�سية، 
اأن��ه��ا ت��اأت��ي يف اإط����ار حتقيق  م���وؤك���داً 
احلماية الواجبة الأبنائنا يف االأندية 
اأو  لفظي  اأذى  م��ن  اأي  ال��ري��ا���س��ي��ة، 

ج�سدي قد يلحق بهم. 
جاء ذلك خالل م�ساركته يف احلفل 
الذي  التدريبي  للرنامج  اخلتامي 
"عن  املجتمع  تنمية  وزارة  نظمته 
بنت  ح�����س��ة  م��ع��ايل  ب��ح�����س��ور  بعد"، 
عي�سى بوحميد وزيرة تنمية املجتمع، 
تاأهيل  وا�ستهدف يف مرحلته االأوىل 
على  ال��ط��ف��ل  حل��م��اي��ة  من�سقاً   31
م�ستوى االأندية الريا�سية بالدولة، 
ال��ذي ي��اأت��ي تزامناً م��ع  ي��وم الطفل 
نوفمر   20 ي�سادف  ال��ذي  العاملي 

من كل عام.
وقال ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
حماية  مل��ن�����س��ق��ي  وّج���ه���ه���ا  ك��ل��م��ة  يف 
الطفل: اأبناوؤنا اأمانة يف اأعناقنا، وهم 
نرا�س الغد و�سعلة االأمل للم�ستقبل، 
ُنومن بقدراتهم ومهاراتهم، ون�سعى 
لكنها  دائ���م���اً،  وت��ع��زي��زه��ا  لتنميتها 
اآمنة  وبيئة  و�سط  اإىل  حتتاج  حتماً 
ت����اأخ����ذ ب���اأي���دي���ه���م وت��ع��ي��ي��ن��ه��م على 

االنطالق واإظهار مواهبهم و�سقلها 
يف االجت��اه ال�سحيح. واأب��دى ال�سيخ 
را�سد بن حميد  فخر احتاد االإمارات 
الطفل  حماية  مبن�سقي  القدم  لكرة 
يف االأندية الريا�سية، الذين اجتازوا 
م����راح����ل ال����ت����دري����ب، ومت���ك���ن���وا من 
جميع املهارات التي توؤهلهم حلماية 
ل��ق��واع��د ومنهجيات  وف��ق��اً  اأط��ف��ال��ن��ا 
وا�سحة، ُمقدماً ال�سكر لوزارة تنمية 
املبادرة  ه���ذه  وّف����رت  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع 
اأطفالنا  الأداء  وال���داع���م���ة  امل��ه��م��ة 

املوهوبني. 
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ت��ق��دم��ت م��ع��ايل ح�سة 
تنمية  وزي����رة  بوحميد  عي�سى  ب��ن��ت 
لل�سيخ  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر  املجتمع 
را�سد بن حميد النعيمي، على دعمه 
هذه  جن��اح  على  واإ����س���راره  وحر�سه 
ملن�سقي  التاأهيلية  التنموية  املهمة 
حماية الطفل يف االأندية الريا�سية، 
التدريبي  الرنامج  على  وللقائمني 
واالأندية  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزارة  يف 

بنجاح  حتقيقهم  ب��ع��د  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
متطلبات التدريب والتاأهيل ملن�سقي 
ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل، ح��ر���س��اً ع��ل��ى واقع 

اآمن وم�ستقبل واثق الأبنائنا.
هذا  يف  م�ستمرون  معاليها:  وقالت 
املزيد  لتاأهيل  التدريبي  ال��رن��ام��ج 
من من�سقي حماية الطفل يف االأندية 
التنموية  املوؤ�س�سات  ويف  الريا�سية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وم��ل��ت��زم��ون ب��ت��ق��دمي كل 
التدريب الالزم للمنت�سبني، انطالقاً 
واالأخالقي  ال��وط��ن��ي  ال���واج���ب  م��ن 
واالأ�سري واالجتماعي واملهني، ومبا 
ال��ط��ف��ول��ة و�سون  ح��م��اي��ة  ي�����س��م��ن 
من�سقي  معاليها  مهنئة  م�ستقبلها، 
املرحلة  ه��ذه  اج��ت��ي��از  احل��م��اي��ة على 
حتقيق  ملرحلة  وال��ت��اأه��ل  التدريبية 
االأندية  يف  الأبنائنا  املطلقة  الرعاية 
ي��ع��زز دع���م االأ�سرة  ال��ري��ا���س��ي��ة، مب��ا 
القانون  م��ظ��ل��ة  حت���ت  وال���ط���ف���ول���ة، 
 2016 ل�سنة   )3( رق��م  االحت����ادي 
"ودمية"  ال��ط��ف��ل  ح���ق���وق  ����س���اأن  يف 

حتقيقاً  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة،  والئ����ح����ت����ه 
ل��ل��ح��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ال���الزم���ة، 
القانون  االإج���راءات املحددة يف  وف��ق 

اجلزائي وقانون "ودمية". 
حماية  من�سقي  معاليها  وخ��اط��ب��ت 
الوطن  "اأبناء  ب���ال���ق���ول:  ال��ط��ف��ل 
م�سوؤولية اجلميع، وهم م�سوؤوليتكم 
عهدتكم،  يف  اأن����ه����م  ط���امل���ا  االأوىل 
ونحفظ  نرعاهم،  اأن  واإياكم  واجبنا 
م�ستقبلهم،  وُن�����وؤّم�����ن  ح���ق���وق���ه���م، 
ت��ل��ك م�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة جتاه 
ع��ام.. نحن  ب�سكل  واملجتمع  االأ���س��رة 
حماية  مهمتها  وطنية  اأ�سرة  واإياكم 
الوطن  خ��ري  يحقق  ال��ط��ف��ول��ة، مب��ا 
االأ�سرة  ودع����م  امل��ج��ت��م��ع  وا���س��ت��ق��رار 

و�سون الطفولة".
ب���دوره اأك���د ���س��ع��ادة اإب��راه��ي��م �سلمان 
احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  احلمادي 
الكرة رئي�س جلنة ال�سوؤون املجتمعية 
على اأن حماية الطفل خالل ممار�سة 
ال��ن�����س��اط ال��ري��ا���س��ي م���ن امل���ب���ادرات 

الهامة التي تتبناها اللجنة بالتعاون 
املجتمع  تنمية  وزارة  مع  والتن�سيق 
واأن   ، ب���ال���دول���ة  امل��ع��ن��ي��ة  واجل����ه����ات 
برئا�سة  ال��ك��رة  احت���اد  اإدارة  جمل�س 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  را����س���د  ال�����س��ي��خ 
لكافة  كبريين  ودعماً  اهتماماً  يويل 
يف  ت�سهم  التي  االجتماعية  املبادرات 
املجتمع  اأف��راد  كافة  ممار�سة  عملية 
وخا�سة االأطفال لن�ساط كرة القدم 
وك���ل ذلك  اآم��ن��ة وم�����س��ت��ق��رة  بيئة  يف 

توفره لنا القيادة الر�سيدة للدولة.
ال�سوؤون  جلنة   ، احل��م��ادي  واأ���س��اف 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب���االحت���اد ���س��ت��ك��ون على 
حماية  من�سقي  مع  م�ستمر  توا�سل 
ال��ط��ف��ل ب���اأن���دي���ة ال���دول���ة ، وخ���الل 
خالل  �ستعمل  ال��ت��وع��وي��ة  ب��راجم��ه��ا 
التنمية  زي��ادة  على  القادمة  الفرتة 
امل���ع���رف���ي���ة وال������ق������درات االإب����داع����ي����ة 
مع  تتنا�سب  بطريقة  واالإب��ت��ك��اري��ة 
ال���ف���ئ���ات ال��ع��م��ري��ة امل�����س��ت��ه��دف��ة من 

