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ال�سي�سي: قدرة القوات امل�سلحة 
فر�ست التوازن اال�سرتاتيجي باملنطقة

•• القاهرة-وكاالت:

الفتاح  ع��ب��د  امل�����ص��ري  ال��رئ��ي�����س  اأك����د 
الدور  على  الأرب��ع��اء،  اأم�����س  ال�صي�صي، 
الذي تقوم به القوات امل�صلحة امل�صرية 
يف ف��ر���س ال���ت���وازن ال���ص��رات��ي��ج��ي يف 

املنطقة.
واأثنى الرئي�س امل�صري على الدور الذي 
يقوم به رجال القوات امل�صلحة امل�صرية 
يف ���ص��وء ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت يف 
وفر�س  وال����ص���ت���ق���رار  الأم�������ن  جم�����ال 

التوازن ال�صراتيجي يف املنطقة.
وجاءت ت�صريحات ال�صي�صي اجتماعه مع القائد العام للقوات امل�صلحة 
وزير الدفاع والإنتاج احلربي الفريق اأول حممد زكي، بح�صور قائد 

القوات اجلوية الفريق عبا�س حلمي. 
واأعلنت الرئا�صة امل�صرية اأن الجتماع تناول اأن�صطة وجاهزية الأفرع 

الرئي�صية للقوات امل�صلحة، خا�صة القوات اجلوية.
كما وجه ال�صي�صي بال�صتمرار يف احلفاظ على اأعلى درجات ال�صتعداد 
الكبرية  التحديات  ظل  يف  القومي  م�صر  اأم��ن  حلماية  واجلاهزية 

التي متوج بها املنطقة.
الدفاع  وزي��ر  مباحثات  نتائج  على  الجتماع  خالل  ال�صي�صي  واطلع 
اإطار التعاون الع�صكري  خالل زياراته اخلارجية الأخرية، وذلك يف 
امل�صرك بني القوات امل�صلحة امل�صرية ونظريتها يف عدد من الدول، 
مع  التي متت موؤخراً  امل�صركة  الع�صكرية  التدريبات  نتائج  وكذلك 

عدد من وحدات اجليو�س.
امل�صلحة  القوات  بها  تتمتع  التي  الكبرية  القدرة  ال�صي�صي على  واأكد 

امل�صرية يف جميع الأفرع والتخ�ص�صات ونظم الت�صليح.
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يفتتح اليوم دور االنعقاد العادي الثاين للف�شل الت�شريعي ال�شابع ع�شر للمجل�س الوطني االحتادي
حممد بن را�سد: لكل امل�سوؤولني احلكوميني العرب: 

ال تتوقفوا عن تطوير موؤ�س�ساتكم .. ومهمتكم عظيمة وتاريخية
•• اأبوظبي-دبي- وام: 

نيابة عن �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
»حفظه اهلل«، يفتتح �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، �صباح اليوم 
العادي  النعقاد  دور  بعد  عن  2020م،  نوفمرب   26 امل��واف��ق  اخلمي�س 

الثاين للف�صل الت�صريعي ال�صابع ع�صر للمجل�س الوطني الحتادي.
اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  اأك��د �صاحب  اأخ��رى  من جهة 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اأن العامل 
العربي ميتلك جتارب اإدارية وعقول وخربات ثرية جتعل من منطقتنا 

منوذجاً متفرداً يف التنمية والتطوير الإداري.

التميز  الفائزين بجائزة  اإع��الن  بالتزامن مع  له  جاء ذلك خالل كلمة 
وذلك  �صموه،  برعاية  ت��ق��ام  وال��ت��ي  الأوىل  دورت���ه  يف  العربي  احلكومي 
خالل حفل افرا�صي �صارك فيه عدد من الوزراء وامل�صوؤولني وممثلني 
من احلكومات العربية، وبح�صور معايل اأحمد اأبو الغيط الأمني العام 
اإىل جانب عدد  اأمناء اجلائزة،  جلامعة الدول العربية واأع�صاء جمل�س 

من و�صائل الإعالم املحلية والإقليمية.
اأطلقنا قبل حوايل العام جائزة للتميز احلكومي العربي  وقال �صموه : 
بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وا�صتقبلنا 5000 م�صاركة حكومية 
من الدول العربية، وبحثنا خاللها عن اأف�صل وزير عربي واأف�صل وزارة 
واأف�صل حمافظ واأف�صل مدير بلدية عربي وغريهم، وا�صتثنينا الإمارات 

من امل�صاركة للحيادية.                                    )التفا�صيل �س2(
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دائرة الحتجاج تت�صع

•• اأبوظبي -وام:

اإب��راه��ي��م ال��ه��ا���ص��م��ي، وزيرة  اأك����دت م��ع��ايل رمي ب��ن��ت 
ال��دول��ة ل�����ص��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل، ���ص��رورة موا�صلة 
املجتمع الدويل يف تقدمي الدعم الالزم لأفغان�صتان 
مكافحة  على  والعمل  وال���ص��ت��ق��رار،  بال�صالم  لينعم 
ت�����ص��ب��ب يف خ�����ص��ائ��ر ف���ادح���ة لل�صعب  ال����ذي  الإره������اب 
اهداف  حتقيقه  ل�صمان  اأفغان�صتان  ودع��م  الأفغاين، 

التنمية امل�صتدامة املن�صودة، والعمل على تعزيز الدور 
اإر���ص��اء ال�صالم  امل��راأة يف جم��ال  ال��ذي تلعبه  الأ�صا�صي 
اإ�صراك  لأن��ه فقط من خالل  اأفغان�صتان،  والأم��ن يف 
املراأة يف عملية ال�صالم �صنتمكن من حتقيق �صالم ذي 
معنى ودائ��م. ج��اء ذل��ك خ��الل البيان ال��ذي اأدل��ت به 
 2020 اأفغان�صتان  موؤمتر  فعاليات  خ��الل  معاليها 
احل���ايل.  ن��وف��م��رب  ال����ذي ع��ق��د اف��را���ص��ي��ا ي���وم 24 

)التفا�صيل �س4(

املفو�س الأوروبي امل�صوؤول عن ال�صحة تتحدث عن ال�صراتيجية ال�صيدلنية لأوروبا 

اأمام تزايد التحركات االحتجاجيةم�سروع قرار اأوروبي يدعو لفر�ض عقوبات على تركيا 

تون�ض: حتذير من انهيار الدولة جراء الفو�سى!

 8 يح�سد  اإ�سرائيلي  ق�سف 
�سوريا  يف  الإيران  موالني  قتلى 

•• دم�شق-وكاالت

ال�������ص���وري حلقوق  اأع���ل���ن امل��ر���ص��د 
قتلى   8 �صقوط  اأم�����س،  الإن�����ص��ان، 
موالني لإيران يف ق�صف اإ�صرائيلي 
ل��ي��ل��ي ع��ل��ى ����ص���وري���ا. وق�����ال مدير 
امل��ر���ص��د، رام���ي عبد ال��رح��م��ن، اإن 
اأن  دون  �صوريني، من  القتلى غري 

يتمّكن من حتديد جن�صياتهم.
و�صقط القتلى جراء الق�صف الذي 
اأ�صلحة  وخم���زن  م��رك��زاً  ا�صتهدف 
تابعا للقوات الإيرانية وحزب اهلل 
املانع  م��ن��ط��ق��ة ج��ب��ل  ال��ل��ب��ن��اين يف 
كذلك،  اجل��ن��وب��ي.  دم�صق  ري��ف  يف 
ا�صتهدف الق�صف موقعاً ملجموعة 

موالية لإيران يف ريف القنيطرة.
املر�صد  ذك�����ر  ����ص���اب���ق،  وق�����ت  ويف 
احلربي  ال����ط����ريان  اأن  ال�������ص���وري 
الإ�صرائيلي ق�صف مواقع ع�صكرية 
تابعة لإيران يف دم�صق والقنيطرة، 
ب����ع����د م���ن���ت�������ص���ف ل����ي����ل ال����ث����الث����اء 
اإنه  ق���ال  فيما  امل��ح��ل��ي،  بالتوقيت 
ال�36  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ال���ص��ت��ه��داف 
ل��الأرا���ص��ي ال�����ص��وري��ة خ���الل العام 

اجلاري.
يف  عنيفة  ان��ف��ج��ارات  دوي  و���ُص��م��ع 
وحمافظة  دم�صق  جنوبي  مناطق 
القنيطرة، ناجمة عن ق�صف جوي 
لقوات  ع�صكرية  م��واق��ع  ا�صتهدف 
ميلي�صيات  ب��ه��ا  ت��ت��واج��د  ال��ن��ظ��ام 
م��وال��ي��ة لإي������ران يف حم��ي��ط بلدة 

رويحينة جنوبي القنيطرة، 

�سيارة حتمل عبارات غا�سبة 
ت�سدم بوابة مقر مريكل

•• برلني-وكاالت:

قال �صهود اإن �صيارة مكتوب عليها عبارات على اجلانبني، ا�صطدمت ببوابة 
مقر امل�صت�صارة الأملانية اأنغيال مريكل يف برلني، الأربعاء.

واأظهرت �صور التقطتها رويرز، ال�صرطة وهي تتفح�س �صيارة داكنة عند 
البوابة، وقد ُكتب على جانبها الأمين عبارة اأوقفوا �صيا�صات العوملة" باللون 
الأبي�س، وعبارة اأيها امللعونون قتلة الأطفال والعجائز على اجلانب الآخر.

باملبنى.  اإذا كانت مريكل  م��ا  اأح���د، ومل يت�صح  اإ���ص��اب��ة  ع��ن  اأن��ب��اء  ت��رد  ومل 
وانت�صر يف مكان احلادث ع�صرات من اأفراد ال�صرطة، كما كانت هناك �صيارة 
اإ�صعاف. وُنقل �صائق ال�صيارة الذي بدا يف اأواخر �صنوات منت�صف العمر على 
مقعد متحرك. وكتبت �صرطة برلني على توير: جاري التحقيق ملعرفة ما 

اإذا كان ال�صائق تعمد ال�صطدام... هو رهن الحتجاز.
ليبه  مقاطعة  لوحات  حتمل  التي  ال�صيارة،  ذلك  بعد  الإطفاء  عمال  ونقل 
ال�صمالية الغربية، بعيدا عن البوابة. ومل تظهر اأ�صرار كبرية على ال�صيارة 
روؤ�صاء  بالفيديو مع  اجتماعا  تعقد مريكل  اأن  املقرر  وكان من  ال�صياج.  اأو 
اإجراءات  وات��خ��اذ  ال��ع��زل  اإج����راءات  الأمل��ان��ي��ة لبحث متديد  ال��ولي��ات  وزراء 

اخرى ملكافحة فريو�س كورونا.

•• الفجر -تون�س:

رئي�س  دي���������وان  رئ���ي�������س  ك�������ص���ف 
احلكومة معز لدين اهلل املقدمي 
الحتجاجات  ان  الأرب��ع��اء  اأم�����س 
البالد  وقعها  على  تعي�س  ال��ت��ي 
ل��ي�����ص��ت ك��ل��ه��ا ت��ل��ق��ائ��ي��ة م���وؤك���دا 
للفو�صى  ت��دف��ع  اط����راف  وج����ود 
حم����ذرا ب����اأن اخل��ط��ر ه����ذه املرة 
هو ان الدولة �صتنهار وان المر 
اأو  ب���ب���ق���اء احل���ك���وم���ة  ي��ت��ع��ل��ق  ل 

برحيلها.
وق���ال امل��ق��دم��ي ه��ن��اك دف��ع كبري 
وم�صائل  وال��ع��دم��ي��ة  ل��ل��ف��و���ص��ى 
المر  ه����ذا   ... خ��ط��رية  اأخ�����رى 
احلكومة  ك��ل  ت�صكيل  م��ع  يتكرر 
كحكومة  ون��ح��ن  بجديد  ولي�س 

م�صتعدون لتحمل امل�صوؤولية.
و���ص��دد ع��ل��ى ان احل���ل ال��ي��وم هو 
البحث عن البديل الذي قال انه 

يتمثل يف خلق الرثوة م�صريا اىل 
انه من غري املمكن توزيع ثروات 
داعيا اىل معاجلة  غري موجودة 
كانت  ال��ت��ي  احلقيقية  ال���ص��ب��اب 
وراء الو�صع الذي تعي�صه البالد 

اليوم.

اإحدى  متثل  تون�س  اأن  واع��ت��رب 
لكن  ال�صتثمارية  الوجهات  اهم 
امل�صتثمر ا�صبح ل يحبذ الوجهة 
ذلك  م��رد  اأن  معتربا  التون�صية 

عدم توفر مناخ ا�صتثماري.
)التفا�صيل �س15(

•• بروك�شيل-وكاالت:

ُي��ع��ر���س ع��ل��ى ال���ربمل���ان الأوروب��������ي، ظ��ه��ر اليوم 
القمة  النواب  فيه  يدعو  قرار  م�صروع  اخلمي�س، 
اإىل  املقبل،  دي�صمرب  �صتنعقد يف  التي  الأوروب��ي��ة، 
على  رداً  ت��اأخ��ري،  دون  تركيا  �صد  عقوبات  اتخاذ 
اأم��ر واق��ع يف قرب�س ومياهها  حماولتها فر�س 

الإقليمية.
ويدين الربملان، يف م�صروع القرار اإعادة فتح جزء 
من منطقة فارو�صا من قبل القبار�صة الأتراك. 
ويحذر القرار من اأن خلق واقع جديد يف امليدان 
مل�صكلة  ال�صامل  احل��ل  اآف���اق  وي��ه��دد  الثقة  ين�صف 
ويعزز  الطرفني  بني  الهوة  ق  يعِمّ حيث  قرب�س، 

تق�صيم اجلزيرة.

حيث توقفت يف 2017.
يف �صياق مت�صل، قال مفو�س العالقات اخلارجية 
الحتاد  اإن  بوريل  الأوروب���ي جوزيف  الحت��اد  يف 
تركيا  تغيري يف موقف  بح�صول  ياأمل  الأوروب���ي 
اأن  قبل القمة الأوروبية يف 10 دي�صمرب، م�صيفاً 
تركيا  ت�صرفات  الرد على  �صيقررون  اأوروب��ا  قادة 

يف قمة دي�صمرب.
القرب�صية  الأنباء  وكالة  نقلت  اأخ��رى،  من جهة 
ع��ن وزي���ر ال��دف��اع ال��ق��رب���ص��ي ق��ول��ه: ن�صعى اإىل 
القرب�صية  امل�صكلة  ب�����ص��اأن  ت�صوية  اإىل  التو�صل 
عرب قرارات جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة 
ولي�س العقوبات القت�صادية على تركيا. واأ�صاف: 
العقوبات على تركيا تبقى مطروحة على الطاولة 
ما دامت اأنقرة م�صتمرة يف ن�صر التوتر باملنطقة.

وي��دع��و ال��ربمل��ان الأوروب����ي، يف ق���راره، تركيا اإىل 
�صحب ق��وات��ه��ا م��ن ق��رب���س واإع����ادة ف��ارو���ص��ا اإىل 
واإدارتها  امل��ت��ح��دة  الأمم  اإ����ص���راف  حت��ت  �صكانها 

املوؤقتة للمنطقة.
احلفاظ  اإىل  الأوروب��ي��ني  القادة  الربملان  ويدعو 
الأحادية  تركيا  اأف��ع��ال  �صد  امل��وح��د  امل��وق��ف  على 
بفر�س  نف�صه  الوقت  يف  والنظر  ال�صرعية  وغري 

عقوبات �صد جهات حمددة.
وي��ج��دد ال��ربمل��ان الأوروب����ي مت�صك الحت���اد ككل 
اأ�صا�س  ع��ل��ى  ق��رب���س  مل�صكلة  ���ص��ام��ل  ح��ل  ب��اإي��ج��اد 
دولة فيدرالية ذات قوميتني ومنطقتني، راف�صاً 

حماولت تركيا لتق�صيم اجلزيرة.
كما يدعو القرار اإىل ا�صتئناف مفاو�صات توحيد 
من  املتحدة،  الأمم  عليها  ت�صرف  التي  اجلزيرة، 
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بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اال�ستعدادات 
الحتفاالت اليوم الوطني ويوم ال�سهيد

اأخبار االإمارات

اأذربيجان ت�ستعيد ال�سيطرة 
على مقاطعة جماورة لناغورين 

عربي ودويل

�سالح �سمن املر�سحني 
الأف�سل العب يف العامل

الفجر الريا�سي

االإمارات تدعو املجتمع الدويل اإىل دعم ال�سالم 
واال�ستقرار والتنمية امل�ستدامة يف اأفغان�ستان

•• اأبوظبي-وام:

املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�صيا 
لتو�صيع وزيادة نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف 
الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة بفريو�س 
لهم  واملخالطني   19  - كوفيد  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
 113،220 اإج��راء  ال��وزارة عن  اأعلنت  وعزلهم.. 
املا�صية   24 ال���  ال�صاعات  خ��الل  ج��دي��دا  فحو�صا 

اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على 
واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

يف  والفح�س  التق�صي  اإج�����راءات  تكثيف  و���ص��اه��م 
م�صتوى  على  الفحو�صات  نطاق  وتو�صيع  ال��دول��ة 
الدولة يف الك�صف عن 1،297 حالة اإ�صابة جديدة 
خمتلفة،  جن�صيات  من  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س 
للرعاية  وت��خ�����ص��ع  م�����ص��ت��ق��رة  ح�����الت  وج��م��ي��ع��ه��ا 