ممار�سي اللعبة.
اأجنزت  املجتمع  تنمية  وزارة  وكانت 
لكرة  االإم����ارات  احت���اد  م��ع  بالتعاون 
لتاأهيل  ت��دري��ب��ي��اً  ب��رن��اجم��اً  ال���ق���دم، 
باالأندية  الطفل  حلماية  31من�سقاً 
مبادرة  ���س��م��ن  وذل�����ك  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
املهام  مل��م��ار���س��ة  م��ن�����س��ق��ني  ل��ت��اأه��ي��ل 
املحتمل  االأطفال  مب�ساندة  اخلا�سة 
تواجدهم  اأث��ن��اء  ل��الإ���س��اءة  تعر�سهم 
�سيا�سة  م���ع  مت��ا���س��ي��اً  االأن�����دي�����ة،  يف 
ال��دول��ة يف ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل مبوجب 
االأحكام املن�سو�س عليها يف القانون 
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للقانون،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وال���الئ���ح���ة 
يف  الوقائي  التدخل  حيث  من  �سواء 
احل����االت ال��ت��ي ي��ت��ب��ني ف��ي��ه��ا تعر�س 
اأو  اأو �سالمة الطفل للخطر،  �سحة 
التدخل العالجي يف حاالت االعتداء 

اأو اال�ستغالل اأو االإهمال.
اإدارة  واأك�����دت اإمي����ان ح����ارب م��دي��رة 
احلماية االجتماعية يف وزارة تنمية 
حماية  "من�سقي  مبادرة  اأن  املجتمع 
الريا�سية" تاأتي  االأندية  يف  الطفل 
لتاأهيل  م�����س��ت��دام  ب��رن��ام��ج  اإط����ار  يف 
االأندية  يف  امل��ب��ا���س��ري��ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
لكرة  االإم���ارات  وبالتعاون مع احت��اد 
ال��ق��دم، ب��ه��دف ت��وف��ري اأع��ل��ى درجات 
االأمان واال�ستقرار والثقة لالأطفال، 
ن����ظ����راً ل����الأث����ر ال������ذي ي��ع��ك�����س��ه هذا 
االإجراء على طرق معاجلة امل�سكالت 
ط��ف��ل، يف  اأي  لها  يتعر�س  ق��د  ال��ت��ي 
االإيجابية  ال�����س��راك��ة  تعك�س  خ��ط��وة 
بني موؤ�س�سات الدولة خللق توجهات 
اإي��ج��اب��ي��ة جت����اه حقوق  و���س��ل��وك��ي��ات 
يف  املتعددة؛  امل�ستويات  على  الطفل 
املحلي،  واملجتمع  واالأ�سرة  املوؤ�س�سات 
باملعلومات  ت��زوي��ده��م  �سيتم  ح��ي��ث 

باملمار�سات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االأ����س���ا����س���ي���ة 
املطلوبة منهم، للت�سدي ملا يقع على 
الطفل من خمالفة الأحكام القانون 
تنفيًذا  ال�سادرة  والقرارات  واللوائح 

له. 
برنامج  اأن  ح���ارب  اإمي����ان  واأ���س��اف��ت 
الطفل  ح���م���اي���ة  م��ن�����س��ق��ي  ت����دري����ب 
�سينعك�س  ال���ري���ا����س���ي���ة  ب����االأن����دي����ة 
و�سالمة  اأم��ن  على  مبا�سرة  ب�سورة 
ال���ط���ف���ل، ك�����ون ُي����ق����ّ� االإج����������راءات 
الطفل  حلماية  بالتدخل  اخل��ا���س��ة 
كان  ���س��واء  ل��الإ���س��اءة،  تعر�س  م��ا  اإذا 
ب�سيطاً  الطفل  على  ال��واق��ع  ال�سرر 
ب��ل��ي��غ��اً، وذل����ك م��ن خ���الل وقوف  اأو 
اخلا�سة  االإج�����راءات  على  املن�ّسقني 
والو�سائل  ال��ط��ف��ل  ح��ق�����وق  بحم�اية 
التعريف  وك���ذا  لتنفيذها،  املنا�سبة 
املطّبقة  اجل�����ه�����ات  مب���������س����وؤول����ي����ات 
للقانون، وبيان مدى ان�سجام قانون 
حماية حقوق الطفل مع االتف�اق�يات 
ال��دول��ي��ة ود���س��ت��ور دول����ة االإم������ارات، 
تطبيقات  الرنامج  �سيتخلل  حيث 
التعامل  طرق  على  للتدريب  عملية 
م���ع ح�����االت االإ�����س����اءة وم���ع���اجل���ة ما 
يخ�س اأي من انتهاكات بحق الطفل. 
عبد  حممد  �سعادة  اأك��د  جهته  وم��ن 

العام  االأم����ني  ال��ظ��اه��ري  ه����زام  اهلل 
الحت�������اد االإم������������ارات ل����ك����رة ال����ق����دم، 
ح��ر���س االحت�����اد ع��ل��ى ال���ت���ع���اون مع 
تنظيم هذه  املجتمع يف  تنمية  وزارة 
الرنامج  واإجن��اح  التدريبية  الور�س 
االأهمية لكونه  الذي يعتر يف غاية 
من  وه��ي  االأط��ف��ال،  ب�سالمة  يتعلق 
القائمني  ل���دى  امل���وؤك���دة  االأول���وي���ات 
على الريا�سة ب�سكل عام وكرة القدم 
على وجه اخل�سو�س، م�سيداً بالدور 
املجتمع يف  توؤديه وزارة تنمية  الذي 
واالأن�سطة  والندوات  الور�س  تنظيم 
ت�ساهم  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وامل����ب����ادرات 
وحتقيق  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  تثقيف  يف 
واال�ستقرار.  والطماأنينة  احلماية 
مهام  الطفل  حماية  من�سق  وي���وؤدي 
تنمية  وزارة  ب���ني  ب��ال��ت��ع��اون  ع��م��ل��ه 
لكرة  االإم����������ارات  امل��ج��ت��م��ع واحت�������اد 
القدم، وذلك بعد اجتيازه لعدد من 
ال��ور���س ال��ت��ي ت��ق��دم ���س��رح��اً مف�ساًل 
التي ين�س عليها  للقواعد واالأحكام 
ال�ساأن،  الطفل يف هذا  قانون حقوق 
وكذا االأدوات امل�ستخدمة يف ت�سجيل 
تقييم  وط���رق  ومعاجلتها،  ال��وق��ائ��ع 
احلاالت وفقاً للم�سفوفة املعتمدة يف 

هذا ال�ساأن. 

ملعب  على  ي�ست�سيفه  عندما  لر�سلونة  معنوية  �سربة  توجيه  مدريد  اأتلتيكو  ي�ستطيع 
واندا مرتوبوليتانو غداً ال�سبت يف اأبرز مباريات املرحلة العا�سرة من بطولة اإ�سبانيا، الأن 

فوزه عليه �سيعمق جراح الفريق الكاتالوين ويبعده عنه بفارق 8 نقاط.
ويحتل اأتلتيكو مدريد املركز الثالث مع 17 نقطة حالياً متخلفاً بفارق 3 نقاط عن ريال 
 11 بر�سيد  الثامن  املركز  بر�سلونة  واملت�سدر، يف حني يحتل  املو�سم  �سو�سييداد مفاجاأة 

نقطة.
واأتلتيكو هو الفريق الوحيد الذي مل يخ�سر اأي مباراة منذ مطلع املو�سم احلايل، كما 

يتمتع باأف�سل خط دفاع حيث مل متن �سباكه �سوى بهدفني يف 7 مباريات كما اأنه 
�ساحب ثاين اأف�سل خط هجوم )17 هدفا( بعد ريال �سو�سييداد )20(.

لكن املواجهة املرتقبة بني مهاجم اأتلتيكو مدريد االأوروغوياين املخ�سرم لوي�س 
ثان  لفح�س  االأخ��ري  خ�سع  بعدما  حت�سل  لن  بر�سلونة  ال�سابق  وناديه  �سواريز 
االأربعاء للك�سف عن فريو�س كورونا جاءت نتيجته اإيجابية، علماً باأن م�سحة اأوىل 
اأمريكا  اأي�ساً فغاب عن قمة ت�سفيات  خ�سع لها الالعب االثنني كانت ايجابية 

والتي  ال��رازي��ل،  �سد   2022 قطر  م��ون��دي��ال  اإىل  امل��وؤه��ل��ة  اجلنوبية 
خ�سرها فريقه �سفر2-.

خمططات  �سمن  يدخل  ال  الن��ه  ���س��واري��ز  ع��ن  بر�سلونة  وتخلى 
امل���درب اجل��دي��د ال��ه��ول��ن��دي رون��ال��د ك��وم��ان وه��ي خ��ط��وة لقيت 

انتقادا من جنم الفريق الكاتالوين االأرجنتيني ليونيل مي�سي 
ال�سديق املقرب جدا من �سواريز والذي هاجم ناديه بقوة.
ل��ك��ن ات��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د ي�����س��ت��ط��ي��ع االع���ت���م���اد ع��ل��ى جنمه 

املو�سم  ه���ذا  ي��ت��األ��ق  ال���ذي  فيليك�س  ج���واو  ال��رت��غ��ايل 
اأه��داف ليحتل املركز الثاين يف �سدارة   5 و�سجل 

ترتيب الهدافني متخلفا بفارق هدف وحيد عن 
مهاجم ريال �سو�سييداد ميكل اويارزابال.

واأعرب فيليك�س عن اأمله يف حتقيق نتيجة 
اإيجابية �سد بر�سلونة بقوله "مير الفريق 

يف حالة جيدة ونحن متحفزون خلو�س 
اإيجابية  نتائج  حققنا  لقد  امل��ب��اراة. 

منذ مطلع املو�سم ونريد املحافظة 
على هذا االأمر".

جيدا  "ندرك  واأ�����س����اف 
يحبذ  ب���ر����س���ل���ون���ة  ب������اأن 
على  الكبري  اال���س��ت��ح��واذ 

يتعني  وب����ال����ت����ايل  ال����ك����رة 
علينا اأن نبذل جهدا اإ�سافيا. 

القوية  امل��ب��اري��ات  خ��و���س  نع�سق 

ونريد اأن نحقق نتيجة جيدة ومُنتع".
بلغت  بنفيكا يف �سفقة  اتلتيكو من  انتقل اىل  الذي  املو�سم قال فيليك�س  تاألقه هذا  وعن 
مع  االول  مو�سمي  يف  لال�سابة  تعر�ست  جيدة،  بدنية  حالة  يف  "انا  ي��ورو  مليون   126

فريقي ما اثر على م�ستواي لكني االن تخطيت هذا االمر واتطلع مل�ساعدة فريقي".
وتلقى اتلتيكو مدريد نباأ �سارا يتمثل بتعايف حار�س مرماه ال�سلوفيني يان اوبالك الذي 
عاد اىل �سفوف منتخب بالده يف املباراة �سد اليونان منت�سف اال�سبوع احلايل 
بعد ان غاب عن املباراة �سد كو�سوفو قبلها باأربعة ايام ال�سابة طفيفة يف 

كتفه.
يف املقابل، يريد ريال مدريد حامل اللقب املو�سم املا�سي النهو�س من 
التا�سعة  املرحلة  1-4 يف  فالن�سيا  ام��ام  �سقوطه  بعد  االخ��رية  كبوته 
والبقاء يف دائرة ال�سراع على املركز االأول، لكن مهمته لن تكون �سهلة 

اأمام فياريال �ساحب املركز الثاين.
ا�ستعادة خدمات  زي���دان يف  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�سي  ري���ال  م���درب  وي��اأم��ل 
املدافع  ومواطنه  كا�سيمريو  ال��رازي��ل��ي  الو�سط  الع��ب  الثالثي 
اإيدر ميليتاو واجلناح البلجيكي اإدين هازار بعد اإ�سابتهم 
وغابوا  ا�سبوعني  نحو  قبل  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 
ب��ال��ت��ايل ع��ن ���س��ف��وف منتخبي ب��الده��م��ا خ���الل فرتة 

التوقف الدولية.
بورو�سيا دورمتوند  وطماأن ثورغان هازار مهاجم 
"انه يف �سحة  بالقول  �سقيقه  االمل��اين عن �سحة 

جيدة وال يعاين من اي عوار�س".
قائده  جهود  االرج��ح  على  �سيفتقد  الفريق  لكن 
امل��ل��ه��م ���س��ريخ��و رام���و����س ال����ذي خ���رج يف نهاية 
واملانيا  ا���س��ب��ان��ي��ا  م���ب���اراة  م��ن  االول  ال�����س��وط 
ي�ستمر  حني  يف  ع�سلية،  ال�سابة  )-6�سفر( 
فيديريكو  االوروغ�����وي�����اين  ال���و����س���ط  الع����ب 

فالفريدي.
قاد�س  على  �سيفاً  �سو�سييداد  ري���ال  وي��ح��ل 
االوىل  ال��درج��ة  دوري  اىل  املو�سم  ه��ذا  ال�ساعد 
ريال  على  ف���وزه  بينها  الف��ت��ة  نتائج  حقق  وال���ذي 
 14 بر�سيد  ال�ساد�س  املركز  يحتل  وه��و  مدريد 

نقطة.
اويارزابال  هدافه  على  البا�سكي  الفريق  ويعول 
القادم  �سيلفا  داف��ي��د  امل��خ�����س��رم  ال��ع��اب��ه  و���س��ان��ع 
�سيتي  مان�س�سرت  م��ن  احل���ايل  امل��و���س��م  مطلع  ال��ي��ه 

االنكليزي.

بالتعاون مع احتاد كرة القدم وتزامنًا مع يوم الطفل العاملي

وزارة تنمية املجتمع ُتوؤّهل 31 من�ّسقًا حلماية الأطفال يف الأندية الريا�سية

•• دبي -وام:

دبي" قائمة  اإىل  "ال�سباق  ترتيب  مت�سدرا  ريد  باتريك  االأمريكي  �سيتقدم 
 13 اإىل   10 الفرتة من  العاملية يف  دبي  امل�ساركني يف بطولة جولة موانئ 
اأول  يكون  اأن  اأم��ل  على  بدبي  للجولف  جمريا  ع��ق��ارات  يف  املقبل  دي�سمر 
اأمريكي يتوج كاأف�سل العب يف مو�سم اجلولة االأوروبية وذلك مع بدء العد 
التوايل يف  12 على  ال�  للعام  املحطة اخلتامية  لتكون دبي م�سرح  التنازيل 
البطولة التي تعد واحدة من اأربع بطوالت ح�سرية تقام يف �سل�سلة رولك�س 