ال�صحية الالزمة.                 )التفا�صيل �س2(

اأجرت 113,220 فح�شا ك�شفت عن 1,297 اإ�شابة
ال�سحة تعلن �سفاء 783 حالة جديدة من كورونا

اأوروبا تعلن موعد حملة 
التطعيمات �سد كورونا

•• بروك�شيل-وكاالت:

الأربعاء،  الأوروب����ي،  اأع��ل��ن الحت���اد 
ال�27  التكتل  اأول مواطني دول  اأن 
فريو�س  ����ص���د  ت��ط��ع��ي��م��ه��م  مي���ك���ن 
اأواخر  امل��ي��الد  عيد  بحلول  ك��ورون��ا 

العام اجلاري.
الأوروبية  املفو�صية  رئي�صة  وقالت 
اأور����ص���ول ف���ون دي���ر لي���ن، اإن ثمة 
النفق،  ن���ه���اي���ة  يف  اأخ�������ريا  �����ص����وءا 
واأ����ص���اف���ت ل��ل��م�����ص��رع��ني يف الحت���اد 
امل���واط���ن���ني  اأول  اأن  الأوروب��������������ي 
تطعيمهم  ي���ت���م  ق����د  الأوروب������ي������ني 

بالفعل قبل نهاية دي�صمرب.
ال���دول  ع��ل��ى  اأن  م��ن  ح����ذرت  لكنها 
الأع�صاء اأن تعد على وجه ال�صرعة 
مئات  لن�صر  اللوج�صتية  ال�صال�صل 

املاليني من جرعات اللقاحات.
وق���ال���ت ف���ون دي���ر لي����ن: ي��ج��ب اأن 
الآن.  الأع���������ص����اء  ال�������دول  ت�����ص��ت��ع��د 

ن���ح���ن ن���ت���ح���دث ع����ن امل����الي����ني من 
�صال�صل  ع�����ن  ن���ت���ح���دث  احل�����ق�����ن. 
التربيد. نتحدث عن تنظيم مراكز 
املوظفني  ع��ن  ن��ت��ح��دث  ال��ت��ط��ع��ي��م. 
املدربني املوجودين هناك. �صمها ما 
�صئت، حمذرة من اأن كل هذا يجب 

اأن يكون جاهزا.
ومع ذلك، حثت امل�صوؤولة املواطنني 
احرام  موا�صلة  على  الأوروب���ي���ني 
ت�صر  الذي  الوقت  القيود، حتى يف 
وتزيد  بال�صركات،  الإج����راءات  فيه 
م��ن الإ����ص���رار ب��الق��ت�����ص��ادات التي 
وت�صع  ك����ورون����ا،  ف���ريو����س  دم���ره���ا 
اجتماعية  م�����ص��اع��ب  يف  ال���ن���ا����س 
من  يقرب  م��ا  م��ع  وعقلية.وقالت: 
)كوفيد  كان  يوميا،  وفاة  اآلف   3
يف  ل���ل���وف���اة  الأول  ال�������ص���ب���ب   )19
املا�صي،  الأ�صبوع  الأوروب��ي  الحت��اد 
واأ����ص���اف���ت: امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات م���ا زالت 
املناطق  ب��ع�����س  ويف  ال�����ص��غ��ط  حت��ت 

مكتظة بوحدات العناية املركزة.
وحذرت من اأنه يجب اأن نتعلم من 
الأخطاء.  نف�س  نكرر  واأل  ال�صيف 
خماطرة  ميثل  املفرط  ال�صرخاء 
ملوجة ثالثة بعد عيد امليالد، م�صيفة 
اأن عيد امليالد هذا �صيكون خمتلفا، 

ونعم، �صيكون اأكرث هدوءا.
التنفيذية  ال��ذراع  املفو�صية،  ولدى 
 6 مع  اتفاقات  الأوروب����ي،  لالحتاد 
وتعمل  حمتملني  لقاحات  م���وردي 

على عقد �صابع.
للمفو�صية  ال�����ص��ف��ق��ات  وت�����ص��م��ح 

مليون   800 م����ن  اأك������رث  ب�������ص���راء 
الكتلة،  �صكان  من  اأك��رث  اأي  جرعة، 
ال��ذي��ن يبلغ ع��دده��م ح��وايل 460 

مليون �صخ�س.
وق����ال����ت ب���روك�������ص���ل، ال���ث���الث���اء، 
اإىل  ي�صل  مل��ا  ع��ق��دا  �صتوقع  اإن��ه��ا 
لقاح  م��ن  ج��رع��ة  مليون   160
الذي  التجريبي  كورونا  فريو�س 
ال�صركة  وتقول  طورته موديرنا، 
الأمريكية اإنه يبدو فعال بن�صبة 
لبياناتها  وف��ق��ا  ب��امل��ئ��ة،   94.5

الأولية.

ترامب  ح�ساد  يكون  ال  ق��د 
تعتقدون! كما  االقت�سادي 

•• الفجر -جريارد هورين
 –ترجمة خرية ال�شيباين

ه����ل �����ص����ورة دون�����ال�����د ت����رام����ب يف 
ن��ظ��ر م���وؤي���دي���ه ت��ت��واف��ق ح��ًق��ا مع 
ه���وي���ت���ه؟ ل����ن ن���ت���ح���دث ه���ن���ا عن 
ال���رج���ل و���ص��خ�����ص��ي��ت��ه، ول���ك���ن عن 
�صيقال  واحلكومة.  الدولة  رئي�س 
ينف�صالن،  ل  اجل����ان����ب����ني  اإن 
ول��ك��ن ه��ن��اك ح��ًق��ا حل��ظ��ة يتعني 
الفجوة  عن  الت�صاوؤل  فيها  علينا 
ال����ت����ي ق����د ت����ك����ون م�����وج�����ودة بني 
ال�صورة  بني  واحلقائق،  اخلطاب 
�صيا�صي  ك��رج��ل  ل���ه  ت��ع��ط��ي  ال��ت��ي 
يحكمه  ع���امل  يف  ع��م��ل��ه.  وحقيقة 
العالم، حيث تلعب ال�صورة دوًرا 
ن�صوت  اأن  امل�صموح  م��ن  اأ���ص��ا���ص��ًي��ا، 
الت�صويت  م��ن  اأك���رث  لل�صخ�صية 
ل��ل��ربن��ام��ج. ورغ���م ك��ل ���ص��يء، فاإن 
ال�صخ�صية مطالبة بتج�صيد  هذه 
ت���ق���ول���ه يف ع������دد م���ع���ني من  م�����ا 
معينا  ع���ددا  تكر�س  وان  ال��ن��ق��اط، 
من الإجراءات املتوقعة منها، على 
اأن تكون لهذه الإج��راءات التاأثري 

املاأمول.     )التفا�صبل �س13(

رو����س���ي���ا حت��ب��ط ه��ج��م��ات 
م��و���س��ك��و يف  ل����داع���������ض 

•• مو�شكو-وكاالت

رو�صية  اإع������الم  و����ص���ائ���ل  اأع���ل���ن���ت 
�صلطات  اأن  الأرب����ع����اء،  ر���ص��م��ي��ة، 
خمططات  اأح����ب����ط����ت  الأم�����������ن 
م���ن جانب  اإره���اب���ي���ة  ل��ه��ج��م��ات 
تنظيم داع�س يف منطقة مو�صكو.
وقالت وكالة الإعالم الرو�صية اإن 
قوات الأمن فككت خلية مت�صددة 
لتنفيذ  خطط  �صخ�صا  واعتقلت 
قنبلة  ���ص��ب��ط��ت  ك���م���ا  ه���ج���م���ات، 

بدائية ال�صنع.

اأبي اأحمد: �سنتعامل مع اأزمة تيغراي مبفردنا ومن دون تدخالت
•• اأدي�س اأبابا-وكاالت

الإجماع  اأحمد  اأب��ي  الإثيوبي  ال��وزراء  رئي�س  رف�س 
القتال  الدعوة للحوار ووقف  املتنامي على  الدويل 
الدامي يف منطقة تيغراي �صمايل البالد، باعتباره 
ت��دخ��ال. وق����ال اأح��م��د يف ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن مكتبه، 
ال�صراع مبفردها  �صتتعامل مع  ب��الده  اإن  الأرب��ع��اء، 

بعد نفاد مهلة 72 �صاعة لال�صت�صالم.
اإنذاره  انتهاء  من  ق�صري  وق��ت  قبل   ، البيان  وتابع 
تقدر  اإثيوبيا  اإن  بال�صت�صالم،  تيغراي  اإقليم  لقادة 
ت��دخ��ل يف  اأي  ن��رف�����س  لكننا  اأ���ص��دق��ائ��ن��ا،  خم����اوف 

�صوؤوننا الداخلية.
واأ����ص���اف ال��ب��ي��ان: ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال����دويل اأن 

طلباتها  اإثيوبيا  حكومة  تقدم  حتى  م�صتعدا  يقف 
للم�صاعدة من املجتمع الدويل، واأ�صاف: اإننا نحث 
اأي  اح��رام على المتناع عن  ال��دويل بكل  املجتمع 

اأعمال تدخل غري مرحب بها وغري قانونية.
وي�صر اأحمد، احلائز على جائزة نوبل لل�صالم، على 
بينما  القانون،  لإن��ف��اذ  عملية  باأنه  ال�صراع  و�صف 
تطوق الدبابات ميكيلي عا�صمة تيغراي، يف حماولة 
تيغراي.  �صعب  حترير  جبهة  ق��ادة  لعتقال  اأخ��رية 
البالغ عددهم  املدينة  �صكان  اأحمد  وحذرت حكومة 
ن�صف مليون ن�صمة بالبتعاد عن قادة اجلبهة واإل 
ف��ل��ن ت��ك��ون ه��ن��اك رح��م��ة، وه���ي ل��غ��ة ح���ذر مفو�س 
الأمم املتحدة حلقوق الإن�صان من اأنها قد توؤدي اإىل 

مزيد من النتهاكات للقانون الإن�صاين الدويل. اأفراد من ميلي�صيا الأمهرة يركبون �صاحنة بيك اأب يف ماي كادرا ، اإثيوبيا. )ا ف ب(

ال�صيارة التي ا�صطدمت ببوابة املدخل الرئي�صي للم�صت�صارية يف برلني    )رويرز(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

الإمارات  ل�صركة  التابعة  )دو(  وقعت 
�صراكة  اتفاقية  املتكاملة  لالت�صالت 
العامة  الإدارة  م����ع  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
للدفاع املدين يف دبي ت�صتهدف العمل 
باأمتتة  اخلا�صة  اجل��ه��ود  تعزيز  على 
البيانات  وت��ب��ادل  التجارية  العمليات 
وت�صوية املدفوعات رقمياً ب�صكل كامل 
من�صة  م��ع  ال��ت��واف��ق  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
جلميع  املوحد"  ال��ت��ج��اري  "ال�صجل 

املناطق احلرة يف الدولة.
وي�����ص��ت��ف��ي��د ك���ال ال���ط���رف���ني يف اإط����ار 
ال��ت��ع��اون م��ن حمفظة اخلدمات  ه��ذا 
واحللول املبتكرة التي توفرها من�صة 
دعم  يف  وامل�صاهمة  اإي��دج  ت�صني  بلوك 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي���ة 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
اأ�صعد  دب���ي  جل��ع��ل  اهلل"  "رعاه  دب���ي 
واأذكى مدينة يف العامل. وتوفر من�صة 

"دو" جتاربا  م��ن  اإي����دج  ت�صني  ب��ل��وك 
قابلية  ت�صمن  �صل�صة  رقمية  وحلول 
واملوؤ�ص�صات  الأف����راد  ومُت��ك��ن  التو�صع 
يف  امل�صاهمة  من  احلكومية  واجلهات 
م�صرية الإمارات القائمة على املعرفة 
وال��داع��م��ة ل���ص��رات��ي��ج��ي��ة الإم�����ارات 
بلوك   2021 ال��رق��م��ي��ة  للتعامالت 

للمعامالت  دبي  وا�صراتيجية  ت�صني 
الالورقية.

الرئي�س  ف�����ري�����دوين  ف����ري����د  وق�������ال 
التنفيذي لالأعمال اجلديدة والبتكار 
التفاقية مع  ه��ذه  " تن�صجم  دو..  يف 
اأه��داف��ن��ا وروؤي��ت��ن��ا وال��ت��زام��ن��ا امل�صتمر 
يف  احلكومية  للجهات  الدعم  بتوفري 

الريادية  م�صريتها  وت��ع��زي��ز  ال��دول��ة 
اعتماداً  امل�����ص��ت��دام  جن��اح��ه��ا  ل�����ص��م��ان 
على احللول واخلدمات التي توفرها 
تقنية بلوك ت�صني الواعدة و�صنتعاون 
ال�صراتيجية  ال�صراكة  هذه  اإطار  يف 
يف  امل���دين  للدفاع  العامة  الإدارة  م��ع 
جهودها  ت��ع��زي��ز  يف  للم�صاهمة  دب���ي 

اخلدمات  اأف�����ص��ل  ل��ت��وف��ري  ال���ه���ادف���ة 
ل�صكان دبي والرتقاء مب�صتوى احلياة 
ونعتقد  امل��دي��ن��ة  يف  املجتمعات  لكافة 
اأهمية  �صيكت�صب  ال��ت��ع��اون  ه���ذا  ب����اأن 
يف  احل��ي��وي  ل����دوره  ن��ظ��راً  ا�صتثنائية 
الرقمي  التحول  اإث��راء ودع��م م�صرية 

لدولة الإمارات العربية املتحدة".
من جانبه اأعرب العميد جمال املهريي 
مدير عام الإدارة العامة للدفاع املدين 
بدبي بالإنابة عن �صعادته بالتعاون مع 
دو وقال " عرب توقيع هذه التفاقية 
الفر�س  ب��ف�����ص��ل  ���ص��ت��م��ك��ن��ن��ا  ال����ت����ي 
والإمكانات التي توفرها من�صة بلوك 
روؤية  حتقيق  يف  امل�صاهمة  م��ن  ت�صني 
الذكية  للحكومة  ال��ر���ص��ي��دة  قيادتنا 
عرب تبني منهجيات متقدمة لتعزيز 
ال����ك����ف����اءات احل���ك���وم���ي���ة وج���ع���ل دبي 
اأك���رث ���ص��ع��ادة وذك����اء ومتكينا  م��دي��ن��ة 
رق���م���ي���ا.. ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب�����اأن هذه 
ال�صراكة �صتعزز مكانة دبي الرائدة يف 
امل�صتوى  الذكي على  جمال القت�صاد 

ا�صراتيجية  مع  يتما�صى  مبا  العاملي 
ال��رق��م��ي حلكومة الإم����ارات  ال��ت��ح��ول 
هذه  اإن  وا���ص��اف  املتحدة".  العربية 
ا�صتثنائية  اأهمية  تكت�صب  التفاقية 
"دو"  روؤي���ة  حتقيق  يف  ت�صاهم  كونها 
للهيئات  به  املوثوق  ال�صريك  لت�صبح 
واجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة يف الإم�������ارات 
وا�صعة  جم��م��وع��ة  ال���ت���ع���اون  وي���وف���ر 
م���ن ال���ف���ر����س والإم����ك����ان����ات ل������الإدارة 
دب��ي مب��ا يف  امل��دين يف  للدفاع  العامة 
خف�س  لناحية  ال��ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  ذل���ك 
بحلول  اأن��ه  واأو�صح  مقارنة.  النفقات 
الربجميات التقليدية ف�صاًل عن دور 
املرونة  ت�صني يف حت�صني  بلوك  تقنية 
واإثراء  الهجينة  البنية  مزايا  بف�صل 
�صيوؤدي  ع���ام  ب�صكل  ال��ع��م��الء  جت��رب��ة 
الإدارة  ري��ادة  تعزيز  اإىل  التعاون  هذا 
العامة للدفاع املدين لتكون من اأوائل 
هذه  تتبنى  التي  احلكومية  اجل��ه��ات 
املنظومة املتقدمة واملتميزة بعملياتها 

الرقمية دون متا�س ب�صكل كامل.

•• دبي-وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، اأن العامل العربي ميتلك جتارب اإدارية 
وعقول وخربات ثرية جتعل من منطقتنا منوذجاً متفرداً يف التنمية والتطوير 

الإداري.
جاء ذلك خالل كلمة له بالتزامن مع اإعالن الفائزين بجائزة التميز احلكومي 
العربي يف دورته الأوىل والتي تقام برعاية �صموه، وذلك خالل حفل افرا�صي 
ال����وزراء وامل�����ص��وؤول��ني وممثلني م��ن احل��ك��وم��ات العربية،  ���ص��ارك فيه ع��دد م��ن 
وبح�صور معايل اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية واأع�صاء 

جمل�س اأمناء اجلائزة، اإىل جانب عدد من و�صائل الإعالم املحلية والإقليمية.
وقال �صموه :اأطلقنا قبل حوايل العام جائزة للتميز احلكومي العربي بالتعاون 

الدول  من  حكومية  م�صاركة   5000 وا�صتقبلنا  العربية،  ال��دول  جامعة  مع 
العربية، وبحثنا خاللها عن اأف�صل وزير عربي واأف�صل وزارة واأف�صل حمافظ 
واأف�صل مدير بلدية عربي وغريهم، وا�صتثنينا الإمارات من امل�صاركة للحيادية 

."
يف  ا�صتمر  يفز  ومل  ر�صح  من  لكل  ونقول  للفائزين  "نبارك   : �صموه  واأ���ص��اف 
التطوير، ولكل امل�صئولني احلكوميني العرب ل تتوقفوا عن تطوير موؤ�ص�صاتكم، 
اأبنائه  اقت�صاده وازده��ار حياته وبناء م�صتقبل  العربي وتطور  فا�صتقرار عاملنا 

كله بيدكم، مهمتكم عظيمة وتاريخية، ون�صاأل اهلل لكم التوفيق دائماً واأبداً.
واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اأن الوطن العربي ميتلك ثروة من 
املوارد واملعارف والعقول جلعل املنطقة منوذجاً عاملياً يف النه�صة والتنمية، واأن 
كل جتربة عربية مميزة جناح لنا جميعاً، والهدف هو ن�صر هذا التميز ليكون 

ثقافة ويف متناول كل اإداري وم�صوؤول يف عاملنا العربي".