ملو�سم 2020.
ويت�سدر ريد جنم كاأ�س رايدر - الذي فاز بلقب بطولة املا�سرتز 2018 - 
حالًيا ترتيب " ال�سباق اإىل دبي" املقدمة من رولك�س بفارق اأكرث من 450 
�سيتوجه  وال��ذي   2017 ن�سخة  االإجنليزي تومي فليتوود بطل  نقطة عن 
الالعبني  من  نخبة  مع  املقبل  ال�سهر  للجولف  جمريا  ع��ق��ارات  اإىل  ا  اأي�سً
ال��ع��امل��ي��ني م��ن��ه��م: االأم��ري��ك��ي ك��ول��ني م��وري��ك��اوا واالإجن��ل��ي��زي يل وي�ستوود 
والفرن�سي فيكتور برييز الذين يتواجدون يف قائمة اخلم�سة االأوائ��ل على 

ترتيب املو�سم احلايل ل� " ال�سباق اإىل دبي".
دبي" منذ  اإىل  "ال�سباق  بلقب  بالفوز  هدفه   - ع��اًم��ا   30  - ري��د  ُي��خ��ِف  مل 
ان�سمامه الأول مرة اإىل ع�سوية اجلولة االأوروبية يف عام 2015 حيث حل 
االأمريكي يف املركز الثاين بعد داين ويليت يف عام 2018 يف املناف�سات التي 
تقام �سنوياً على ملعب االأر�س يف عقارات جمريا للجولف وا�ستطاع اأن يكون 

�سمن الع�سر االأوائل مرتني يف اأربع منا�سبات يف ختام "ال�سباق اإىل دبي".
املركز  دبي" بعد ح�سوله على  اإىل  " ال�سباق  ترتيب  اإىل �سدارة  ريد  وع��اد 
ل�سل�سلة  االأخ��ري  دبليو" يف وينتورث احل��دث قبل  اإم  "بي  الثالث يف بطولة 
العام بعد فوزه  2020 وت�سدر الرتتيب يف وقت �سابق من  رولك�س ملو�سم 
ل��ه يف  ل��ق��ب  ث���اين  ال��ع��امل للجولف يف املك�سيك يف ف��راي��ر وه���و  ب��ط��ول��ة  يف 
دبي"  اإىل  "ال�سباق  يف  الفوز  اإن  ريد  وق��ال  للجولف.  العامل  بطولة  �سل�سلة 

اأحد طموحاته .. معّراً عن حما�سه للعودة اإىل دبي مع اإمكانية حتقيق هذا 
الهدف .. الفتاً اإىل اأن بطولة جولة موانئ دبي العاملية هي حدث يتطلع اإليه 
منذ االإعالن عن اإعادة جدولة املو�سم معتراً اأنها طريقة مميزة الإنهاء عام 
التاريخ  اإجنليزي يف  ثالث العب  ي�سبح  اأن  اإىل  وي�ستوود  ويهدف   .2020
وبيرت  هانت  برنارد  مع  منا�سبات  ث��الث  دبي" يف  اإىل  "ال�سباق  بلقب  يفوز 
عام  يف  ال��ت��وايل  على  ال��راب��ع  للعام  الت�سنيف  ت�سدرا  ال��ل��ذان  اأو�سرتهوي�س 
1974 يف حني اأن فليتوود ميكن اأن يحاكي اإجنازات وي�ستوود ونيك فالدو 

يف حال فاز بلقبه الثاين يف "ال�سباق اإىل دبي" يف غ�سون اأربعة موا�سم.
ومن املقرر اأن يبداأ موريكاوا اأول ظهور له يف حدث للجولة االأوروبية وياأمل 
م��وان��ئ دبي  ق��وي يف بطولة جولة  ب���اأداء  رائ��ًع��ا  اأن يختم مو�سًما  م��وري��ك��اوا 
اأ�سغر العب يفوز  العاملية. واأ�سبح الالعب البالغ من العمر 23 عاًما ثالث 

ببطولة الواليات املتحدة.
ويحتل الفرن�سي برييز املركز اخلام�س حالًيا يف ترتيب "ال�سباق اإىل دبي" 
و�سيبحث عن لقبه الثاين يف اجلولة االأوروبية عندما يعود اإىل دبي بجانب 

جناحه يف بطولة األفريد دنهيل لينك�س 2019.
وا�ستمتع الالعب البالغ من العمر 28 عاًما مبو�سم ممتاز لعام 2020 مع 
االأربعة  رولك�س  �سل�سلة  فعاليات  من  اثنتني  يف  الثاين  املركز  على  ح�سوله 
اإم  "بي  وبطولة  للجولف  �سي  بي  اإ���س  اإت�س  اأبوظبي  بطولة  املو�سم..  لهذا 

دبليو".
اأما بطولة جولة موانئ دبي العاملية هي احلدث الرابع واالأخري من �سل�سلة 
رولك�س يف مو�سم "ال�سباق اإىل دبي" احلايل بعد بطولة اأبوظبي اإت�س اإ�س بي 
وي�ست�سيف ملعب  دبليو".  اإم  "بي  املفتوحة وبطولة  ا�سكتلندا  �سي وبطولة 
االأر���س يف عقارات جمريا للجولف احل��دث اخلتامي للمو�سم كل عام منذ 
عام 2009. هذا العام �سي�ست�سيف ملعب النار يف عقارات جمريا للجولف 
تقام قبل  والتي  العاملية  دبي  "اجلولف يف دبي" املقدمة من موانئ  بطولة 

اأ�سبوع من نهاية املو�سم.

مو�سم »ال�سباق اإىل دبي« يرتقب ختاما مثريا يف  »جولف املوانئ العاملية«

اأتلتيكو مدريد اأمام فر�سة ل�سرب معنويات بر�سلونة 

يف االأندية الريا�سية  لهم  احلماية  حتقيق  وواجبنا  اأمانة  اأبناوؤنا  النعيمي:  حميد  بن  • را�سد 
• ح�سة بنت عي�سى بوحميد: نعمل معًا كاأ�سرة وطنية مهمتها حماية الطفولة و�سون حقوقها

•• اأبوظبي-الفجر:

ملوا�سلة  االجتماعية  مب�سوؤوليتها  التزامها  اإط��ار  يف   
ت�سجيع تبني اأ�ساليب واأمناط حياة �سحية، وبالتزامن 
مع حتدي دبي للياقة 2020، نظمت جامعة اأبوظبي 
وموظفي  ال��ت��دري�����س  هيئة  الأع�����س��اء  ريا�سية  فعالية 
فرعيها يف اأبوظبي والعني، وذلك يف املنطقة الريا�سية 
افتتاحها ح��دي��ث��اً يف ج��زي��رة احل��دي��ري��ات يف  ال��ت��ي مت 
اأبوظبي، والتي نفذتها �سركة مدن العقارية بالتعاون 

مع دائرة البلديات والنقل. 
الأع�ساء  واح��د  ليوم  ا�ستمرت  التي  الفعالية  وقدمت 
من  متنوعة  باقة  اجلامعة  وموظفي  التدري�س  هيئة 
االأن�سطة الريا�سية يف الهواء الطلق مبا يف ذلك ركوب 
واملالكمة  احلديريات  م�سار  على  الهوائية  الدراجات 
فريق  بقيادة  فيت،  ال��ك��رو���س  ومت��اري��ن  ال�ساطئ  على 
البدنية  للياقة  رائ��د  مركز  وه��و  جيم،  فيتن�س  بييك 
يف دولة االإمارات يقدم جمموعة متنوعة من متارين 

اللياقة البدنية.
وقال الروفي�سور وقار اأحمد، مدير جامعة اأبوظبي: 
اأتاحت  التي  ال�سيقة،  الفعالية  هذه  بتنظيم  "�سعداء 
الأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني يف جامعة اأبوظبي 

فر�سة مميزة للتوا�سل حتت من�سة واحدة وحفزتهم 
دائماً  ونحر�س  اجل�سدية.  لطاقاتهم  العنان  الإط��الق 
اأب��وظ��ب��ي على  ج��ام��ع��ة  اأع�����س��اء جمتمع  ت�سجيع  ع��ل��ى 
مع  وط��ي��دة  ع��الق��ات  وب��ن��اء  �سحي  حياة  اأ�سلوب  تبني 
زمالئهم من خالل تنظيم اأن�سطة ريا�سية ديناميكية 

وم�سابقات ودية." 
"لطاملا حر�سنا على اأن تكون �سحة وعافية  واأ�ساف: 
اال�سرتاتيجية  اأهدافنا  من  يتجزاأ  ال  ج��زءاً  جمتمعنا 
االأ�سا�سية، وندرك نوع التاأثري الذي نحدثه على جميع 
جوانب املجتمع، �سواء كانت اقت�سادية اأو اجتماعية اأو 
االإجنازات  لتحقيق  املعرفة  "ن�سر  هو  �سعارنا  بيئية. 
واحلكمة يف القيادة" ون�سعى با�ستمرار لتج�سيد ذلك 
باأن نكون قدوة يحتذى بها للمجتمع ككل من خالل 

مبادرتنا البناءة للم�سوؤولية االجتماعية." 
موظفي  قبل  م��ن  فعالة  م�ساركة  الفعالية  و���س��ه��دت 
اأب���وظ���ب���ي وال���ع���ني، م���ع مراعاة  ح��رم��ي اجل��ام��ع��ة يف 
ذل��ك احلفاظ على  التدابري االح��رتازي��ة مبا يف  كافة 
وتركيب  �سخ�س،  كل  بني  مرتين  عن  تقل  ال  م�سافة 
باالإ�سافة  املدخل،  ح��راري عند  وكا�سف  تعقيم  اأجهزة 
اأثناء  ارت��داء الكمامات يف جميع االأوق���ات ما ع��دا  اإىل 

التمرين.

جامعة اأبوظبي تنظم فعالية ريا�سية ملوظفيها 
واأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جزيرة احلديريات 



 
عالج ع�سبي �سائع قد يوقف ال�سلع 

ي�سعب للغاية مواجهة ت�ساقط ال�سعر الأنه غالبا ما يكون نتيجة 
اأي�سا  املعروف  الوراثي،  ال�سلع  مثل  اجل�سم،  يف  طبيعية  عمليات 

با�سم ال�سلع الذكوري عند الرجال.
وقرر الباحثون اأن هذا النوع من ت�ساقط ال�سعر مرتبط بهرمونات 

ت�سمى االأندروجينات.
هو  ال����رئ����ي���������س����ي  اجل����������اين  اإن  ه����ي����ل����ث،  ه��������ارف��������ارد  وت������ق������ول 
ويف  اجللد،  على  يعمل  ال��ذي   ،)DHT( "ديهدروت�ستو�ستريون" 
بع�س االأحيان ينتج حب ال�سباب، وعلى ب�سيالت ال�سعر، ما يوؤدي 

اإىل انت�سار ال�سعر على ال�سدر.
وي�سهل اإنزمي ي�سمى d 5-alpha reductase هذه العملية.

التي تعطل  العالجات  ع��ددا من  الباحثون  وحل�سن احل��ظ، حدد 
هذه  يف  ال�سعر  ت�ساقط  ي��ع��وق  م��ا  االأح�����داث،  م��ن  ال�سل�سلة  ه��ذه 
يف  ينمو  �سائع  ع�سبي  ع��الج  وه��و   - اجلين�سنغ  اأن  وثبت  العملية. 
اآ�سيا واأمريكا ال�سمالية - يعزز منو ال�سعر عن طريق  اأج��زاء من 
تثبيط اإنزمي d 5-alpha reductase. وتعد اجلين�سنو�سيدات 
تاأثريها  ع��ن  م�سوؤولة  اأن��ه��ا  ويعتقد  للجين�سنغ،  ن�سطة  مكونات 

االإيجابي على ال�سعر.
اأبلغ عن  اأجريت يف اجل�سم احلي،  التي  التجارب  العديد من  ويف 
اجلين�سنو�سيدات  اأو  اجلين�سنغ  مل�ستخل�س  املو�سعي  التطبيق 
لتعزيز منو ال�سعر. ويف اإحدى الدرا�سات، تعر�ست الفئران للعالج 
الدوائية  العالجات  اأحد  وهو  الفينا�سرتايد،  اأو  باجلين�سينو�سيد 

الرئي�سية امل�ستخدمة يف عالج ال�سلع الذكوري.
وباملقارنة مع املجموعة املعاجلة بالفينا�سرتايد، اأظهرت املجموعة 
 ،20% بن�سبة  اأعلى  �سعر  منو  معدالت  باجلين�سينو�سيد  املعاجلة 
كما يت�سح من زيادة عدد ب�سيالت ال�سعر، و�سماكة الب�سرة، ون�سبة 

الب�سيالت يف طور التنامي.

نظام ذكاء ا�سطناعي لعالج جتارب الأطفال ال�سلبية
طور باحثان من خمتر اأوك ريدج يف الواليات املتحدة، نظام ذكاء 
ا�سطناعي م�سمم مل�ساعدة املهنيني الطبيني يف ت�سخي�س وعالج 
م��ن حمنة يف مرحلة  ع��ان��وا  ال��ذي��ن  والبالغني  االأط��ف��ال،  م�ساكل 

الطفولة.
وميثل هذا النظام اأول حل حقيقي يعتمد على البيانات، للم�سكلة 
ال���ب���ارزة امل��ت��م��ث��ل��ة يف مت��ك��ني امل��م��ار���س��ني ال��ط��ب��ي��ني ال��ع��ام��ني، من 

احل�سول على مهارات ت�سخي�سية ذات م�ستوى عاٍل.
تعتر جتارب الطفولة ال�سيئة، �سكاًل من اأ�سكال العوامل البيئية 
التي توؤثر ب�سكل �سلبي على النا�س، وخا�سة اأولئك الذين يعي�سون 

يف جمتمعات االأقليات، طوال حياتهم.
ب�سكل اأ���س��ا���س��ي، يف م��ع��ظ��م احل�����االت، ن��ع��رف م��ا ي��ج��ب ف��ع��ل��ه مع 
االأ�سخا�س الذين يعانون اأو يعي�سون يف ظروف بيئية �سلبية اأثناء 
الطفولة، ولكن غالًبا ال منتلك املوارد الالزمة لنقل هوؤالء االأفراد 

من مرحلة الت�سخي�س اإىل مرحلة العالج.
واأرا�����س �سعبان جن���اد، وه��م��ا باحثان طبيان  ن��ارمي��ان ع��م��ار  ط��ور 
للذكاء  نظاماً  تيني�سي،  بجامعة  الوطني  ري��دج  اأوك  خمتر  من 
االأفراد  ت�سخي�س وعالج  للم�ساعدة يف  ت�سميمه  اال�سطناعي مت 

الذين يعانون من جتارب �سلبية يف مرحلة الطفولة.
اإىل حد كبري  الباحثان وال��ذي ي�سبه  ال��ذي ط��وره  النظام  ويعمل 
اأ�سئلة دقيقة، على املر�سى كٌل ح�سب  روبوت الدرد�سة، على طرح 
جتاربهم  عن  مف�سلة  معلومات  على  للح�سول  الفردية،  حالته 
ال�سيئة يف مرحلة الطفولة، وتاأثرياتها على حياتهم احلالية، مما 
يوفر معلومات وافية ملقدمي الرعاية ال�سحية لت�سخي�س حالتهم 