منطقتنا  و�صعوب  تنموي  جناح  كل  اأ�صا�س  والإدارة  " الإرادة   : �صموه  واأ�صاف 
ت�صتحق الأف�صل والأجمل دائماً".

الإمارات  حكومة  اأطلقتها  التي   - العربي  احلكومي  التميز  جائزة  حفل  �صهد 
بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة يف املنظمة العربية للتنمية الإدارية 
- تكرمي عدد من النماذج العربية الريادية �صمن 15 فئة موزعة على فئتني 
رئي�صيتني هما الأفراد واملوؤ�ص�صات على م�صتوى الوطن العربي، حيث مت تكرمي 
اأف�صل وزير عربي، واأف�صل حمافظ عربي، واأف�صل مدير عام لهيئة اأو موؤ�ص�صة 
حكومية، واأف�صل مدير بلدية يف املدن العربية، واأف�صل موظف حكومي عربي، 

واأف�صل موظفة حكومية عربية.
كما كرمت اجلائزة اأف�صل وزارة عربية، واأف�صل هيئة اأو موؤ�ص�صة حكومية عربية، 
م�صروع حكومي  واأف�صل  تطويرية حكومية عربية،  اأو جتربة  مبادرة  واأف�صل 
عربي لتمكني ال�صباب، واأف�صل م�صروع حكومي عربي لتطوير التعليم، واأف�صل 

م�صروع حكومي عربي لتطوير القطاع ال�صحي، واأف�صل م�صروع حكومي عربي 
واأف�صل  املجتمع،  لتنمية  حكومي  م�صروع  واأف�صل  التحتية،  البنية  لتطوير 

تطبيق حكومي عربي ذكي.
وت�صعى جائزة التميز احلكومي العربي �صمن اأهدافها اإىل اأن تكون من�صة عربية 
باجلهود  والحتفاء  الناجحة  احلكومية  والتجارب  املمار�صات  اأف�صل  لتبادل 
املميزة للجهات والأ�صخا�س بهدف التح�صني امل�صتمر لأداء الأجهزة احلكومية، 
فيما ت�صكل دعوة من دولة الإمارات جلميع البلدان العربية للم�صاركة يف م�صرية 
تطوير العمل احلكومي العربي ودعمه مبقومات البتكار واأمناط التفكري غري 
التقليدية لتمكينه من دخول امل�صتقبل بقوة واإرادة لإحداث تغيريات جذرية يف 

�صكل وم�صمون منهجية العمل احلكومي.
الإداري  التطوير  جم��ال  يف  عربياً  نوعها  م��ن  والأك���رب  الأوىل  اجل��ائ��زة  وتعد 
بالتجارب  والح��ت��ف��اء  ال��ق��ي��ادي،  الفكر  وحتفيز  احلكومي،  املوؤ�ص�صي  والتميز 
املتميزين  العربي، وتكرمي  الناجحة يف الوطن  الإداري��ة واحلكومية  وامل�صاريع 

من موظفي احلكومات العربية.

•• اأبوظبي- وام: 

نيابة عن �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  يفتتح  اهلل«، 
اخلمي�س  اليوم  �صباح  اهلل«،  »رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
للف�صل  الثاين  العادي  النعقاد  دور  بعد  عن  2020م،  نوفمرب   26 املوافق 

الت�صريعي ال�صابع ع�صر للمجل�س الوطني الحتادي.
واأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل«، املر�صوم رقم » 184 » ل�صنة 2020م، بدعوة املجل�س الوطني الحتادي 
26 نوفمرب  لالنعقاد يف دوره الثاين للف�صل الت�صريعي ال�صابع ع�صر بتاريخ 
املر�صوم،  هذا  تنفيذ  املعنية  اجلهات  على  الثانية  مادته  يف  ون�س  2020م، 

وين�صر يف اجلريدة الر�صمية ».
�صاحب  بت�صريف  للمجل�س  الثاين  العادي  النعقاد  دور  افتتاح  مرا�صم  وتبداأ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« قاعة زايد عن بعد ، ثم ال�صالم الوطني، وتالوة 
اآيات من الذكر احلكيم، ويتف�صل بعد ذلك �صاحب ال�صمو نائب رئي�س الدولة 
من  ال��ث��اين  ال��ع��ادي  النعقاد  دور  بافتتاح  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

الف�صل الت�صريعي ال�صابع ع�صر بالنطق ال�صامي.
بعدها يتم ت�الوة املر�ص�وم الحتادي الذي اأ�صدره �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« بدع�وة املجل�س لالنعقاد، ويلقي 
ب�صاحب  ترحيباً  كلمة  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �صقر  معايل 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، بعدها ترفع اجلل�صة لتوديع �صاحب 

ال�صمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.
انعقاده  دور  م��ن  الأوىل  جل�صته  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  يعقد  ذل��ك  بعد 
العادي الثاين من الف�صل الت�صريعي ال�صابع ع�صر، برئا�صة معايل �صقر غبا�س 

رئي�س املجل�س الوطني الحتادي .
وتبداأ اجلل�صة بانتخاب املراقبني وفقا للمادة » 84« من الد�صتور التي تن�س 
على ما يلي : » يكون للمجل�س هيئة مكتب ت�صكل من رئي�س ونائب اأول ونائب 
ثان، ومن مراقبني اثنني يختارهم املجل�س جميعا من بني اأع�صائه، وتنتهي 
مدة كل من الرئي�س ونائبيه بانتهاء مدة املجل�س اأو بحله وفقا لأحكام الفقرة 
88«، وتنتهي مدة املراقبني باختيار مراقبني جديدين يف  الثانية من املادة« 
م�صتهل الدورة ال�صنوية العادية التالية، واإذا خال اأحد املنا�صب يف هيئة املكتب 

اختار املجل�س من ي�صغله للمدة املتبقية » .
بعد ذلك ي�صكل املجل�س جلانه وهي : » جلنة ال�صوؤون الد�صتورية والت�صريعية 
والطعون، وجلنة �صوؤون الدفاع والداخلية واخلارجية، وجلنة ال�صوؤون املالية 
املعدنية،  وال��رثوة  والطاقة  التقنية  �صوؤون  وجلنة  وال�صناعية،  والقت�صادية 
وجلنة �صوؤون التعليم والثقافة وال�صباب والريا�صة والإعالم، وجلنة ال�صوؤون 
واملوارد  وال�صكان  والعمل  الجتماعية  ال�����ص��وؤون  وجل��ن��ة  والبيئية،  ال�صحية 
ال��ع��ام��ة، وجلنة  الإ���ص��الم��ي��ة والأوق�����اف وامل��راف��ق  ال�����ص��وؤون  الب�صرية، وجل��ن��ة 
اللجان  تنتخب  اأن  بعد  تت�صكل  اللجان  روؤ���ص��اء  جلنة  اأن  ح��ني  يف  ال�����ص��ك��اوى، 

روؤ�صائها«.
يوؤلف   «  : يلي  ما  على  للمجل�س  الداخلية  الالئحة  من   »45« امل��ادة  وتن�س 
لأعماله،  الالزمة  اللجان  ال�صنوية  الأول من جل�صته  الأ�صبوع  املجل�س خالل 
متهيدا  النعقاد،  اأدوار  بني  فيما  �صالحياتها  تبا�صر  اأن  اللجان  لهذه  وبجوز 
بناء على  اأن يقرر  دور-  اأول كل  اجتماعه، وللمجل�س- يف  لعر�صها عليه عند 

اقراح هيئة املكتب بقاء اللجان على حالها اأو اإجراء ما يراه من تعديالت » .
وح�صب املادة »47« من الالئحة الداخلية للمجل�س » تتوىل اللجان الدرا�صة 

واإبداء الراأي واإعداد التقارير فيما يحيله اإليها املجل�س اأو رئي�صه«.
�صدرت،  التي  بقوانني  املرا�صيم  بند  ويف  الأوىل  اجلل�صة  اأعمال  ج��دول  ووف��ق 
يطلع املجل�س على مر�صوم بقانون احتادي رقم 16 ل�صنة 2020 ب�صاأن تعديل 

بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم 1 ل�صنة 1972 يف �صاأن اخت�صا�صات بع�س 
ب�صاأن  املجل�س  �صادر عن  بيان  على  كما يطلع  ال���وزراء،  ال���وزارات و�صالحيات 

معاهدة ال�صالم الإماراتية - الإ�صرائيلية.
الجتماعية  ال�صوؤون  جلنة  تبنتهما  عامني  مو�صوعني  على  املجل�س  ويطلع 
التطوعي«،  العمل  »تنظيم  بعنوان  الأول  الب�صرية،  وامل��وارد  وال�صكان  والعمل 
ال�صمان  نظام  تطوير  �صاأن  يف  املجتمع  تنمية  وزارة  »�صيا�صة  بعنوان  والثاين 
الجتماعي«، للموافقة عليهما وعلى حماورهما لرفعهما للحكومة للموافقة 

على مناق�صتهما يف املجل�س بح�صور الوزراء املعنيني.
�صادرة  ر�صائل  �صبع  على  املجل�س  يطلع  للحكومة  ال�صادرة  الر�صائل  بند  ويف 
الأوىل ب�صاأن »تو�صيات املجل�س يف �صاأن مو�صوع اخلدمات املقدمة من �صركات 
الت�صالت«، واأربعة ب�صاأن طلب املوافقة على مناق�صة مو�صوعات عامة هي : 
هيئة  »�صيا�صة  ومو�صوع  واخل��ا���س«،  احلكومي  القطاع  يف  »التوطني  مو�صوع 
�صاأن  يف  ال��ع��دل  وزارة  »�صيا�صة  ومو�صوع  واملقايي�س«،  للموا�صفات  الم���ارات 
التوجيه ال�صري«، ومو�صوع »ا�صراتيجية الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء«، 
ف�صال عن ر�صالتني ب�صاأن متابعة املو�صوعات العامة للف�صل الت�صريعي ال�صابع 
املو�صوعات  �صاأن  الوطني الحت��ادي يف  املجل�س  ع�صر، وب�صاأن متابعة تو�صيات 

العامة.
حممد  بن  عبدالرحمن  معايل  من  واردة  ر�صائل   8 على  املجل�س  يطلع  كما 
الوطني  املجل�س  ل�صوؤون  الدولة  وزير  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزير  العوي�س 
تنمية  وزارة  �صيا�صة  تو�صيات  ح��ول  ال���وزراء  جمل�س  ق��رار   « ب�صاأن  الحت���ادي 
اأحيلت بقرار من  » والتي  املجتمع يف �صاأن اخلدمات املقدمة لأ�صحاب الهمم 
معايل رئي�س املجل�س اإىل جلنة ال�صوؤون الجتماعية والعمل وال�صكان واملوارد 
الب�صرية، ور�صالة ب�صاأن » قرار جمل�س الوزراء حول تو�صيات مو�صوع �صيا�صة 
وزارة املوارد الب�صرية والتوطني » اأحيلت بقرار من معايل رئي�س املجل�س اإىل 
ب�صاأن  ور�صالة  الب�صرية،  وامل��وارد  وال�صكان  والعمل  الجتماعية  ال�صوؤون  جلنة 

قرار جمل�س الوزراء باملوافقة على مناق�صة مو�صوع » �صيا�صة وزارة العدل ب�صاأن 
التوجيه الأ�صري » اأحيلت بقرار من معايل رئي�س املجل�س اإىل جلنة ال�صوؤون 
على  املوافقة  املجل�س  طلب  ب�صاأن  ور�صالة  والطعون،  والت�صريعية  الد�صتورية 
اأحيلت الر�صالة بقرار  مناق�صة مو�صوع »�صيا�صة املوؤ�ص�صة الحتادية لل�صباب » 
من معايل رئي�س املجل�س اإىل جلنة �صوؤون التعليم والثقافة وال�صباب والريا�صة 
والإعالم، ور�صالة ب�صاأن طلب املجل�س املوافقة على مناق�صة مو�صوع »�صيا�صة 
غري  ال�صلع  من  امل�صتهلك  حماية  يف  واملقايي�س  للموا�صفات  الإم���ارات  هيئة 
املطابقة ملعايري اجلودة » اأحيلت الر�صالة بقرار من معايل رئي�س املجل�س اإىل 
تو�صيات  ب�صاأن  ور�صالة  العامة،  واملرافق  والأوق��اف  الإ�صالمية  ال�صوؤون  جلنة 
�صركات  من  املقدمة  اخلدمات   « مو�صوع  �صاأن  يف  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
الت�صالت » اأحيلت الر�صالة بقرار من معايل رئي�س املجل�س اإىل جلنة �صوؤون 
التقنية والطاقة والرثوة املعدنية، ور�صالتني واردتني من وزارة الدولة ل�صوؤون 
املجل�س الوطني الحتادي ب�صاأن متابعة املو�صوعات العامة للف�صل الت�صريعي 

ال�صابع ع�صر«، وب�صاأن املو�صوعات العامة.
ويف بند م�صروعات القوانني الواردة من احلكومة يطلع املجل�س على م�صروع 
املوحد لالحتاد واحل�صابات  اعتماد احل�صاب اخلتامي  �صاأن  احت��ادي يف  قانون 
م   019-2-31 يف  املنتهية  املالية  ال�صنة  ع��ن  امل�صتقلة  للجهات  اخلتامية 
املالية والقت�صادية  ال�صوؤون  اإىل جلنة  اأحيل بقرار من معايل رئي�س املجل�س 
17 ل�صنة  وال�صناعية، وم�صروع قانون احتادي باإلغاء القانون الحتادي رقم 
املحكمة الحتادية  اأم��ام  بالنق�س  الطعن  واإج���راءات  ح��الت  بتنظيم   1978
ال�����ص��وؤون الد�صتورية  اإىل جل��ن��ة  ال��رئ��ي�����س  ب��ق��رار م��ن م��ع��ايل  اأح��ي��ل  ال��ع��ل��ي��ا، 

والت�صريعية والطعون.
ويوجه ال�صادة اأع�صاء املجل�س »15« �صوؤال اإىل ممثلي احلكومة تتعلق بقطاعات 
ال�صناعات الغذائية، ومتكني املواطنني اخلريجني اجلدد، وال�صحة والإ�صكان 

والطوارىء والأزمات، ووقاية املجتمع.

را�شد:   بن  • حممد 
ر�شح ومل يفز ا�شتمر يف التطوير من  لكل  ونقول  للفائزين..  • نبارك 

اقت�شاده وازدهار حياته وبناء م�شتقبل اأبنائه كله بيدكم   وتطور  العربي  عاملنا  • ا�شتقرار 
الوطن العربي ثروة من املوارد واملعارف والعقول جلعل املنطقة منوذجًا عامليًا يف النه�شة والتنمية  يف  • منتلك 

• كل جتربة عربية مميزة جناح لنا جميعًا .. وهدفنا ن�شر هذا التميز ليكون ثقافة ويف متناول كل اإداري وم�شوؤول يف عاملنا العربي 
دائما واالأجمل  االأف�شل  ت�شتحق  منطقتنا  و�شعوب  تنموي  جناح  كل  اأ�شا�س  واالإدارة  • االإرادة 

اأ�شاد بالتجارب العربية املميزة �شمن الدورة االأوىل جلائزة التميز احلكومي العربي

حممد بن را�سد: لكل امل�سوؤولني احلكوميني العرب: ال تتوقفوا 
عن تطوير موؤ�س�ساتكم .. ومهمتكم عظيمة وتاريخية

حممد بن را�سد يفتتح اليوم دور االنعقاد العادي الثاين للف�سل الت�سريعي ال�سابع ع�سر للمجل�ض الوطني االحتادي

•• اأبوظبي-وام:

متا�صيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�صيع وزي��ادة نطاق 
الفحو�صات يف الدولة بهدف الكت�صاف املبكر وح�صر احلالت امل�صابة 
19" واملخالطني لهم وعزلهم..   - "كوفيد  امل�صتجد  بفريو�س كورونا 
اأعلنت الوزارة عن اإجراء 113،220 فحو�صا جديدا خالل ال�صاعات 
ال� 24 املا�صية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�صتخدام اأف�صل واأحدث 

تقنيات الفح�س الطبي.

نطاق  وتو�صيع  الدولة  والفح�س يف  التق�صي  اإج��راءات  تكثيف  و�صاهم 
اإ�صابة  1،297 حالة  الفحو�صات على م�صتوى الدولة يف الك�صف عن 
وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  م��ن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة 
يبلغ  وب��ذل��ك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية  وتخ�صع  م�صتقرة  ح���الت 

جمموع احلالت امل�صجلة 162،662 حالة.
الإ�صابة  4 م�صابني وذل��ك من تداعيات  ال��وزارة عن وف��اة  اأعلنت  كما 
 563 بفريو�س كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 

حالة.