وو�سف العالج املنا�سب لها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف نتخل�س من املتطفلني اأثناء ا�ستعمال وات�س اآب؟
يعاين العديد من م�ستخدمي تطبيق "وات�س اآب" من املتطفلني والر�سائل املزعجة التي قد يتلقونها اأثناء ا�ستعمال 
ب��ودروف، اخلبري  املو�سوع قال، �سريغي  االإزعاجات؟ وحول هذا  للتخل�س من هذه  الطرق  اأف�سل  التطبيق، فما 
التقني ورئي�س مركز اخلرة الرقمية يف هيئة "رو�سكات�سي�ستفو" الرو�سية للرقابة على جودة املنتجات الرو�سية: 
"ميكن مل�ستخدمي تطبيق وات�س اآب التخفي عن اأعني املتطفلني اأثناء ا�ستعمالهم للتطبيق بتفعيل ميزات اإخفاء 
الظهور املوجودة يف التطبيق، واملتوفرة الأي م�ستخدم". واأ�ساف "بالن�سبة مل�ستخدمي وات�س اآب من هواتف اآيفون 
"اخل�سو�سية"، ومن  اإىل خيار  التوجه  اآب، ومن ثم  االإع��دادات املوجودة يف وات�س  اإىل قائمة  ميكن لهم الدخول 
خمفيا  الظهور  جعل  خالله  من  وميكن  التطبيق"،  يف  ظهور  "اآخر  خيار  منها  خيارات  ع��دة  لهم  �ستظهر  هناك 
اأي�سا  اخل�سو�سية  اإع���دادات  خ��الل  وم��ن  الظهور..  وق��ت  معرفة  ميكنها  معينة  فئة  حتديد  اأو  للجميع،  بالن�سبة 
ميكن للم�ستخدم اأن يحدد من ميكنه روؤية �سورته ال�سخ�سية على التطبيق اأو بيانات التعريف اخلا�سة به". اأما 
اأندرويد فعليهم وفقا  بنظام  العاملة  االأجهزة  اآب" يف  "وات�س  "التخفي" على  تفعيل ميزة  للراغبني يف  بالن�سبة 
للخبري التوجه اإىل قائمة االإعدادات املوجودة يف التطبيق، ومن ثم خيار "احل�ساب" وبعدها خيار "اخل�سو�سية"، 
و ال�سغط على خيار "اآخر ظهور"، ومنه ميكنهم حتديد من ميكن م�ساهدة اآخر ظهور لهم على التطبيق، ومن 
خالل اخليارات التي تظهر لهم يف حقل "اخل�سو�سية" ميكنهم اأي�سا حتديد من ميكن له روؤية �سورهم اأو بيانات 

تعريفهم على التطبيق، اأو التحكم بقائمة احل�سابات املحظورة بالن�سبة لهم.
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املراأة اخلارقة 1984 بدور ال�سينما يف عيد امليالد 
العر�س  دور  يف   1984 اخل��ارق��ة  امل���راأة   1984 ووم���ان  وون���در  فيلم  �سُيطرح 
بالواليات املتحدة وعلى �سبكة البث "اإت�س.بي.اأو ماك�س" التابعة ل�سركة "اإيه.
دي�سمر   25 امليالد يف  ي��وم عيد  اعتبارا من  نف�سه  التوقيت   اآن��د تي" يف  تي 
كانون االأول، يف خطة بث غري معتادة فر�ستها جائحة كورونا. وقالت �سركة 
وارنر براذرز للرتفيه التابعة ل�سركة "اإيه.تي اآند تي" اأم�س االأول االأربعاء اإن 
الفيلم الذي حقق يف ن�سخته االأوىل جناحا كا�سحا �سُيعر�س يف دور ال�سينما 
خارج الواليات املتحدة، حيث �سبكة "اإت�س.بي.اأو ماك�س" غري متاحة، اعتبارا 

من 16 دي�سمر- كانون االأول.
باملنازل ويف  للم�ساهدين  الفيلم  اإتاحة  ال�سركة  �سبب قرار  يف�سر  ويف من�سور 
دور ال�سينما يف التوقيت ذاته قال جي�سون كيالر املدير التنفيذي ل�سركة وارنر 
ما  وع��ادة  م�سبوقة".  غري  واقعة  ه��ذه  احلجم،  بهذا  لفيلم  "بالن�سبة  ميديا 
يجري طرح االأفالم ال�سينمائية يف دور العر�س حلوايل 75 يوما قبل عر�سها 
يف قنوات البث. وفيلم "املراأة اخلارقة 1984" من اأفالم احلركة ومن بطولة 
ج��ال ج���ادوت، وك���ان م��ن امل��ق��رر يف ال��ب��داي��ة ط��رح��ه يف دور ال�سينما يف يونيو 
حزيران 2020. غري اأن �سركات االإنتاج ال�سينمائي يف هوليوود قررت تاأجيل 
الإغالق  نظرا   2021 اإىل  االأنظار  حمط  ال�سينمائية  االأعمال  معظم  عر�س 
اأ�سواق رئي�سية ب�سبب فريو�س كورونا مما وجه �سربة قا�سمة  دور كثرية يف 
اآخر  وهو  مرات،  ل�سركات االإنتاج. وتاأجل عر�س "املراأة اخلارقة 1984" عدة 

فيلم من اأفالم احلركة تخ�س�س له ميزانية �سخمة على قائمة عام 2020.

 حملة جديدة لت�سجيع الأطفال على القراءة
اأطلق جنم نادي مان�س�سرت يونايتد االإنكليزي لكرة القدم ماركو�س را�سفورد 
حملة جديدة لت�سجيع االأطفال على القراءة مبباركة ر�سمية هذه املرة، بعدما 
ف��ق��را خالل  االأك���رث  االأط��ف��ال  اإط��ع��ام  الريطانية على  اأج���ر احلكومة  ك��ان 

العطالت املدر�سية غداة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
ال�سابعة  "لقد بداأت القراءة يف �سن  23 عاما  وقال املهاجم البالغ من العمر 
ع�سرة، وقد �ساعدين ذلك يف تغيري نظرتي وذهنيتي". واأ�ساف "كنت اأمتنى 
الكتب مل  ال��ق��راءة عندما كنت طفال، ولكن  ب��دء  اأتيحت يل فر�سة  لو  فقط 
كنا  عندما  العائلة  ميزانية  على  ع��بء  الأن��ه  حيازته  ميكنني  �سيئا  اأب��دا  تكن 
تكون بحاجة اإىل و�سع الطعام على الطاولة". وتعاون را�سفورد مع دار الن�سر 
عنوان  حتت  للن�سء  موجهة  �سل�سلة  الإط��الق  االأطفال"  لكتب  "ماكميالن 
2021. واأ�سار ماكميالن اإىل اأن كل ف�سل من  اأيار-مايو  "اأنت بطل" بدءا من 
ال�سل�سلة �سيلخ�س ق�سة من حياة را�سفورد اخلا�سة، و�سيغطي موا�سيع مثل 
قيمة التعليم وفهم الثقافة والقدوة الن�سائية. كما يخطط العب كرة القدم 
"ثمة  اإنكلرتا  واأو���س��ح الع��ب منتخب  املقبل.  العام  للكتاب يف  ن��ادي  الإط��الق 
اأريد هذا الهروب جلميع االأطفال.  اأوقات كانت القراءة ت�ساعدين بالهروب. 

لي�س فقط اأولئك الذين ي�ستطيعون حتمل تكاليفه".

كاردي بي امراأة 
ال�سنة

ا�ستطاعت النجمة العاملية  كاردي 
ال�سنة"  "امراأة  بلقب  ال��ف��وز  بي  
 "  Billboard" جم����ل����ة  م�����ن 
كاردي  جمهور  عّر  وقد  العاملية، 
موقع  على  ب��ذل��ك  �سعادتهم  ع��ن 
التوا�سل االجتماعي، واأ�ساروا اإىل 
مثابرة  فهي  اللقب،  ت�ستحق  اأنها 
مميز  هو  ما  كل  لتقدمي  وت�سعى 

لهم.
اأثارت كاردي �سجة كبرية  وكانت 
االإع�������الن  ع����ن  ك�����س��ف��ت  اأن  ب���ع���د 
ال���رتوي���ج���ي مل��ج��م��وع��ة االأح���ذي���ة 
خ��ا���س��ت��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون م���ع اإح����دى 
التي  العاملية  االأح��ذي��ة  ال�سركات 
13 ت�����س��ري��ن ال��ث��اين- ���س��درت يف 

اإذ ظ���ه���رت يف  امل���ا����س���ي،  ن��وف��م��ر 
ال�����س��ورة ال��دع��ائ��ي��ة وه���ي جت�سد 
الهندو�سية  ب����االآل����ه����ة  ن��ف�����س��ه��ا 
ريا�سي  بحذاء  مم�سكة  "دورجا" 

اأحمر بني يدها.

بات�سان ي�سرتجع ذكرياته 
من �سورة قدمية

ال��ه��ن��دي  اأميتاب  ال��ن��ج��م  ا���س��ت��ع��اد 
قدمية  ب�����س��ورة  ذك��ري��ات��ه  بات�سان  
ون��������ادرة ل�����ه، ك�����ان ق����د ن�����س��ره��ا يف 
ع���ل���ى موقع  اخل���ا����س���ة  ���س��ف��ح��ت��ه 
فيها  االجتماعي، وظهر  التوا�سل 
االأبي�س  ب��ال��ل��ون  ر���س��م��ي��ة  ب��ب��دل��ة 
اإعجاب  ال�سورة  والق��ت  واالأ���س��ود. 

عدد كبري من متابعيه.
�سفائه  اأع���ل���ن  ق���د  ال��ن��ج��م  وك�����ان 
الر�سمية  ���س��ف��ح��ت��ه  يف  م�����وؤخ�����راً 
فريو�س  من  التوا�سل  موقع  على 
ذكره  اجلدير  و  امل�ستجد.  ك��ورون��ا 
ك��ب��ري من  ع���دد  االأخ����ري ح�سد  اأن 
م�سريته  ط���وال  العاملية  اجل��وائ��ز 
الفنية ، ومن اأبرز هذه اجلوائز " 
 Annual Central European
و    Bollywood Awards
 Apsara Film Producers
 Asian Film Guild Awards و 

Awards  ، و العديد غريهم.

قبل ال�ستاء.. افح�س ك�سافات �سيارتك
على  االأمل���اين   ADAC ال�سيارات  ن��ادي  �سدد 
ال�ستاء،  ف�سل  قبل  ال�سيارة  ك�سافات  فح�س 
���س��الم��ت��ه��ا وم�����س��ب��وط��ة ب�سكل  ل��ل��ت��اأك��د م���ن 
�سحيح، وذلك لزيادة درجة ال�سالمة واالأمان 
اأثناء القيادة يف ظل االأجواء ال�ستوية املظلمة.
واأو���س��ح اخل���راء اأن���ه يجب ال��ت��اأك��د م��ن عمل 
العايل،  ال�سري وال�سوء  �سوء االنتظار و�سوء 
واإ�سارات تغيري االجتاه. ولهذا الغر�س، ميكن 
امل�ساعدة  اأن  ك��م��ا  ث����ان،  ب�سخ�س  اال���س��ت��ع��ان��ة 

مفيدة لفح�س �سوء الكبح. 
�سبيل  على  امل����راأب  ب��ج��دار  اال�ستعانة  ومي��ك��ن 
املثال، والذي ميكنه عك�س ال�سوء. واإذا اكت�سف 
عطل يف ك�ساف ب�سكل كامل اأو كالهما، اأو عطل 
ب�سوء االنتظار اأو �سوء القيادة النهاري، يجب 
الذهاب اإىل ور�سة االإ�سالح على �سوء النهار.

ال�سيارة  واجهت  اإذا  ���س��رورة،  الَقطر  وي�سبح 
عطاًل �ساماًل يف جتهيزات االإ�ساءة على نحو 
مفاجئ اأثناء القيادة، نتيجة م�ساكل كهربائية 
اأو  اجلهد،  م�ساكل يف  اأو  الكابالت،  مثل قطع 

تلف امل�ساهر.

تنجب تواأما وهي يف غيبوبة وم�سابة بكورونا 
اإليزابيث يف برمنغهام موؤخرا حالة  امللكة  �سهد م�ست�سفى 
اأجن��ب��ت ت���واأم���ا ق��ب��ل امل��وع��د املحدد  والدة غ��ري��ب��ة ل�����س��ي��دة 
للوالدة، بينما كانت يف غيبوبة ناجمة عن اإ�سابتها بفريو�س 
الروماتيزم  اأمرا�س  ا�ست�سارية  واأ�سيبت  امل�ستجد.  كورونا 
بربت�سوال اأوك يف اأواخر مار�س املا�سي باأعرا�س االإنفلونزا، 
ونقلت مل�ست�سفى امللكة اإليزابيث، وانتهى بها االأمر بدخولها 
يف غيبوبة، وو�سعها على جهاز التنف�س اال�سطناعي عقب 
فاقت  اأن  بعد  اأوك  وتفاجاأت  بكوفيد19-.  اإ�سابتها  ثبوت 
من غيبوبتها بوالدتها لتواأم، حيث قالت: "كنت حامال يف 
االأ�سبوع ال�25 يف تلك املرحلة، وملا ا�ستيقظت من غيبوبتي 
�سعرت باخلوف اإذ اعتقدت اأنني اأجه�ست". واأ�سافت ل�سبكة 
"�سكاي نيوز" الريطانية: "جناة التواأم كان اأمرا مده�سا، 
مل اأتوقع جناتهم على االإطالق". واأجنبت اأوك فتاة وولدا 
اأ�سبوعا فقط، ووزنهما   26 اأبريل، حيث كانا بعمر   10 يف 
770 و850 غرام على الرتتيب. وبدوره عّر زوج اأوك عن 
بالقول:  العائلة  بها  م��ّرت  التي  التجربة  وا�سفا  �سعادته 
"كانت لدي م�ساعر خمتلطة عند والدة التواأم بينما كانت 

زوجتي ال تزال يف غيبوبة".