تعازيها  وخال�س  اأ�صفها  ع��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة  واأع��رب��ت 
وموا�صاتها لذوي املتويف، ومتنياتها بال�صفاء العاجل جلميع امل�صابني، 
مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات 

واللتزام بالتباعد الجتماعي �صماناً ل�صحة و�صالمة اجلميع.
واأعلنت الوزارة عن �صفاء 783 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا 
امل�صتجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها 
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�صت�صفى، وبذلك يكون جمموع 

حالت ال�صفاء 151،044.

اأجرت 113,220 فح�شا ك�شفت عن 1,297 اإ�شابة

)ال�سحة( تعلن �سفاء 783 حالة جديدة من كورونا

راأ�ض اخليمة للموا�سالت تعيد ت�سغيل 
خدمة ال�سكوترات الكهربائية

•• راأ�س اخليمة-وام:

الكهربائية  ال�صكوترات  ت�صغيل خدمة  للموا�صالت  اخليمة  راأ�س  هيئة  اأع��ادت 
امل�صغرة خلطة  التنقل  "فينيك�س" �صمن م�صروع وحدات  بالتعاون مع �صركة 
الهيئة ال�صراتيجية املعتمدة للم�صاريع امل�صتحدثة للعام 2020 – 2025 
خمتلفة  حيوية  مواقع   10 يف  �صياحياً  �صكوتر   200 ن�صر  خ��الل  من  وذل��ك 
باإمارة راأ�س اخليمة. واأكدت الهيئة اأن هذه الو�صيلة اجلديدة واملتاحة لل�صرائح 
بع�صها  م��ن  القريبة  املختلفة  امل��واق��ع  ق�صد  يف  واجل��ه��د  ال��وق��ت  �صتوفر  كافة 
اآخر  اإىل  مكان  من  للتنقل  وذك��اًء  ا�صتدامة  اأك��رث  و�صيلة  لهم  و�صتوفر  بع�صاً، 
بعيداً عن ا�صتخدام املركبات حيث ميكن للم�صتخدمني الو�صول اإىل �صكوترات 
"فينيك�س" عرب تطبيق الهواتف املتحركة بتعرفة تبداأ ب� 3 دراهم كما ميكنهم 
احل�صول على تعليمات �صالمة وا�صحة داخل التطبيق واإر�صادات حملية حول 

كيفية ا�صتخدام ال�صكوترات الكهربائية ب�صكل قانوين وم�صوؤول.
تد�صني  اأن  والت�صغيل  اجل��ودة  رقابة  اإدارة  ا�صماعيل مدير  وذكر حممد ها�صم 
م�صروع ال�صكوتر ال�صياحي �صديق البيئة �صيعزز نظام التنقل املرن يف المارة 
للوجهات  خا�صة  مم��ك��ن،  وق��ت  ب��اأ���ص��رع  ال��وج��ه��ات  اإىل  التنقل  خ��دم��ة  وي��وف��ر 
الق�صرية وبتكاليف خمف�صة، حيث ميكن ا�صتخدامه ب�صكل ترفيهي اأو بغر�س 
التنقل، مع احلر�س على اجراء عمليات ال�صيانة وو�صعها يف مواقعها ب�صكل 
يومي عن طريق تخ�صي�س فريق ميداين. و اأ�صار اإىل ان "فينيك�س" اأكدت على 
اتباعها تدابري ال�صالمة خالل جائحة كوفيد19 عرب اإجراء عمليات التعقيم 
موؤمنة  توفرها  التي  ال�صكوترات  جميع  اأن  اإىل  اإ�صافة  لالأ�صطول  امل�صتمرة 
باأجهزة  م��رة  ولأول  امل���زودة  املتطورة  ال�صالمة  مبيزات  وتتميز  �صامل  تاأمني 

التعقيم ال�صخ�صية ل�صمان اأعلى م�صتويات ال�صالمة للم�صتخدمني.

دفاع مدين دبي يوقع �سراكة مع )دو( لتبني تقنية بلوك ت�سني

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ض جمهورية �سورينام بذكرى اال�ستقالل

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه 
اهلل، برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س ت�صان �صانتوخي رئي�س جمهورية 

�صورينام مبنا�صبة ذكرى يوم ا�صتقالل بالده.
نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  كما بعث �صاحب 
ال�صمو  و�صاحب  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  اآل نهيان ويل عهد  ال�صيخ حممد بن زايد 

للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل الرئي�س ت�صان �صانتوخي.
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اأخبـار الإمـارات

واختتم معايل القرقاوي كلمته بقوله : " يتعني 
ح�صد  حكوميني  وم�����ص��وؤول��ني  كموظفني  علينا 
الب�صرية  امل����وارد والإم��ك��ان��ات وال��ط��اق��ات  ك��اف��ة 
واأن نتحلى  م��ن��ظ��وم��ات ع��م��ل ج��دي��دة،  لب��ت��ك��ار 
اقت�صى  اإن  ال��ق��دمي��ة  الأط����ر  ل��ه��دم  بال�صجاعة 
الأم����ر واإع������ادة ب��ن��ائ��ه��ا م��ن ال�����ص��ف��ر، ك��م��ا يجب 
تعزيز جاهزية منظوماتنا احلكومية والرتقاء 
مب�صتوى خدماتها مبا يواكب متطلبات املرحلة 
يف  وي�صعها  جمتمعاتها،  تطلعات  ويلبي  املقبلة 
العاملية  التناف�صية  خريطة  على  ب���ارزة  مكانة 
وكما قال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم: احلكومات التي ل تبتكر ت�صيخ وتهرم 

وتخرج من ال�صباق ومن ال�صياق".
اأب��و الغيط الأمني  اأحمد  اأك��د معايل  من جانبه 
ال��ع��ام جل��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، خ���الل كلمته 
التميز  " ج��ائ��زة   : اأن  احل��ف��ل  ف��ع��ال��ي��ات  �صمن 
ك���اف���ة اجلهات  ت�����ص��ت��ه��دف  ال���ع���رب���ي  احل���ك���وم���ي 
احلكوميني  وامل��وظ��ف��ني  وال��ق��ي��ادات  احلكومية، 
ال��ع��رب��ي��ة، ولأن��ه��ا ج��ائ��زة متخ�ص�صة  ال���دول  يف 
ن�صر  اإىل  وت��ه��دف  ال��ع��رب��ي،  احل��ك��وم��ي  بالتميز 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  يف  والتميز  اجل��ودة  ثقافة 
الر�صيدة  احلوكمة  ممار�صات  يعزز  مبا  العربية 
قيادي  فكر  وخلق  للموارد،  الأم��ث��ل  والتوظيف 
اإي���ج���اب���ي ل��ت��ب��ن��ي م��ف��ه��وم ال��ت��م��ي��ز، وت���رك���ز على 
الأجهزة  يف  امل�صتمر  والتطوير  الأداء  حت�صني 
ال��ع��رب��ي��ة، ولأن����ه����ا مب��ث��اب��ة من�صة  احل��ك��وم��ي��ة 
احلكومية  والتجارب  املمار�صات  اأف�صل  لتبادل 
احلكومية  باجلهود  " ن�صيد   : وق��ال  العربية". 
املتميزة يف الدول العربية، وبالقيادات احلكومية 
يحقق  مبا  التميز  ثقافة  تبني  على  تعمل  التي 
كافة  واأدع����و  ال��ع��رب��ي��ة،  ملوؤ�ص�صاتنا  اأف�����ص��ل  اأداء 
على  الطالع  اإىل  العربية  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
املبادرات وامل�صروعات الرائدة، والعمل على نقل 
الدول  بني  واملمار�صات  التجارب  اأف�صل  وتبادل 

العربية".
القحطاين،  نا�صر علي  الدكتور  اأك��د  من جهته 
الإداري����ة  للتنمية  العربية  املنظمة  ع��ام  م��دي��ر 
اإىل  تهدف  العربي  احلكومي  التميز  جائزة  اأن 
توفري خارطة طريق عربية للو�صول اإىل متيز 
املوؤ�ص�صات العربية، وما كان لهذه الفكرة لرى 
النور لول الدعم الذي ح�صلت عليه املبادرة من 
حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة والرعاية 
الكرمية ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" . وقال : " اأهمية 
التميز-  على  معايريها  تركز  التي   - اجل��ائ��زة 
الهتمام  اإىل  العربية  الإدارة  حاجة  م��ن  ت��اأت��ي 
الأمثل  التوظيف  اأج���ل  م��ن  الأداء  يف  بالتميز 

للموارد الب�صرية اأوًل واملوارد الطبيعية ثانياً".
فكرة  اجل���ائ���زة  "كانت   : ال��ق��ح��ط��اين  واأ����ص���اف 
وال��ي��وم ه��ي واق��ع نحتفل ب��ه يف دورت��ه��ا الأوىل، 
ونبارك للفائزين يف هذه ال��دورة ونقول ملن مل 
يحالفه احلظ اأن الدورة الثانية �صتكون فر�صة 
اأخرى، مع تاأكيدنا باأن اجلائزة هي و�صيلة لإبراز 
اجلهود والتجارب املتميزة وفر�صة لتعزيز ثقافة 
التميز يف موؤ�ص�صاتنا العربية من اأجل اأداء يحقق 
هذه  ومنتجات  خ��دم��ات  ع��ن  امل�صتفيدين  ر���ص��ا 

املوؤ�ص�صات، بغ�س النظر عن الفوز باجلائزة".

.. اجلوائز املوؤ�ش�شية.
يف  التجارة  وزارة  عربية،  وزارة  اأف�صل  بفئة  فاز 
هيئة  ح���ازت  فيما  ال�����ص��ع��ودي��ة،  العربية  اململكة 
ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  وال����دواء  ال��غ��ذاء 

جائزة اأف�صل هيئة/ موؤ�ص�صة حكومية عربية.
ويف فئة اجلوائز الفرعية للجائزة، حاز م�صروع 
من  احليوية"  للم�صادات  الأم��ث��ل  "ال�صتخدام 
وزارة ال�صحة يف مملكة البحرين بجائزة اأف�صل 
م�صروع حكومي عربي لتطوير القطاع ال�صحي، 
املعلومات  ح��وك��م��ة  خ���دم���ة  م���ن  ك���ل  وح�����ص��ل��ت 
القت�صادية واجلمركية لت�صهيل التجارة "اأفق" 
ب��وزارة الداخلية يف مملكة  من �صوؤون اجلمارك 
للمديرية  "فرجت" التابعة  وخدمة  البحرين، 
اململكة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  ل����وزارة  لل�صجون  ال��ع��ام��ة 
العربية ال�صعودية، وخدمة "الرخي�س املتنقل" 
الأردنية  اململكة  العام يف  الأم��ن  ملديرية  التابعة 
جتربة   / م��ب��ادرة  اأف�صل  جائزة  على  الها�صمية 

تطويرية حكومية.
ال�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة  ب��ن��ب��ان  م�����ص��روع  ح�صل  ك��م��ا 
ل���وزارة  ال��ك��ه��رب��اء  لنقل  امل�����ص��ري��ة  ال�����ص��رك��ة   –
م�صر  جمهورية  يف  املتجددة  والطاقة  الكهرباء 
ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ج��ائ��زة اأف�����ص��ل م�����ص��روع حكومي 
عربي لتطوير البنية التحتية، وم�صروع �صناعة 
يف  والريا�صة  ال�صباب  �صوؤون  وزارة  من  النخبة 
اأف�����ص��ل م�صروع  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة 

حكومي عربي لتمكني ال�صباب.

وح�صد كل من م�صروع الدعم التكميلي "تكافل" 
الأردنية  اململكة  يف  الوطنية  املعونة  ب�صندوق 
املنزلية  للم�صاريع  خطوة  وم�صروع  الها�صمية، 
مملكة  يف  الجتماعية  والتنمية  العمل  ب���وزارة 
حكومي  م�صروع  اأف�صل  ج��ائ��زة  على  البحرين 

عربي لتنمية املجتمع.
العمل  وزارة  يف  الب���ت���ك���ار  م��ن��ظ��وم��ة  ون����ال����ت 
حكومي  م�صروع  اأف�صل  ج��ائ��زة  عمان  ب�صلطنة 
اأف�صل  ج���ائ���زة  ويف  ال��ت��ع��ل��ي��م،  ل��ت��ط��وي��ر  ع���رب���ي 
تطبيق ح��ك��وم��ي ع��رب��ي ذك���ي، ف��ق��د ف���از ب��ه��ا كل 
�صندوق  م��ن  العقاري"  "امل�صت�صار  تطبيق  م��ن 
ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  العقارية  التنمية 
وتطبيق النظام الوطني للمقرحات وال�صكاوى 
واحل���ك���وم���ة  امل����ع����ل����وم����ات  ل���ه���ي���ئ���ة  "توا�صل" 
وتطبيق  ال��ب��ح��ري��ن،  مم��ل��ك��ة  يف  الإل���ك���رون���ي���ة 
يف  ال��ت��ج��ارة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  �صركتك"  "اأ�ص�س 

اململكة العربية ال�صعودية.
ومت الإع��الن عن الفائزين يف اجلوائز الفردية 
والذين  امل��م��ي��ز  الأداء  ذوي  الأف�������راد  وت���ك���رمي 
ا�صتطاعوا ترك اأثرا كبريا وتغيريا اإيجابيا على 
القطاعات  على  اأو  اإليها  ينتمون  التي  اجلهات 

التي يعملون بها.
فقد فازت معايل الدكتورة هالة حلمي ال�صعيد، 
وزي�����رة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة يف 
وزير  اأف�صل  بجائزة  العربية  م�صر  جمهورية 
عربي، والتي مت تقييمها من قبل �صركة خارجية 
حمايدة وتطبيق معايري ت�صاهي جائزة اأف�صل 
وزير يف العامل، كما فاز بجائزة اأف�صل حمافظ 
الغ�صبان  اإب��راه��ي��م  ع���ادل حممد  ال��ل��واء  ع��رب��ي 
حمافظ حمافظة بور�صعيد يف جمهورية م�صر 
لهيئة  ع��ام  مدير  اأف�صل  بجائزة  وف��از  العربية، 
بن  حممد  املهند�س  �صعادة  عربية،  موؤ�ص�صة  اأو 
املياه  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  املوكلي  اأحمد 
وح�صد  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  الوطنية 
���ص��ع��ادة اأح��م��د ع��ب��داهلل ���ص��ال��ح امل��ن��ف��وح��ي مدير 
بلدية الكويت جائزة اأف�صل مدير بلدية يف املدن 
العربية، فيما نال اجلائزة يف فئة اأف�صل موظف 
الطراب�صه  الدين  �صالح  العقيد  عربي  حكومي 
علياء  امللكة  مركز  يف  القلب  جراحة  ا�صت�صاري 
الأردنية  اململكة  من  القلب  وج��راح��ة  لأم��را���س 
ال��ه��ا���ص��م��ي��ة، وج���ائ���زة اأف�����ص��ل م��وظ��ف��ة حكومية 
رئي�س  باحث  م�صعل،  �صلمان  حممد  ملنى  عربية 
وم�صت�صار ل�صوؤون وقاية النبات يف املركز الوطني 
للبحوث الزراعية يف اململكة الأردنية الها�صمية، 
التكنولوجي  املركز  مدير  ال�صيد،  اأحمد  ونهى 

بحي منتزه اأول يف جمهورية م�صر العربية.
اجلائزة  العربي  احلكومي  التميز  جائزة  وتعد 
جمال  يف  ع��رب��ي��اً  ن��وع��ه��ا  م���ن  والأك������رب  الأوىل 
احلكومي،  املوؤ�ص�صي  والتميز  الإداري  التطوير 
بالتجارب  والح��ت��ف��اء  ال��ق��ي��ادي،  الفكر  وحتفيز 
وامل�����ص��اري��ع الإداري������ة واحل��ك��وم��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة يف 
الوطن العربي، وتكرمي املتميزين من موظفي 

احلكومات العربية.
 ،2019 ، يف �صهر مايو  اأُط��ِل��ق��ت اجل��ائ��زُة  وق��د 
الإدارية  للتنمية  العربية  املنظمة  بني  بالتعاون 
يف جامعة الدول العربية وحكومة دولة الإمارات 
العربية املتحدة، بهدف اإحداِث حراٍك عربيٍّ يف 
املوؤ�ص�صي  التميز  ثقافة  وتعزيِز  الإداري،  العمل 
يف خم��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات ال��ع��م��ل احل���ك���وم���ي، عرب 
اأف�صل املمار�صات العاملية يف هذا املجال،  تطبيق 
وخ��ل��ق ف��ك��ر ق���ي���ادي اإي��ج��اب��ي ل��ت��ب��ن��ي ال��ت��م��ي��ز يف 
اإىل جانب الركيز  اجلهات احلكومية العربية، 
يف  امل�صتمر  والتطوير  العام  الأداء  حت�صني  على 
الأج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة، واإب�����راز وتقدير 
والحتفاء باجلهود احلكومية املتميزة يف الدول 

العربية.
تلقت اجلائزة اأكرَث من 5000 م�صاركة عربية، 
1500 ط��ل��ب ت��ر���ص��ي��ح، حتمل  وم���ا ي��زي��د ع���ن 
لنماذج  ملهمة  واأم��ث��ل��ة  جن��اح  ق�ص�س  جميعها 
عربية ا�صتطاعت اأن تقدم فكراً مبتكراً لتطوير 
العمل احلكومي يف العديد من البلدان العربية 
يجب  مبدعة  وط��اق��ات  اإم��ك��ان��ات  يعك�س  ب�صكل 

العناية بها وحتفيزها على املزيد من البتكار.
وبعد اإطالق املراحل الأولية للدورة احلالية، قام 
للتنمية  العربية  واملنظمة  اأمانة اجلائزة  فريقا 
12 دول��ة عربية، وذل��ك بهدف  الإداري���ة بزيارة 
امل�صاركة  وتعزيز  واأه��داف��ه��ا  باجلائزة  التعريف 
فيها ملا لها من اأثر اإيجابي على اإثراء منظومة 

العمل احلكومي وتي�صري عملية تبادل اخلربات 
ال���دول العربية. ومت خ��الل هذه  ب��ني  وامل��ع��ارف 
الندوات  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  تنظيم  امل��رح��ل��ة 
 50 نحو  بلغ عددها  ال��دول  ه��ذه  التعريفية يف 
ن���دوة ت��ع��ري��ف��ي��ة، ومت خ��الل��ه��ا ت��دري��ب 1000 
موظف وم�صوؤول ينتمون لأكرث من 100 جهة 

حكومية.
التميز احلكومي  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن  ع��ن  ن��ب��ذة 

العربي يف دورتها الأوىل..