�سقط نيزك على منزله فتحول اإىل مليونري
مليونري،  �سخ�س  اإىل  اإندوني�سيا  يف  فقري  رج��ل  حت��ول 
ب�سيطا  �سانعا  يعمل  ك��ان  بعدما  و�سحاها،  ع�سية  ب��ني 
يف  �سيء  كل  ا�ستثنائية" غ��ريت  "ظاهرة  لكن  للتوابيت، 
"اإندبندنت" الريطانية، فاإن  حياته. وبح�سب �سحيفة 
نيزكا ثمينا �سقط على �سطح منزل الرجل، فباعه بثمن 
هوتاغا  جو�سوا  وك��ان  دوالر.  مليون   1.8 ي��ق��ارب  باهظ 
ك��ون النغ،  ب��ل��دة  بيته يف  ت��اب��وت خ���ارج  الن���غ، يعمل على 
�سقف  على  كيلوغرام   2.1 ت��زن  �سخرة  �سقطت  عندما 
البيت، ب�سكل مفاجئ. وما اإن تبدد ال�سجيج، حتى بحث 
ال�����س��اب ال��ب��ال��غ 33 ع��ام��ا، ع��ن ال��ن��ي��زك، ف��وج��ده يف تربة 
ت�سريح  يف  جو�سوا  وق��ال  البيت.  حت��اذي  التي  احلديقة 
بالغ  ك��ان  النيزك  عن  جنم  ال��ذي  ال�سجيج  اإن  �سحفي، 
ال�سدة، حتى اأن اأجزاء من البيت اهتزت من جراء �سقوط 
البيت  �سقف  ج��زًءا من  اأن  اإىل  واأ�سار  الف�سائي.  اجل�سم 
حتطم عند �سقوط النيزك الذي جلب ثروة مل تكن يف 
احل�سبان، م�سيفا: "عندما مل�ستها، كانت ال تزال دافئة".

وهذا النيزك الذي �سقط يف بيت الرجل االإندوني�سي من 
"الكوندريت الكربوين"، وهو نادر جدا، ويرجح العلماء 
فيقارب  �سعره  اأم��ا  �سنة،  مليار   4.5 اإىل  عمره  ي�سل  اأن 

857 دوالرا للغرام الواحد. .

الطريقة ال�سحيحة لربط حزام الأمان
"اأوروبا" اإن ح��زام االأم��ان ي�سهم يف  ال�سيارات  ن��ادي  قال 

اإنقاذ احلياة عند احلوادث �سرط ربطه ب�سكل �سحيح.
اأن ي�ستقر على  اأن احل��زام يجب  االأمل��اين  النادي  واأو�سح 
لي�س  اأي  ذل��ك،  من  اأعلى  ولي�س  الكتف،  ارتفاع  م�ستوى 
دائماً  ويجب  ذل��ك،  من  اأدن��ى  ولي�س  مثاًل،  الرقبة  على 
وم������ن  مترير احلزام فوق الكتف ولي�س حتت االإبط.  
املهم اأي�ساً اأن يلت�سق حزام االأمان باجل�سم جيداً، يلحمي 
اجل�سم اأثناء احلادث؛ لذلك يجب االبتعاد عن املالب�س 
قدر  قائم  و�سع  يف  الظهر  م�سند  يكون  واأن  ال�سميكة، 

امل�ستطاع.

النوم املريح يقي من ق�سور القلب
الذين  االأ�سخا�س  اأن  اإىل  جديدة  درا�سة  تو�سلت 
ويتمتعون  ال��ن��وم  م��ن  جيد  ق�سط  على  يح�سلون 
بعادات نوم �سحية قد ي�ساعدون يف حماية اأنف�سهم 

من ق�سور القلب.
األف   400 اأك��رث من  اأن��ه من بني  الباحثون  وج��د 
باأمناط  يتمتعون  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س  ك��ان  ب��ال��غ، 
لالإ�سابة   42% بن�سبة  عر�سة  اأق��ل  �سحية  ن��وم 
10 �سنوات، مقارنة مع  بق�سور القلب على مدى 

االأ�سخا�س الذين لديهم عادات نوم غري �سحية.
بخم�سة  جيد  ب�سكل  ينامون  الذين  اأولئك  واأف��اد 
اأ�سياء: احل�سول على �سبع اإىل ثماين �ساعات من 
النوم كل ليلة، وعدم ال�سخري، وعدم مواجهة اأي 
طويل،  لوقت  نائمني  البقاء  اأو  النوم  يف  �سعوبة 
يف  بالن�ساط  وال�سعور  النهار،  اأثناء  التعب  وع��دم 

ال�سباح.
يف  االأ�ستاذ  كي،  لو  الدكتور  الباحثني  كبري  وق��ال 
بجامعة  اال�ستوائي  والطب  العامة  ال�سحة  كلية 

اأن  ال���درا����س���ة  “وجدت  اأورل���ي���ن���ز:  ن��ي��و  ت��ول��ني يف 
لديهم  االأرق  م���ن  ي��ع��ان��ون  ال���ذي���ن  االأ���س��خ��ا���س 
خماطر اأعلى لالإ�سابة باأمرا�س القلب. وينطبق 
من  يعانون  الذين  االأ�سخا�س  على  نف�سه  ال�سيء 
اأثناء النوم، وهو ا�سطراب مزمن  توقف التنف�س 
طوال  م��ت��ك��رر  ب�سكل  التنف�س  ت��وق��ف  اإىل  ي����وؤدي 

الليل”
من جهتها قالت الدكتورة نيكا غولدبرغ، اأخ�سائية 
اأمرا�س القلب يف جامعة النغون هيلث يف مدينة 
االأ�سخا�س  من  العديد  اإن  ال��واق��ع،  يف  نيويورك، 
يعانون  نوم �سحي رمبا  على  يح�سلون  الذين ال 

من انقطاع النف�س اأثناء النوم.
كما اأ�سارت اإىل اأن ال�سخري املزمن والنعا�س اأثناء 
التنف�س  النقطاع  املميزة  ال�سمات  من  هما  النهار 
االأ�سخا�س  ك���ان  اإذا  اأن���ه  واأ���س��اف��ت  ال��ن��وم.  اأث��ن��اء 
التنف�س،  م�ساكل يف  ب�سبب  النوم  قلة  يعانون من 
فمن غري املرجح اأن ي�سعروا بالن�ساط يف ال�سباح.

�سيلني ديون تن�سر �سورة مبهرة لها حتت املطر
اأحد  على  �سفحتها  على  لها  جديدة  �سورة  ديون   العاملية  �سيلني  النجمة  ن�سرت 

مواقع التوا�سل االجتماعي التقطتها امل�سورة باوال كوداكي.
وتظهر �سيلني يف لقطة حتت املطر مبالب�س مبو�سة الفرينج اأي اخليوط ال�سوداء 

املتدلية.
اإذا ما وجدته  اإىل هنا،  االأمر  اأو�سلني  ال�سورة:"طاملا  على  وكتبت �سيلني تعليقاً 

ي�ستحق اللحظات ال�سعبة التي مررت بها"
دراما  يف  م�ساركتها  ع��ر  م���رة،  الأول  التمثيل  جت��رب��ة  تخو�س  �سيلني  اأن  ي��ذك��ر 

رومان�سية، مع النجمة الهندية  بريانكا �سوبرا.
و�سام  �سوبرا  بريانكا  م��ع  �ست�سارك  دي��ون  اأن   "Deadline" �سحيفة  وذك���رت 
مقتب�س من فيلم اأمل��اين، عن عالقة  وهو   ،"Text for You" هيوغان يف فيلم
جديدة تن�ساأ بني �سخ�سني يف خ�سم انتهاء عالقة كل منهما مع �سريكه. وباالإ�سافة 

اإىل ذلك، �ستكون مو�سيقى ديون جزءاً اأ�سا�سياً من الفيلم واحلبكة الدرامية.

�سايل باين تبت�سم وهي حت�سن اأرنبها املف�سل »جمرب«, خلل زيارة اإىل مزرعة جمتمعية تظل مفتوحة لدعم 
ال�سعفاء و�سط جائحة COVID-19 , يف بريطانيا.   رويرتز