.. املوؤ�ش�شية  اجلوائز   1-
– يف  ال��ت��ج��ارة  وزارة   .. عربية  وزارة  اأف�����ص��ل   -
ال���وزارة  ا�صتطاعت  ال�صعودية  العربية  اململكة 
البيئة  تعزيز  املحاور  متعددة  ا�صراتيجية  عرب 
ال�صتثمارات  حركة  زي���ادة  عنه  نتج  م��ا  املحفزة 
ن�صب  ورفع  الأعمال  تناف�صية  وزي��ادة  الأجنبية، 
التبادل  اإج��م��ايل  وزي��ادة  وال����واردات،  ال�صادرات 
العام  خ��الل   20% بن�صبة  للمملكة  ال��ت��ج��اري 
2018 لي�صل اإىل 1.612 ملي��ار ري��ال مقارن��ة 

ب� 1.336ملي�ار ري�ال يف الع�ام 2017.
بدء  ت�صهيل  على  اأعمالها  يف  ال���وزارة  وحر�صت 
وممار�صة الن�صاط التجاري حيث مت اخت�صار 5 
اإجراءات يف خطوة واحدة لبدء العمل التجاري 
ال�صركات من  تاأ�صي�س  اإلكرونياً، وتقلي�س مدة 
اخلدمات  واأمت��ت��ة  دقيقة،   30 اإىل  ي��وم��اً   15
خدمتهم  ت��ت��م  ال��ذي��ن  ال��ع��م��الء  ن�صبة  ل��رت��ف��ع 
يف  التو�صع  اإىل  اإ�صافة   ،97% اإىل  اإلكرونياً 

مراكز العمالء مبفهوم املوظف ال�صامل.
باإعداد  ال��ت�����ص��ري��ع��ات  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ع��زي��ز  ك��م��ا مت 
اأنظمة  ت�صمل:  ت�صريعا،   60 ق��راب��ة  وت��ط��وي��ر 
التجارة  "نظام  اأب���رزه���ا:  ول���وائ���ح،  وت��ن��ظ��ي��م��ات 
الإل��ك��رون��ي��ة، ن��ظ��ام الم��ت��ي��از ال��ت��ج��اري، نظام 
نظام  التجاري،  الرهن  نظام  املهنية،  ال�صركات 

مكافحة الت�صر وغريها".
واأ�صهمت الإ�صالحات والتح�صينات التي نفذتها 
ال��وزارة يف حتقيق اململكة لقفزة نوعية ب� 103 
-الذي  التجاري  الن�صاط  بدء  موؤ�صر  مراتب يف 
ت�����ص��رف ع��ل��ي��ه ال������وزارة- و����ص���وًل ل��ل��م��رت��ب��ة 38 
ع��امل��ي��اً، وامل��رت��ب��ة ال���� 3 ع��امل��ي��اً يف م��وؤ���ص��ر حماية 
اأقلية امل�صتثمرين بح�صب تقرير �صهولة الأعمال 
تعد  كما  ال��دويل،  البنك  عن  ال�صادر   2020
التجارة  يف  من���واً  دول   10 اأب���رز  �صمن  اململكة 
الإلكرونية، واأ�صهمت جهود التحول الرقمي يف 
ت�صنيف تعامالت الوزارة �صمن الفئة البالتينية 
يف ن�صج اخلدمات الإلكرونية بح�صب برنامج /

ي�ّصر/ للتعامالت الإلكرونية.
- اأف�صل م�صروع حكومي عربي لتطوير القطاع 
ال�صحي .. م�صروع ال�صتخدام الأمثل للم�صادات 
مملكة  يف   – ال�������ص���ح���ة  وزارة  م����ن  احل���ي���وي���ة 
ا�صتخدام  تقنني  اإىل  امل�صروع  يهدف  البحرين 
عرب  �صرفها  ومتابعة  امل�صت�صفيات  يف  امل�صادات 
اإطالق مبادرات  اإىل  بالإ�صافة  اإلكروين،  نظام 
ت��وع��وي��ة يف ه��ذا امل��ج��ال. وح��ق��ق امل�����ص��روع نتائج 
اإيجابية حيث اأ�صهم يف توفري 2.5 مليون دينار 
بحريني، وتقليل ا�صتخدام امل�صادات يف الرعاية 
ال�صحية الأولية اإىل اأكرث من %75، بالإ�صافة 
املحلية  اجل����وائ����ز  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  ال���ف���وز  اإىل 

والعلمية يف جمال البحوث واملمار�صات.
البنية  اأف�صل م�صروع حكومي عربي لتطوير   -
للطاقة  ب��ن��ب��ان  جم��م��ع  م�������ص���روع   .. ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الكهرباء  لنقل  امل�صرية  ال�صركة   – ال�صم�صية 
 – املتجددة  والطاقة  الكهرباء  ل���وزارة  التابعة 
بنبان  جممع  يعد  العربية  م�صر  جمهورية  يف 
البنية  م�����ص��اري��ع  اأه���م  اأح���د  ال�صم�صية  ل��ل��ط��اق��ة 
لتوليد  ال��ع��رب��ي��ة  م�صر  ج��م��ه��وري��ة  يف  التحتية 
الأجنبي،  ال�صتثمار  اإدارة  خ��الل  م��ن  ال��ط��اق��ة 
ال�صم�صية  الطاقة  لتوليد  حمطة  اأك��رب  ويعترب 
يف اأف��ري��ق��ي��ا وال�����ص��رق الأو����ص���ط ب��ق��درة 1456 
 11720 توفري  يف  امل�صروع  �صاهم  م��ي��ج��اوات. 
مبا�صرة  غري  و23440  مبا�صرة،  عمل  فر�صة 
ومت  الت�صغيل،  بعد  و6000  التنفيذ،  ف��رة  يف 
امل�صاركة  ال�صركات  اأرب��اح  من   10% تخ�صي�س 
ل��ل��م�����ص��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة. ���ص��اه��م امل�������ص���روع يف 
اأك�صيد  2 مليون طن من انبعاثات ثاين  تفادي 
الأجنبية  ال�صتثمارات  وتعزيز وجذب  الكربون، 
لال�صتثمار.  داعمة  قوانني  واإ���ص��دار  املنطقة  يف 
يف  وجمتمعي  تنموي  تاأثري  للم�صروع  ك��ان  كما 
امل��در���ص��ة الثانوية  امل��ن��ط��ق��ة م��ن خ���الل حت��وي��ل 

اإىل مدر�صة للطاقة ال�صم�صية واإن�صاء  لل�صناعة 
وحدة �صحية.  600

 ،2018 طوم�صون  جائزة  على  امل�صروع  ح�صل 
وجائزة اأف�صل م�صروع يف العامل للبنك الدويل.

- اأف�صل م�صروع حكومي عربي لتنمية املجتمع 
من  "تكافل"  ال��ت��ك��م��ي��ل��ي  ال���دع���م  م�������ص���روع   ..
الأردنية  اململكة  – يف  الوطنية  املعونة  �صندوق 

الها�صمية..
"تكافل" من  ال��ت��ك��م��ي��ل��ي  ال���دع���م  م�����ص��روع  ي��ع��د 
الجتماعية  للحماية  الوطنية  الربامج  اأ�صخم 
الجتماعية  تو�صيع نطاق احلماية  اإىل  الهادفة 
وخف�س م�صتويات الفقر والبطالة على امل�صتوى 
الوطني، ويبلغ عدد الأ�صر امل�صتفيدة من امل�صروع 
تغطية  بزيادة  ال�صندوق  يقوم  كما   ،25،000
من  اأن��واع��ه  بكافة  ال�صحي  بالتاأمني  املواطنني 
الأ�صر امل�صجلة  %80. وو�صل عدد  اإىل   68%
بنهاية  األ��ف   300 من  اأك��رث  الدعم  م�صروع  يف 

عام 2019.
من  امل��ن��زل��ي��ة  "خطوة" ل��ل��م�����ص��اري��ع  م�����ص��روع   -
– يف مملكة  والتنمية الجتماعية  العمل  وزارة 

البحرين..
املنزلية  ل��ل��م�����ص��اري��ع  "خطوة"  م�����ص��روع  ي�صعى 
وتوفري  املنتجة  لالأ�صر  الدعم  �صبل  توفري  اإىل 
لالأ�صر  املطلوبة  والت�صهيالت  الحتياجات  كافة 
والأفراد لبدء م�صروعاتهم التجارية من املنزل، 
حيث ارتفع عدد الأ�صر امل�صجلة واحلا�صلة على 
املنتجة  الأ�صر  جمموع  من   683 اإىل  الرخ�س 
ويف  اأ�صرة،   1200 وعددها  امل�صروع  يف  امل�صجلة 
املقابل ارتفع حجم مبيعات الأ�صر امل�صتفيدة بني 

عامي 2011 و2019 بن�صبة 34%.
- اأف�صل م�صروع حكومي عربي لتطوير التعليم 
.. م�صروع منظومة البتكار من وزارة العمل – 

يف �صلطنة عمان.
وزارة  م�����ن  الب����ت����ك����ار  م���ن���ظ���وم���ة  ت�������ص���ت���ه���دف 
م��ن خ���الل تطوير  التعليم  ق��ط��اع  دع���م  ال��ع��م��ل 
مرتبطة  الب��ت��ك��ار  ملنظومة  اإل��ك��رون��ي��ة  من�صة 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  يف  ال�صلطنة  با�صراتيجيات 
وال�صراتيجية الوطنية لالبتكار، والعمل على 
تطبيقها يف /15/ كلية، ومب�صاركة /45/ األف 
الكليات  ط���الب  م��ن  املبتكرين  لتمكني  ط��ال��ب 
م�صاريع  اإىل  الأف��ك��ار  لتحويل  واملهنية  التقنية 
ذات قيمة م�صافة ت�صاهم يف التنمية القت�صادية 

امل�صتدامة لل�صلطنة.
وق��د مت ت��وف��ري ن��ظ��ام اإل��ك��روين ي��ق��دم خدمات 
املفتوحة  ال��ب��ي��ان��ات  ك��ه��اك��اث��ون  للم�صتفيدين 
األف   174 اإىل  م��ن��ه  امل�صتفيدين  ع���دد  لي�صل 
م�صتفيد، وكذلك توفري برنامج ت�صريع البتكار 
ت�صم  والتي  الأفكار  وحا�صنة  البتكار  وخمترب 
اأفكار تهدف اإىل تعزيز م�صاركة الطالب   104
البتكار  طلبات  وت�صجيل  ال��ري��ادي��ة  ب��اأف��ك��اره��م 

التي بلغت /63/ طلبا.
ال��وزارة على ا�صتدامة البتكار من  كما حر�صت 
3000 متخ�ص�س يف  اأك��رث من  تدريب  خ��الل 
اإن�صاء  ع��م��ل، ومت  ور���ص��ة   100 وع��ق��د  الب��ت��ك��ار 
املوارد  توفري  م��ع  الكليات  يف  لالبتكار  وح���دات 
ون�صر  ال�صخمة  البيانات  وا�صتخدام  املطلوبة 
األ���ف   45 و  ك��ل��ي��ة   15 ل���ع���دد  ث��ق��اف��ة الب���ت���ك���ار 

طالب.
 670 ت�صجيل  للم�صروع  املحققة  النتائج  وم��ن 
ف��ك��رة اب��ت��ك��اري��ة وح��م��اي��ة الب��ت��ك��ارات ل��ع��دد 63 
نا�صئة  ���ص��رك��ات   48 اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  م�����ص��روع��ا 
الب��ت��ك��ارات، كما مت متويل  ه��ذه  م��ن  م�صتفيدة 

عدد 8 م�صاريع.
اأف�صل مبادرة - جتربة تطويرية حكومية ..   -
مبادرة حوكمة املعلومات القت�صادية واجلمركية 
اجلمارك  ���ص��وؤون  "اأفق" م��ن  ال��ت��ج��ارة  لت�صهيل 

بوزارة الداخلية – يف مملكة البحرين.
للجمارك  ك��م��ب��ادرة  "اأفق"  م�صروع  اإط���الق  مت 
جمركي  م�������ص���روع  اأول  ل��ي��ك��ون  الإل���ك���رون���ي���ة 
رقابية  ج��ه��ة   20 م���ن  اأك�����رث  ي���رب���ط  م��ت��ك��ام��ل 
واحدة  بنافذة  وجت��ار  ووك��الء  جمركية  ومنافذ 
ما ي�صاهم يف دفع عجل القت�صاد ويلبي تطلعات 

امل�صتثمرين.
كما جرى تنفيذ مبادرة "دربك خ�صر" لتقلي�س 
الب�صائع من  لالإفراج عن  ال�صاحنات  بقاء  مدة 
لت�صاهم هذه املبادرات يف  �صاعات،   5 اإىل  اأيام   6
الدول  قائمة  �صمن  لتكون  اململكة  ترتيب  رف��ع 
ت�صهيل  م��وؤ���ص��ر  يف  الأك�����رث حت�����ص��ن��اً  ال��ع�����ص��ري��ن 

مم��ار���ص��ة الأع���م���ال ع���الوة ع��ل��ى احل�����ص��ول على 
العاملية  اجل��م��ارك  منظمة  م��ن  ج����دارة  ���ص��ه��ادة 

للفريق الوطني مل�صروع اأفق 2016.
- خدمة "فرجت" من املديرية العامة لل�صجون 
بوزارة الداخلية – يف اململكة العربية ال�صعودية.. 
وزي���ر  ق��ب��ل  "فرجت" م���ن  خ���دم���ة  اإط������الق  مت 
الداخلية يف العام 2019 وهي من�صة اإلكرونية 
ذات موثوقية عالية تتيح لفاعلي اخلري ت�صديد 
ديون ال�صجناء املع�صرين واملوقوفني يف الق�صايا 
يعزز  م�صوؤوًل  نهجاً  املبادرة  ُت�صّكل  بحيث  املالية 

من التالحم املجتمعي وال�صعور بامل�صوؤولية.
واأ�صهمت املبادرة بالإفراج عن نحو 1200 نزيل 
التربعات  قيمة  وبلغت  اجلن�صيات،  جميع  م��ن 
قرابة 80 مليون ريال. وخالل الفرة املا�صية 
م��ن خمتلف  �صخ�س  امل��ل��ي��ون  ي��ق��ارب  م��ا  تفاعل 
يتم  ال���ت���ي  "فرجت"  خ���دم���ة  م���ع  اجل��ن�����ص��ي��ات 
 160 اأكرث من  اإىل  الراهن  اإ�صافتها يف الوقت 
 12 من  اأك��رث  منها  ي�صتفيد  اإلكرونية  خدمة 

مليون م�صتخدم.
مديرية  م���ن  املتنقل"  "الرخي�س  خ��دم��ة   -
الها�صمية..  الأردن��ي��ة  اململكة  – يف  العام  الأم��ن 
واملركبات  ال�����ص��واق��ني  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  ق���ام���ت 
مبديرية الأمن العام يف الأردن بتطبيق جتربة 
لتوفري  املتنقل"  "الرخي�س  متميزة  حكومية 
 2019 ع���ام  يف  للمتعاملني  واجل���ه���د  ال���وق���ت 
ومب�صاركة وا�صعة من ال�صركاء ال�صراتيجيني، 
األ��ف مركبة منتهية يف   220 اأك��رث من  ملعاجلة 
اإىل  و�صولها  ل�صعوبة  وذل���ك  النائية،  املناطق 

مراكز الرخي�س.
تقدمي  على  املتنقل  الرخي�س  حمطة  وت�صمل 
ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات م��ث��ل: جت��دي��د ترخي�س 
مركبة، جتديد رخ�صة �صواقة، نقل ورهن ملكية 

مركبة.
تطبيق   .. ذك��ي  تطبيق حكومي عربي  اأف�صل   -
خدمة "امل�صت�صار العقاري" من �صندوق التنمية 

العقارية – يف اململكة العربية ال�صعودية.
امل�صكن  البحث عن  التطبيق عبء  يخت�صر هذا 
اأف�صل  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  خ���الل  م��ن  للم�صتفيد 
خم�س تو�صيات جلهات متويلية ما يوفر الوقت 
واجلهد للح�صول على التمويل العقاري املنا�صب 
من 45 يوما اإىل 5 اأي��ام عمل، وذلك يف جميع 

اأرجاء اململكة.
ال�صطناعي  ال���ذك���اء  ع��ل��ى  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وي��ع��ت��م��د 
لتحليل بيانات امل�صتفيدين وعر�س اأف�صل خم�صة 
اجلهات  م��ن  مقدمة  وع��ق��اري��ة  مالية  تو�صيات 
يف  التطبيق  واأ�صهم  مبا�صر،  وب�صكل  التمويلية 
تقدمي ا�صت�صارات لأكرث من 300 األف م�صتفيد 
 400 م��ن  اأك���رث  فيه  امل�صجلني  ع��دد  بلغ  حيث 
املوقعة  التمويل  عقود  ع��دد  وبلغ  م�صتفيد  األ��ف 
امل�صتفيدين من  األف عقد، وعدد   67 اأكرث من 
التو�صيات اأكرث من 300 األف م�صتفيد، وعدد 
املوافقات على العرو�س التمويلية و�صلت اإىل ما 
العقود قبل  ن�صبة  ارتفعت  األفا، كما   40 يقارب 
اإىل   19% العقاري من  امل�صت�صار  اإط��الق  وبعد 

.  71%
وال�صكاوى  ل��ل��م��ق��رح��ات  ال��وط��ن��ي  ال��ن��ظ��ام   -
املعلومات  هيئة  من  توا�صل"  خدمة  "تطبيق 
واحلكومة الإلكرونية – يف مملكة البحرين ..

ح��ك��وم��ي��ة خدمية  ج��ه��ة   39 ال��ت��ط��ب��ي��ق  ي�����ص��م 
احلكومية  واجل��ه��ات  احل��ك��وم��ة  م��ن��ه  وت�صتفيد 
وامل��واط��ن��ني واملقيمني،  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  وال�����ص��رك��ات 
وميتاز بوجود خا�صية /�صور لنطور لالإبالغ عن 
الأعطال العامة ب�صكل مبا�صر يف فرة قيا�صية ل 

.GPS تتعدى 30 ثانية بالربط مع
 100 اأك��رث من  وبلغ جمموع احل��الت امل�صجلة 
األف حالة يف فرة قيا�صية ون�صبة اللتزام الكلي 
من  زاد  مم��ا   ،/94%/ لالأعطال  لال�صتجابة 
واملواطنني واملقيمني  تفاعل اجلهات احلكومية 

با�صتخدام التطبيق.
وزارة  م��ن  �صركتك"  "اأ�ص�س  خ��دم��ة  تطبيق   -

التجارة – يف اململكة العربية ال�صعودية ..
عملت الوزارة على اإطالق هذه اخلدمة بعد عمل 
باإمكان  اأ�صبح  الإج���راءات، حيث  لهند�صة  اإع��ادة 
اإلكرونياً دون احلاجة  العميل تاأ�صي�س ال�صركة 
لتوثيق العقد لدى كاتب العدل اأو التعهد باإيداع 
راأ�س املال، اإ�صافة اإىل اإمكانية الدفع الإلكروين 
عرب بطاقات "مدى" البنكية، واأ�صبحت املوافقة 
على تاأ�صي�س ال�صركة فورياً دون احلاجة لتدقيق 

الطلب من قبل الوزارة.
كما عملت الوزارة من خالل هذه اخلدمة على 
والتنمية  الب�صرية  امل����وارد  وزارة  م��ع  التكامل 
للتاأمينات  ال��ع��ام��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
والدخل  ل��ل��زك��اة  ال��ع��ام��ة  والهيئة  الجتماعية 
العميل  ليتمّكن  اإلكرونياً،  املن�صاآت  لت�صجيل 
م��ن ال�صتفادة م��ن خ��دم��ات ه��ذه اجل��ه��ات فور 
احلاجة  ودون  ال����وزارة  ل��دى  ال�صركة  تاأ�صي�س 

لزيارة هذه اجلهات.
وق���د ���ص��اه��م��ت ه���ذه اخل���دم���ة يف حت��ق��ي��ق نقله 
ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ت��رت��ي��ب  يف  ن��وع��ّي��ة 
تقرير  يف  التجاري"  الن�صاط  "بدء  موؤ�صر  يف 
عن  ال�صادر   2020 الأعمال  ممار�صة  �صهولة 
 103 ق��ف��زت  حيث  ال����دويل،  البنك  جمموعة 
مراتب عاملياً، من املرتبة 141 يف العام 2019 

اإىل املرتبة 38 يف 2020.
ك��م��ا ���ص��اه��م��ت ه���ذه اخل���دم���ة يف ت��ق��ل��ي�����س مدة 
اإلكرونياً  دقيقة   30 اإىل  ال�صركات  تاأ�صي�س 
بدًل من 15 يوماً، واإ�صدار اأكرث من 266 األف 
واملوؤ�ص�صات  لل�صركات  اإلكرونياً  جت��اري  �صجل 

وتاأ�صي�س اأكرث من 13 األف �صركة.
الإجن����از  ب��ج��ائ��زة  ف����ازت اخل��دم��ة م�صبقاً  وق���د 
ال��ت��ع��ام��الت احلكومية  ب��رن��ام��ج  م���ن  امل��ق��ّدم��ة 
الوطني  الق��ت�����ص��اد  ت��ع��زي��ز  ف����رع  يف  "ي�ّصر" 
تاأ�صي�س  من  مُتكن  والتي  اأعمال"،   - "حكومة 
لزيارة  احل���اج���ة  دون  اإل���ك���رون���ي���اً  ال�����ص��رك��ات 
ف��روع ال��وزارة، وذل��ك عرب التقدمي على املوقع 
واإ�صدار   com.cr.sa للخدمة  الإلكروين 
الفاتورة  �صداد  بعد  وفورياً  اإلكرونياً  ال�صجل 

مبا�صرة.
- اأف�صل م�صروع حكومي عربي لتمكني ال�صباب 
�صوؤون  وزارة  م��ن  النخبة  �صناعة  م�����ص��روع   ..

ال�صباب والريا�صة – يف مملكة البحرين..
الرعاية  ف���ر����س  ت���وف���ري  اإىل  ال�������وزارة  ت�����ص��ع��ى 
لل�صباب ومتكينهم لتطوير مهاراتهم وتهيئتهم 
لدخول �صوق العمل، ليكون املواطن البحريني 
العمرية  للفئات  ال��ع��م��ل  ل�����ص��وق  الأول  اخل��ي��ار 
خالل  م���ن  ���ص��ن��ة   29-15 و  ���ص��ن��ة   9-14
وحتفيزهم  الخت�صا�صيني  ي��د  على  التدريب 
الأعمال،  ري��ادة  جمال  يف  باأفكارهم  لالنطالق 
مع  الإي��ج��اب��ي  للتفاعل  لهم  الفر�صة  واإت��اح��ة 
الروؤية  الأهداف ال�صراتيجية للحكومة ومع 

القت�صادية للمملكة 2030.
وم���ن خ���الل ذل���ك امل�����ص��روع ال���واع���د مت توفري 
اأكرث من 2000 فر�صة تدريبية اأمام النا�صئة 
وال�صباب خالل الأعوام ال�صابقة، لن�صبة �صملت 
التعاون  عرب  البحريني،  ال�صباب  من   40%
البتكار،  م�صنع  ت�صمل  تدريبية  موؤ�ص�صات  مع 
وا����ص���ت���ودي���وه���ات ال�������ص���ب���اب، وخم���ت���رب ال���ذك���اء 
ال���ص��ط��ن��اع��ي، وب���ور����ص���ة ال��ب��ح��ري��ن، ومتكني 
الت�صميم،  وراء  وم��ا  الفن،  وم��ي��دان  ال��ق��ي��ادات، 

برودواي ال�صباب، ووكالت الإعالنات.
 .. عربية  حكومية  موؤ�ص�صة  اأو  هيئة  اأف�صل   -
العربية  امل��م��ل��ك��ة  – يف  وال�����دواء  ال���غ���ذاء  ه��ي��ئ��ة 

ال�صعودية.
ت�صعى من  ا�صراتيجية متطورة  الهيئة  تتبنى 
خاللها اإىل الإ�صهام يف حتقيق ركناً اأ�صا�صياً من 
الهدف  بتحقيق  وذل���ك   2030 اململكة  روؤي���ة 
الرامي اإىل توفري حياة �صحية واآمنة و�صليمة 

غذائياً ودوائياً.
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ال��ه��ي��ئ��ة  وق���ام���ت 
املنتجات  ع��ن  الف�صح  برنامج  يف  ال�صطناعي 
مراجعة  على  عملت  كما  ال�صعودية،  والأدوي���ة 
اخلا�صة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  واع���ت���م���اد  الإج�����������راءات 
ب��رن��ام��ج رح��ل��ة العميل  ب��امل��ت��ع��ام��ل��ني واأط��ل��ق��ت 
لتب�صيط الإجراءات وتقدمي اخلدمات املنا�صبة 
تطوير  على  وعملت  كما  وامل�صتثمر،  للمتعامل 
ال�صحية  امل��ن�����ص��اآت  ع��ل��ى  ال��ت��ف��ت��ي�����س  اإج�������راءات 
ومتابعة  لإ�صدار  اللوحية  الأجهزة  با�صتخدام 

املخالفات.
لإ�����ص����دار  حالل"  "مركز  ال��ه��ي��ئ��ة  واأ����ص�������ص���ت 
ال�صهادات وعالمات احلالل ال�صعودية، اإذ يقدم 
املركز �صهادات للعديد من دول العامل مبا ي�صمل 
الربازيل وال�صني. ويف جمال الراخي�س، تقوم 
للخدمات  ومتوا�صل  م�صتمر  بتطوير  الهيئة 
الزمن  تقليل  ا���ص��ت��ط��اع��ت  ح��ت��ى  والإج��������راءات 
يوما   30 م��ن  الراخي�س  لإ���ص��دار  امل�صتغرق 

اإىل 5 اأيام.

- -2 اجلوائز الفردية..
هالة  ال��دك��ت��ورة  معايل   .. عربي  وزي��ر  اأف�صل   -
والتنمية  التخطيط  وزي���رة   – ال�صعيد  حلمي 

القت�صادية – يف جمهورية م�صر العربية ..
ال�صعيد،  حلمي  هالة  الدكتورة  معايل  ح�صدت 
على  الق��ت�����ص��ادي��ة  والتنمية  التخطيط  وزي���رة 
التميز  جائزة  �صمن  عربي  وزي��ر  اأف�صل  جائزة 
تطوير  يف  جلهودها  وذل���ك  ال��ع��رب��ي،  احلكومي 
العمل احلكومي التي انعك�صت من خالل العديد 

من املبادرات النوعية.
عربية  موؤ�ص�صة  اأو  لهيئة  ع��ام  م��دي��ر  اأف�����ص��ل   -
 - املوكلي  اأح��م��د  ب��ن  حممد  املهند�س  �صعادة   ..
– يف  الوطنية  املياه  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 

اململكة العربية ال�صعودية.
ي�صغل املهند�س حممد بن اأحمد املوكلي من�صب 
الوطنية،  امل���ي���اه  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
وق����د ق����اد ال�����ص��رك��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق جم��م��وع��ة كبرية 
ن�صبة  زي��ادة  ي�صمل  النوعية مبا  الإجن���ازات  من 
م�صتوى  ورف��ع  ال�صحي  وال�صرف  املياه  تغطية 
ا�صتمرارية ال�صخ من خالل زيادة �صاعات ال�صخ 
من 10 �صاعات اإىل 18 �صاعة يف اليوم، وتركيب 
بعد،  قراءتها عن  يتم  ذكي  ع��داد  مليون   1.9
وربط اأكرث من 1.3 مليون عداد ذكي ب�صبكات 

ل�صلكية وجممعات القراءات عن بعد.
- اأف�صل مدير بلدية يف املدن العربية .. �صعادة 
بلدية  – مدير  املنفوحي  �صالح  عبداهلل  اأحمد 

الكويت – يف دولة الكويت.
املنفوحي،  �صالح  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  ���ص��ع��ادة/  ق��دم 
العديد من الإجنازات التي حتققت حتت قيادته 
توليه  ف��رة  خ��الل  ق��اد  ال��ك��وي��ت، حيث  لبلدية 
ال��ع��م��ل ع���دد م��ن امل�����ص��اري��ع وامل����ب����ادرات يف اإط���ار 
الإجراءات  توحيد  منها  البلدي،  العمل  تطوير 
اإلكروين  نظام  وتطوير  املحافظات  جميع  يف 
وزارات  م��ع  اإل��ك��رون��ي��اً  البلدية  ي��رب��ط  م��رك��زي 
امل�صركة  اخلدمات  خالل  من  املختلفة  الدولة 
بينها التجارة، الكهرباء، نيابة التنفيذ اجلنائي، 
اإدارة الت�صجيل العقاري، الإدارة العامة لالإطفاء، 

الهيئة العامة لل�صناعة.
ع��ادل حممد  اللواء   .. اأف�صل حمافظ عربي   -
– يف  بور�صعيد  – حمافظ  الغ�صبان  اإب��راه��ي��م 

جمهورية م�صر العربية.
اإب��راه��ي��م الغ�صبان  ال��ل��واء ع���ادل حم��م��د  ح��ق��ق 
حم���اف���ظ ب���ور����ص���ع���ي���د ال���ع���دي���د م����ن امل�����ب�����ادرات 
املحافظة  يف  وال��ت��ن��م��وي��ة  ال��ن��وع��ي��ة  وامل�����ص��اري��ع 
لتكون اأول حمافظة ت�صم اأربع مناطق �صناعية 
ال�صغرية،  ال�صناعات  جممعات  باإن�صاء  وت��ب��داأ 
التحول  منظومة  تطبق  رقمية  حمافظة  واأول 
م�����ص��ت��وى اجل���م���ه���وري���ة وتقدم  ع��ل��ى  ال���رق���م���ي 
حمافظة  واأول  ال���ذك���ي���ة،  ب��ال��ه��وات��ف  خ���دم���ات 
على  ال�صامل  ال�صحي  التاأمني  منظومة  تطبق 
واأول حمافظة خالية من  م�صتوى اجلمهورية، 

الع�صوائيات على م�صتوى اجلمهورية،
- اأف�صل موظف حكومي عربي .. العقيد الطبيب 
ا�صت�صاري   – الطراب�صة  اإبراهيم  الدين  �صالح 
امللكية  الطبية  اخلدمات  – من  القلب  جراحة 
القلب  وج��راح��ة  لأم��را���س  علياء  امللكة  مب��رك��ز 
العقيد  ق��دم  الها�صمية.  الأردن��ي��ة  اململكة  يف   –
الطراب�صة  اإب���راه���ي���م  ال���دي���ن  ���ص��الح  ال��ط��ب��ي��ب 
ال��ع��دي��د م��ن الإجن������ازات وامل�����ص��اه��م��ات لتطوير 
منظومة العمل احلكومي وحتقيق التميز، وفاز 
 2019 بجائزة كلية اجلراحني الأمريكية عام 
امللك عبداهلل  بجائزة  وف��از  اأردين،  ج��راح  ك��اأول 
احلكومي  الأداء  ل��ت��م��ي��ز  احل�����ص��ني  ب���ن  ال���ث���اين 
فئة  املتميز  احل��ك��وم��ي  امل��وظ��ف   – وال�صفافية 
املوظف الإداري الفني املتميز، -2016 2017 
الطبيب �صالح  العقيد  الرجوع لأبحاث  . ويتم 

كمرجع يف 6 تو�صيات دولية.
ال�صيدة/   .. عربية  حكومية  موظفة  اأف�صل   -
نهى اأحمد ال�صيد – والتي كانت ت�صغل من�صب 
مدير املركز التكنولوجي خلدمة املواطنني من 

حي املنتزه اأول – يف جمهورية م�صر العربية.
– باحث  - ال�صيدة/ منى حممد �صلمان م�صعل 
رئي�س وم�صت�صار ل�صوؤون وقاية النبات من املركز 
الوطني للبحوث الزراعية بوزارة الزراعة – يف 

اململكة الأردنية الها�صمية.
�صلمان م�صعل كباحث رئي�س  تعمل منى حممد 
وم�صت�صار ل�صوؤون وقاية النبات يف املركز الوطني 
بحثياً  29 م�صروعاً  واأع��دت  الزراعية،  للبحوث 
وقائية  زراع��ي��ة  مل�صاكل  حلول  لإي��ج��اد  تطبيقياً 
تخفي�س  يف  و�صاهمت  ال��زراع��ي،  القطاع  تواجه 
على   70% اإىل  امل��ب��ي��دات  ا���ص��ت��خ��دام  م�����ص��ت��وى 
اأدى اإىل توفري مادي كبري يف  احلم�صيات، مما 
هذا اجلانب. وت�صارك يف و�صع ال�صراتيجيات 
والتعليمات الفنية التي تخ�س القطاع الزراعي 

يف الأردن.

برعاية حممد بن را�سد .. جائزة التميز احلكومي العربي تكرم الفائزين يف دورتها االأوىل

�شالح الدين الطراب�شةنهى اأحمد ال�شيد خليفةاأحمد بن حممد موكلياأحمد عبداهلل �شالح املنفوحيعادل حممد ابراهيم الغ�شبانمنى حممد �شليمان م�شعلهالة حلمي ال�شعيدمعايل حممد القرقاوي

•• دبي-وام: 

برعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
الفائزين  اأ�صماء  عن  العربي  احلكومي  التميز  جائزة  اأمناء  جمل�س  اأعلن  اهلل" ،  "رعاه  دبي  حاكم 
بجوائز الدورة الأوىل، وذلك خالل حفل افرا�صي �صارك فيه عدد من الوزراء وامل�صوؤولني وممثلني 
العربية  ال��دول  جلامعة  العام  الأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  معايل  وبح�صور  العربية،  احلكومات  من 

واأع�صاء جمل�س اأمناء اجلائزة.
تاأتي اجلائزة والتي اأطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة يف املنظمة 
املوؤ�ص�صي احلكومي، وحتفيز  الإداري والتميز  التطوير  الإ�صهام يف  الإداري��ة بهدف  العربية للتنمية 

الفكر القيادي، والحتفاء بالتجارب الإدارية واحلكومية الناجحة يف الوطن العربي.

�صهد احلفل تكرمي عدد من النماذج العربية الريادية �صمن 15 فئة موزعة على فئتني رئي�صيتني 
هما الأف��راد واملوؤ�ص�صات على م�صتوى الوطن العربي، حيث خ�صعت كافة الر�صيحات لآلية تقييم 
عاملية  ووف��ق معايري  ذك��ي، وعلى يد جلنة حتكيم متخ�ص�صة  اإلكروين  نظام  منهجية، من خالل 

رفيعة، مع ا�صتثناء دولة الإمارات من امل�صاركة، حفاظاً على مبداأ احليادية وال�صفافية.
اأمناء جائزة  ال��وزراء رئي�س جمل�س  واأك��د معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �صوؤون جمل�س 
تتطلع  العربي  احلكومي  التميز  " جائزة   :  - احلفل  يف  كلمته  خ��الل   - العربي  احلكومي  التميز 
اإىل اأن تكون من�صًة تفاعليًة لتبادل املمار�صات واخلربات وا�صتعرا�س ق�ص�س النجاح امللهمة، فردياً 
العمل  �صاملة يف  نقلة  لإح��داث  والأفكار  اجلهود  وتوحيد  العربي،  الوطن  وموؤ�ص�صياً، عرب خريطة 

احلكومي من خالل ا�صتن�صاخ اأف�صل املمار�صات العاملية يف هذا املجال".
واأ�صار : " اإىل اأن اجلائزة يف دورتها الأوىل ا�صتقبلت مئات التجارب التي ت�صتحق م�صاركتها والحتفاء 

اأن حتقق  اأن لدينا خمزوناً من العقول واجلهود العربية التي ت�صتطيع  اأ�صحابها  بها، والتي يثبت 
امل�صتحيل مادامت هناك اإرادة وُح�صن اإدارة".

واأ�صاف معاليه : " يف ظل الأو�صاع التي يفر�س فيها وباء كوفيد19- قواعد و�صروط عمل جديدة 
اجلائزة  ف��اأه��داف  اأف�صل..  وق��ت  يف  لتاأتَي  تكن  مل  العربي  احلكومي  التميز  جائزة  ف��اإّن  العامل،  يف 
امل�صتقبل  حكومات  ت�صميم  اإع���ادة  وه��ي  الأ���ص��ا���س؛  يف  منها  انطلقت  التي  ال��روؤي��ة  ترجم  واآف��اق��ه��ا 
مبتكرة  وحلول  اأدوات  وتطوير  حديثة  عمل  اآليات  ا�صتحداث  على  تعمل  بحيث  العربي،  الوطن  يف 

للت�صدي للتحديات امل�صتجدة" ..
واأكد : " اأن هذه الروؤية ت�صكل امتداداً لروؤية راعي اجلائزة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم، الذي اأحدث تغيرياً جذرياً يف مفهوم العمل احلكومي، وعمد اإىل ك�صر الأطر التقليدية 
املعمول بها بحثاً عن الأف�صل والأ�صرع الأكفاأ ومذكراً فريقه على الدوام: امل�صتقبل ل ينتظر اأحداً".

• حممد القرقاوي:  لدينا خمزون من العقول واجلهود العربية التي ت�شتطيع اأن حتقق امل�شتحيل مادامت هناك اإرادة وُح�شن اإدارة 
• اأحمد اأبو الغيط:  اجلائزة تهدف اإىل ن�شر ثقافة اجلودة والتميز يف املوؤ�ش�شات احلكومية العربية مبا يعزز ممار�شات احلوكمة الر�شيدة والتوظيف االأمثل للموارد 

متثل خارطة طريق للو�شول اإىل متيز املوؤ�ش�شات العربية    اجلائزة  القحطاين:   • نا�شر 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مركز اأبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة وال�صياحة 
وبراجمه املتكاملة،  ال�صراتيجية  خطته  عن  ام�س  – اأبوظبي 
الهادفة اإىل الرتقاء باللغة العربية، وتكوين مرجعية عاملية لها 
والتعليمية،  والإبداعية  الثقافية  املجالت  يف  ريادتها  وحتقيق   ،
ودعم �صناعة املحتوى الثقايف واملعريف والرفيهي اخلا�صة بها ، 
وتعزيز البحث العلمي العربي يف �صتى املجالت، اإىل جانب الدور 
الذي يقوم به املركز يف اقراح الت�صريعات الالزمة لتمكني اللغة 
الر�صمية يف  املخاطبات والأعمال  ا�صتخدامها يف خمتلف  وتعزيز 
العربية، وتر�صيخ  باللغة  للنهو�س  املركز  اأبوظبي. ويهدف  اإمارة 
من  انطالقاً  تواجهها،  التي  للتحديات  حلول  واإيجاد  ح�صورها 
اأبوظبي بلغة ال�صاد ودورها يف تعزيز مكانتها عاملياً، بعد  اهتمام 
ع�صو  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ  �صمو  اع��ت��م��اد 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�س مكتب اأبوظبي التنفيذي 

، خلطة املركز ال�صراتيجية.
�صحفي  موؤمتر  خ��الل  ال�صراتيجية  اخلطة  عن  الإع���الن  ومت 
افرا�صي عقد اأم�س بح�صور ممثلني عن خمتلف و�صائل الإعالم، 
للغة  اأبوظبي  رئي�س مركز  بن متيم،  الدكتور علي  �صعادة  واأعلن 
العربية، و�صعادة عبداهلل ماجد عبداهلل اآل علي، املدير التنفيذي 
ملركز اأبوظبي للغة العربية بالإنابة خالله الأهداف ال�صراتيجية 
يف  وتبنيها  العربية  اللغة  اإت��ق��ان  تعزيز  وه��ي:  للمركز،  الأرب��ع��ة 
اللغة  ون�صر  املحلي،  امل�صتوى  على  والن�صاطات  املجالت  خمتلف 
العربية وتعزيز ح�صورها عاملياً بو�صفها لغة علم وثقافة واإبداع، 
اإنتاج املحتوى العربي وتطوير التقنيات الرقمية املعنية  ومتكني 

باللغة العربية، ودعم البحوث العلمية التي تتناول تطوير اللغة 
العربية.

ميثل ال�صعار الر�صمي للمركز، الذي اأُعلن عنه يف املوؤمتر ال�صحفي 
العربية،  للغة  يرمز  ال��ذي  »ال��ع��ني«  حل��رف  فنياً  ت�صميماً  اأي�صا، 
جرى ر�صمه يف �صبعة خطوط متثل الإمارات ال�صبع، تن�صاب عرب 
ثالثة منحنيات يرت�صم بها �صكل احلرف لي�صل جمموع اخلطوط 
العربية. وح��رف العني هو  28، وهو عدد ح��روف الأبجدية  اإىل 
وهو  بغريها،  الناطقني  عند  ول�صيما  العربية  ح��روف  اأ�صهر  من 
ت�صكل  لأنها  �صعارا  اختيارها  احل��روف حلقيا. وقد مت  اأوائ��ل  من 
ج�����ص��را ل��ل��ت��وا���ص��ل م��ع الآخ����ر، واأع��ط��ي ال�����ص��ع��ار اأب���ع���اده الرقمية 

والتقنية ليكون منطلقا يف النه�صة اللغوية.
التحديات  العربية يف ظل  للغة  اأبوظبي  دور مركز  اأهمية  وتربز 
الكربى التي تواجهها اللغة يف الع�صر الرقمي، التي متتد لت�صمل 
املركز  �صيعمل  حيث  والثقافة.  العلمي  والبحث  التعليم  جمالت 
و�صمن  عملية  اأ�ص�س  اإىل  ا�صتناًدا  التحديات  ه��ذه  معاجلة  على 
ل  املثال  �صبيل  على  منها  برامج،  ع�صرة  من  يتكون  �صامل  منهج 
احل�صر: مو�صوعة زايد ال�صعرية، والختبار الدويل لإتقان اللغة 
وبرنامج  العاملية،  ال�صاحة  على  العربية  اللغة  وبرنامج  العربية، 
الكتاب العربي. تهدف هذه الربامج اإىل تنفيذ وحتقيق الأهداف 
فاعلة  �صراكات  اإب��رام  خالل  من  للمركز،  الأربعة  ال�صراتيجية 
والعمل  وال��دول��ي��ة،  والإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  خمتلف  م��ع 
امل�صتمر مع جميع الفئات امل�صتهدفة من الأطفال وطالب املدار�س 
وعلماء  العربية؛  اللغة  بغري  والناطقني  وال�صباب  واجل��ام��ع��ات 
اللغة العربية والأكادمييني؛ واملبدعني والباحثني واملبتكرين يف 
العربية  باللغة  واملهتمني  الثقافية؛  والأن�صطة  الفنون  خمتلف 

وتاريخها حول العامل، لدرا�صة احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وقال �صعادة الدكتور علي بن متيم : »اإن دولة الإمارات هي ال�صباقة 
يف اإطالق املبادرات والربامج واملراكز املبتكرة، ونحن فخورون باأن 
الرائدة  املوؤ�ص�صة  ليكون  العربية،  اللغة  مركز  اأبوظبي  حتت�صن 
يراعي  نحو  على  علمي،  منظور  م��ن  العربية  اللغة  تطوير  يف 
للناطقني  والرفيهية  والثقافية  والعلمية  املعرفية  الحتياجات 

بالعربية والناطقني بغريها ».
واأ�صاف �صعادته: » �صيعمل املركز مع اجلهات املخت�صة على تطوير 
املخت�صني،  للمخت�صني وغري  العربية  اللغة  اختبار دويل لإتقان 
بحيث يتمتع بالقدر الكايف من الكفاءة والدقة واملو�صوعية الذي 
واملهنية حول  الأكادميية  املوؤ�ص�صات  بالعتماد من  يجعله جديراً 
العربية  اللغة  اإج���ادة  م��دى  على  دقيًقا  م��وؤ���ص��ًرا  وليكون  ال��ع��امل، 
اأو  العربية  باللغة  للدرا�صة  يوؤهلهم  للناطقني بغريها، على نحو 

العمل يف وظائف تتطلب اإتقانها«.
من جهته اأ�صار �صعادة عبداهلل ماجد اآل علي اإىل اأن العمل يجري 
على قدم و�صاق للبدء بتنفيذ خطة املركز واأهدافه ال�صراتيجية، 
بو�صفها  اأبوظبي  لإم���ارة  ال��روي��ج  يف  �صُي�صهم  امل��رك��ز  اأن  م��وؤك��داً 

وجهة عاملية اأوىل لدرا�صة اللغة العربية وتعلمها.
وي��ع��م��ل م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي للغة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى دع���م اإن��ت��اج املحتوى 
الفكري العربي ومتويله من خالل دور الن�صر واملكتبات الرقمية 
اإىل  اإ�صافة  واإليها،  العربية  اللغة  من  الرجمة  حركة  وتن�صيط 
اع��ت��م��اده��ا لأحدث  العربية و���ص��م��ان  ال��درا���ص��ي��ة  امل��ن��اه��ج  حت��دي��ث 
التعليمية  التقنيات  مع  وان�صجامها  الربوية  واملناهج  الأ�صاليب 
تطوير  جم��ال  يف  واأكادميية  بحثية  منًحا  �صيقدم  كما  احلديثة، 

اللغة العربية والرتقاء بها.

•• اأبوظبي -وام:

التعاون  ل�صوؤون  الدولة  وزي��رة  الها�صمي،  اإبراهيم  بنت  اأك��دت معايل رمي 
ال�����دويل، ����ص���رورة م��وا���ص��ل��ة امل��ج��ت��م��ع ال����دويل يف ت��ق��دمي ال��دع��م ال���الزم 
الإرهاب  مكافحة  على  والعمل  وال�صتقرار،  بال�صالم  لينعم  لأفغان�صتان 
الذي ت�صبب يف خ�صائر فادحة لل�صعب الأفغاين، ودعم اأفغان�صتان ل�صمان 
الدور  تعزيز  على  والعمل  املن�صودة،  امل�صتدامة  التنمية  اه��داف  حتقيقه 
الأ�صا�صي الذي تلعبه املراأة يف جمال اإر�صاء ال�صالم والأمن يف اأفغان�صتان، 
لأنه فقط من خالل اإ�صراك املراأة يف عملية ال�صالم �صنتمكن من حتقيق 

�صالم ذي معنى ودائم.

"موؤمتر  اأدل��ت به معاليها خ��الل فعاليات  ال��ذي  البيان  ج��اء ذل��ك خ��الل 
احلايل،  نوفمرب   24 ي��وم  افرا�صيا  عقد  ال��ذي   "2020 اأفغان�صتان 
املتحدة،  والأمم  وفنلندا  الإ�صالمية  اأفغان�صتان  جمهورية  با�صت�صافة 
يف  للتنمية  ال��دويل  الدعم  لتن�صيق  دولية  ومنظمة  دول��ة   70 ومب�صاركة 

اأفغان�صتان.
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  نعت  ���ص��ن��وات،  ث��الث  اأن���ه قبل  واأ����ص���ارت معاليها 
هجوم  يف  ا�صت�صهدوا  الذين  الإن�صاين  العمل  �صهداء  مواطنيها  املتحدة 
تخدم  اإن�صانية  م�صاريع  لتد�صني  واجبهم  تاأدية  اثناء  قندهار  يف  اإرهابي 
الإمارات  دول��ة  اأن  م��وؤك��دة  الف��غ��اين  ال�صعب  اأط��ي��اف  م��ن  وا�صعة  �صريحة 
كما  اأ�صكاله.  بكافة  عليه  والق�صاء  الإره���اب  مكافحة  يف  �صارمة  �صتظل 

الإرهاب  اأ�صدقاء �صحايا  اإىل جمموعة  اأي�صا  ان�صمت  الإم��ارات  دولة  اأن 
مع  للت�صامن  واإ�صبانيا،  اأفغان�صتان  اأن�صاأتها  التي  املتحدة،  لالأمم  التابعة 
"اإي�صاف" منذ  ال�صحايا والدفاع عن حقوقهم. كما كانت جزءا من بعثة 
عام 2003 للم�صاهمة يف بناء القدرات الأمنية واحلماية، وتنفيذ برامج 
نزع الألغام بالتعاون مع مكتب الأمم املتحدة لالألغام ل�صمان رجوع امن 
التنموية فيها. وقالت  الأن�صطة  لالأفغان ملناطقهم ومتكينهم من تنفيذ 
معاليها اإن دولة الإمارات يف اإطار اإدراكها لأهمية تنمية الوعي يف املجتمع 
لأك��رث من  تدريب  بتقدمي  قامت  املتطرف  الفكر  على  للق�صاء  الأفغاين 
يف اأفغان�صتان لن�صر الت�صامح والتوعية حول قيم الو�صطية  اإمام  األف   20
والت�صامح. بالإ�صافة اإىل ذلك، فقد �صاهمت دولة الإمارات باأكرث من 1.7 

مليار دولر كم�صاعدات اإن�صانية وتنموية لل�صعب الأفغاين. وخالل جائحة 
الطبي  الكادر  مل�صاعدة  مت تقدمي م�صاعدات طبية عاجلة   "19 "كوفيد 

والعاملني يف خط الدفاع الأول على مواجهة تداعيات تلك اجلائجة.
العمل  يف  الإم����ارات  دول��ة  جهود  اإىل  ب��الإ���ص��ارة  البيان  معاليها  واختتمت 
على متكني املراأة يف اأفغان�صتان من خالل التعاون مع هيئة الأمم املتحدة 
الع�صكري  القطاع  يف  العامالت  للن�صاء  تدريبية  برامج  تقدمي  يف  للمراأة 
"مبادرة �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك  منذ العام 2018، من خالل 
لتمكني املراأة يف ال�صالم والأمن" والتي مت تدريب 300 امراأة منهم 20 
اأفغان�صتان، وذلك بتزويدهن باملهارات والأدوات الالزمة لبناء  امراأة من 

ال�صالم.

االإمارات تدعو املجتمع الدويل اإىل دعم ال�سالم واال�ستقرار والتنمية امل�ستدامة يف اأفغان�ستان

مركز اأبوظبي للغة العربية يعلن براجمه املتكاملة لتطوير اللغة العربية

•• اأبوظبي -وام:

ال�صالمة  باإر�صادات  اللتزام  اإىل  الهوائية  الدراجات  م�صتخدمي  اأبوظبي  �صرطة  دعت 
على طرق اإمارة اأبوظبي حفاظاً على �صالمتهم وم�صتخدمي الطرق. واأكدت اأنها ت�صجع 
ا�صتخدام  والتقليل من  التنقل  الهوائية يف  للدراجات  الآم��ن  ال�صتخدام  على  الأف��راد 
البيئة  على  للمحافظة  املبذولة  اجلهود  من  يعزز  مبا  التقليدية  املوا�صالت  و�صائل 
الكربونية. وحثت على �صرورة  العامة والتخفيف من النبعاثات  وال�صحة وال�صالمة 
ارتداء خوذة الراأ�س وا�صتخدام اأغطية احلماية للذراعني والركبتني، و تزويد الدراجة 
اأحمر اللون، و�صع لوحة خلفية عاك�صة لل�صوء لتنبيه  اأبي�س وخلفي  اأمامي  مب�صباح 
م�صتخدمي الطريق، وعدم حمل اأوزان توؤثر على توازن م�صتخدم الدراجة، ال�صري على 
القيادة بحذر على م�صارات  الهوائية،  طريق اخلدمات وامل�صارات املخ�ص�صة للدراجات 
امل�صاة لتجنب ال�صطدام بهم، ا�صتخدام امل�صارات املخ�ص�صة يف املتنزهات والبتعاد عن 
املناطق املزدحمة. وحذرت من خماطر قيادة الدراجات الهوائية على الطرق الرئي�صية 
و�صرورة  ال��ق��ي��ادة،  اأث��ن��اء  ال�صلبية  ال�صلوكيات  وجتنب  واحل���ذر،  النتباه  على  و���ص��ددت 
تو�صيل  ع��رب  النقل  اأو  التنقل اخلفيف  ���ص��واء يف جم��ال  ال���ص��راط��ات،  بتلك  الل��ت��زام 

اأغرا�س البقالت وغريها يف املحال التجارية ال�صغرية داخل الأحياء ال�صكنية.

•• اأبوظبي-وام: 

�صيف  اأكادميية  ال�صام�صي مدير  العميد ثاين بطي  افتتح 
القيادة  عمل  ور���ص��ة  والأم��ن��ي��ة  ال�صرطية  للعلوم  زاي��د  ب��ن 
الن�صائية يف املنظومة ال�صرطية وذلك يف مقر الكادميية.

القومي  الأم���ن  امل�����ص��رك م��ع وزارة  ال��ت��ع��اون  واأث��ن��ى على 
وعر�س  الور�صة  تنفيذ  يف  المريكية  وال�صفارة  المريكي 
منت�صبي  واإمكانات  مهارات  �صقل  ت�صهم يف  التي  التجارب 
يف  املميز  الن�صائي  العن�صر  دور  اأهمية  اإىل  لفتاً  الور�صة 

خدمة املجتمع واأمنه.

نبذة  بعر�س  ب���داأت  ع��دة حم��اور حيث  ال��ور���ص��ة  وت�صمنت 
ال�صرطية،  املنظومة  يف  الن�صائي  العن�صر  ع��ن  تاريخية 
واأهمية العن�صر الن�صائي يف املنظومة ال�صرطية، والتحديات 
التوازن  على  والعمل  الن�صائية  ال��ق��ي��ادة  ت��واج��ه  ق��د  ال��ت��ي 
التوجيه  وبرنامج  التغيري،  وتعزيز  وال�صجاعة  احلياتي، 

واملوجهني، والتعليم امل�صتمر والتدريب والتطوير.
نائب  بور�صيد  حممد  را�صد  دكتور  العميد  الور�صة  ح�صر 
الن�صائية يف �صرطة  ال�صرطة  مدير الأكادميية، وعدد من 
القليمي  امللحق  م�صاعد  بيرز  ريبيكا  ونفذتها  اأبوظبي 

لوزارة الأمن القومي الأمريكي.

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�صت دولة الإمارات اجتماع الدورة ال� 26 للجنة التعليم 
اخلليج  ل��دول  ال��ت��ع��اون  دول جمل�س  املهني يف  وال��ت��دري��ب 

العربية الذي عقد عرب تقنية الت�صال املرئي عن بعد.
ال�صام�صي  �صعيد  مبارك  الدكتور  �صعادة  الجتماع  تراأ�س 
التقني  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر 
واملهني بح�صور م�صوؤويل التعليم والتدريب املهني يف دول 
املجل�س. وتقدم �صعادته يف كلمته الفتتاحية بجزيل ال�صكر 
يف  واملهني  التقني  والتدريب  التعليم  مل�صوؤويل  والتقدير 
دولة الكويت ال�صقيقة على جهودهم امل�صهودة خالل رئا�صة 

الكويت للدورة املا�صية من اأعمال اللجنة.
وقال �صعادته اإننا كلنا ثقة يف اأن احلا�صر وامل�صتقبل مليء 
تطوير  التي ميكننا من خاللها  وامل�صروعات  ب��الإجن��ازات 

التقني واملهني يف كافة دولنا  التعليم والتدريب  منظومة 
التطوير  لإح��داث  الالزمة  والإمكانيات  باخلري  العامرة 
املن�صود يف كافة قطاعات العمل ووفق اأرقى املعايري العاملية. 
واأ�صاد باجلهود الكبرية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية واحلر�س الكبري على متكني ال�صباب وحتفيزهم 
والتخ�ص�صات  امل��ج��الت  خمتلف  يف  والب���داع  التميز  على 

ومنها قطاع التعليم والتدريب التقني واملهني.
ال���روؤى  اللجنة  ا�صتعر�صت  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجلل�صة  وع��ق��ب 
واملعايري  امل����وؤه����الت  مل��ن��ظ��وم��ة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وال��ت��وج��ه��ات 
والختبارات املهنية بدول املجل�س وذلك يف �صوء تو�صيات 
ال�صغرية  للمن�صاآت  ال���ص��ر���ص��ادي  والإط����ار  العمل  وزراء 
ال�صراتيجية  العمل  خطة  مناق�صة  بجانب  واملتو�صطة 
و  املهني  وال��ت��دري��ب  التعليم  جم��ال  يف  امل�صرك  للتعاون 

تو�صيات وزراء الربية والتعليم يف هذا ال�صاأن.

اأكادميية �سيف بن زايد تنفذ ور�سة القيادة 
الن�سائية بالتعاون مع ال�سفارة االأمريكية

االإمارات ترتاأ�ض اجتماع جلنة التعليم والتدريب املهني بدول اخلليج
�سرطة اأبوظبي تدعو م�ستخدمي الدراجات الهوائية لاللتزام باإر�سادات ال�سالمة

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/نايف الظاهري لل�صيانة العامه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2694762 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / نايف �صيف خمي�س �صيف الظاهري من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ نايف �صيف خمي�س �صيف الظاهري من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /ا�صافة حممد �صوهد احمد حممد عبدالقدو�س %49

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ نايف الظاهري لل�صيانة العامه 

NAYEF ALDHAHERI GEN MAINTANANCE 

اإىل /نايف الظاهري لل�صيانة العامه ذ م م 
NAYEF ALDHAHERI GEN MAINTANANCE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  عي�صى  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العامة رخ�صة رقم:1148220 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة عمار عبيد احمد �صيف الكعبي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /حذف عي�صى حممد عبداهلل جا�صم احلمادي

تعديل اإ�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة عي�صى للمقاولت العامة 
EISSA GENERAL CONTRACTING EST 

اإىل /بالتينيوم جيت للمقاولت العامة 
PLATINUM GATE GENERAL CONTRACTING

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة 

فريوز ملواد البناء
 رخ�صة رقم:CN 2274522 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 151136
 باإ�صم: بريكنز هولدينجز ليمتد

 وعنوانه: 10 اإي�صتفيلد ،  بيربرو ، بي ئي1  5اإن اأيه ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/10/10 وامل�صجلة حتت الرقم: 151136 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :7
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/12/28 

وحتى تاريخ: 2030/12/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

EAT 157585

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 151137
 باإ�صم: بريكنز هولدينجز ليمتد

 وعنوانه: 10 اإي�صتفيلد ،  بيربرو ، بي ئي1  5اإن اأيه ،  اململكة املتحدة.
بتاريخ: 2011/10/10 وامل�صجلة حتت الرقم: 151137 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2020/12/28 

وحتى تاريخ: 2030/12/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

EAT 157587

بوتا  /رامي�س  املدعو   فقد 
الهند    ب��وت��ا،  راو  ب��راك��ا���س 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
من   )M1361514( رقم 
�صفارة  اىل  ت�صليمه  يجده 
مركز  اق��������رب  او  ال���ه���ن���د 

�صرطة

فقدان جواز �سفر

فقد امل��دع��و  /ف��ره��اد علي 
باك�صتان    اب��راه��ي��م،  حممد 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
رقم )ST1808752( من 
�صفارة  اىل  ت�صليمه  يجده 
مركز  اق����رب  او  ب��اك�����ص��ت��ان 

�صرطة

فقدان جواز �سفر

ف�����ق�����د امل��������دع��������و  /راج���������و 
راماناند، الهند   اجلن�صية 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)5809689M( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0555255564

فقدان جواز �سفر

ف�����ق�����د امل��������دع��������و  /اح�����م�����د 
ن��زي��ه حم��م��د ع����زب، م�صر   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )16432691A( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0501316083

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام: 

القا�صمي  �صلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  برئا�صة 
العلوم  اأكادميية  رئي�س جمل�س  ال�صارقة  ونائب حاكم  ويل عهد 
اأم�س الأربعاء  ال�صرطية بال�صارقة عقد املجل�س اجتماعه �صباح 

عن بعد .
وناق�س الجتماع تفعيل اإدارة تطوير الكفاءات، التي مت ا�صتحداثها 
واملعنية  لالأكادميية،  والتنظيمي  الإداري  الهيكل  موؤخرا �صمن 
ال�صرطي  باحلقل  العاملني  وخ��ربات  م��ه��ارات  وتطوير  بتاأهيل 
واآل��ي��ة عملها وخططها وبراجمها  الإم����ارات،  والأم��ن��ي يف دول��ة 

امل�صتقبلية.

ك��م��ا ن��اق�����س الج��ت��م��اع اخل���ط���وات والإج�������راءات ال��ت��ي اتخذتها 
الأكادميية واملتعلقة بت�صنيف جملة العلوم ال�صرطية والقانونية 
ب��ي��ان��ات بحثية  ق��اع��دة  اأك���رب  ت��ع��د  scoups وال��ت��ي  يف م��وق��ع 
حمكمة يف العامل، والتي اأن�صاأتها دار الن�صر الهولندية العريقة 
من  ع��ن��وان   40000 ح����وايل  ع��ل��ى  وحت��ت��وي   ،Elsevier

العلمية. املوا�صيع  يف  نا�صرا   11678
واعتمد املجل�س خطة الربامج الأكادميية والربامج امل�صتحدثة 
واملتطلبات اخلا�صة بالتجديد والعتماد والرخي�س الأكادميي 

من وزارة الربية والتعليم.
جميع  ت�صمل  والتي  املقرحة  التنفيذية  الالئحة  وا�صتعر�س 
وتو�صيات  نتائج  على  اط��ل��ع  كما  امل��ت��ف��رق��ة،  الأك��ادمي��ي��ة  ل��وائ��ح 

موؤخرا  الأك��ادمي��ي��ة  ال��ذي عقدته  الف��را���ص��ي  العلمي  امل��وؤمت��ر 
بعنوان )ال�صتدلل على اجلرائم يف ع�صر الذكاء ال�صطناعي(، 
دورتها  يف  العلمي  للبحث  ال�صرطية  العلوم  اأك��ادمي��ي��ة  وج��ائ��زة 

الثانية.
ح�صر الجتماع كل من اللواء �صيف الزري ال�صام�صي قائد عام 
العميد  املجل�س  واأع�صاء  املجل�س،  رئي�س  نائب  ال�صارقة  �صرطة 
ع��ب��داهلل م��ب��ارك ب��ن ع��ام��ر، وال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور حم��م��د خمي�س 
بن  اإبراهيم  عبداهلل  والعميد  الأك��ادمي��ي��ة،  ع��ام  مدير  العثمني 
احل�صان  عبيد  و�صامل  امل��ه��ريي،  بطي  بن  علي  و�صلطان  ن�صار، 
ال�صام�صي، و�صلطان حممد عبيد الهاجري، واملقدم حممد حمد 

ال�صويدي مقرر املجل�س.

•• الذيد - وام:

ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تفقد 
ال�صارقة الواقع  اأم�س م�صروع �صفاري  ال�صارقة �صباح  املجل�س الأعلى حاكم 
�صري  جم��ري��ات  على  �صموه  واط��ل��ع  ال��ذي��د  مبدينة  ال���ربدي  حممية  �صمن 
الأعمال متعرفا على ما مت اإجنازه من اأعمال امل�صروع الإن�صائية وما ي�صمه 

من كائنات حية.
وا�صتهل �صموه زيارته ملوقع ال�صفاري بتفقد املبنى الرئي�صي ملدخل وا�صتقبال 

ال����زوار وك��ب��ار ال�صخ�صيات وال���ذي ي�صم ع���ددا م��ن امل��راف��ق ال��ت��ي روع���ي يف 
الأخ�صاب  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي  الأف��ري��ق��ي��ة  ال��ربي��ة  احل��ي��اة  ط��اب��ع  ت�صميمها 

والق�س.
بعدها تنقل �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة بني بيئات ومباين ال�صفاري م�صتمعا 
من �صعادة هنا �صيف ال�صويدي رئي�س هيئة البيئة واملحميات الطبيعية ل�صرح 
مف�صل حولها، والتي �صمت اأقفا�صا للطيور وق�صما للزرافات مت اإطالق 15 
منها للتاأقلم مع اأجواء ال�صفاري، وق�صم التما�صيح الذي �صم جمموعة من 
ت�صاعد  متطورة  بخدمات  �صتزود  وال��ت��ي  بها  املحيطة  وامل��ب��اين  البحريات 

الزوار يف ق�صاء وقت ممتع اأثناء م�صاهدة التما�صيح، وق�صم الأ�صود الذي مت 
اإجناز %90 من مرافقه، وق�صم الفيلة الذي ا�صتغرق جتهيزه وقتا قيا�صيا 

مل يتعدى الثالثة اأ�صهر، وق�صم وحيد القرن.
ال�صارقة  �صفاري  زوار  مبخيم  اخلا�صة  املباين  بع�س  على  �صموه  اطلع  كما 

ومباين ا�صراحات الزوار واملطاعم.
وقالت �صعادة هنا ال�صويدي اإن �صفاري ال�صارقة �صت�صم جمموعة مميزة من 
احليوانات القادمة من بيئات اأفريقيا املختلفة، كما �صت�صم بحرية طبيعية 
العرو�س احلية  اأماكن  ال��زوار، ومقاه منت�صرة حول  لتنزه  كبرية ومنطقة 

للحيوانات.
اجلدير بالذكر اأن �صفاري ال�صارقة تعد اأكرب م�صروع �صفاري يف العامل خارج 
اأفريقيا، حيث تبلغ م�صاحته 14 كم مربع و�صي�صم ما يقارب من 50 األف 

حيوان، وبذلك �صي�صكل اأهم وجهة �صياحية بيئية يف املنطقة.
رافق �صموه خالل جولته التفقدية كل من �صعادة علي بن �صاهني ال�صويدي 
رئي�س دائرة الأ�صغال العامة، و�صعادة خليفة م�صبح الطنيجي رئي�س دائرة 
الإ�صكان، و�صعادة حممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة الت�صريفات وال�صيافة، 

وعدد من اأعيان مدينة الذيد.

•• اأبوظبي-وام:

تقنية  عرب  ال�صركاء  ملتقى  النووية  للطاقة  الإم���ارات  موؤ�ص�صة  نظمت 
الت�صال املرئي عن بعد بح�صور نخبة من ممثلي جمموعة من اجلهات 
واملوؤ�ص�صات املحلية لالحتفاء بالنجاح الذي حتقق نتيجة التعاون املتوا�صل 
بني هذه الأطراف اإىل جانب الطالع على اأحدث الإجنازات يف حمطات 

براكة للطاقة النووية ال�صلمية.
النووية  الإم��ارات للطاقة  اإطار جهود موؤ�ص�صة  ال�صركاء يف  وجاء ملتقى 
الرامية اإىل ت�صليط ال�صوء على امل�صاهمات املتميزة واملتنوعة ل�صركائها 
واملوؤ�ص�صات  التنظيمية  وال�صلطات  احلكومية  واجل��ه��ات  املوؤ�ص�صات  م��ن 
الإعالمية والأكادميية حيث �صاهم التعاون بني املوؤ�ص�صة و�صركائها ب�صكل 
كبري يف حتقيق الإجنازات الرئي�صية على مدار هذا العام اإ�صافة للتقدم 
العاملي  التحدي  مواجهة  عن  ف�صال  براكة  حمطات  تطوير  يف  امل�صتمر 

اخلا�س بانت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد 19".

ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�س  احل��م��ادي  اب��راه��ي��م  حممد  ���ص��ع��ادة  واف��ت��ت��ح 
ت�صمنت عر�س مقطع  التي  املنتدى  فعاليات  النووية  للطاقة  الإم��ارات 
فيديو حول الإجن��ازات التي حققتها موؤ�ص�صة الإم��ارات للطاقة النووية 
2020 وعرو�س تو�صيحية قدمها جمموعة من املخت�صني  خالل عام 

من املوؤ�ص�صة بالإ�صافة اإىل الإجابة عن ا�صتف�صارات امل�صاركني يف امللتقى.
كافة  جهود  نقدر  احل��م��ادي  اإبراهيم  حممد  �صعادة  ق��ال  املنا�صبة  وبهذه 
امللتقى  ه��ذا  ح�صروا  ال��ذي  النووية  للطاقة  الإم����ارات  موؤ�ص�صة  �صركاء 
وتفاين  دعم  بف�صل  حتقق  الإم��ارات��ي  ال�صلمي  النووي  الربنامج  فنجاح 
وخربات كل من عمل معنا لأكرث من عقد من الزمن لإجناز هذا امل�صروع 
الكبري الذي �صتعم فوائده العديدة دولة الإمارات يف النواحي الجتماعية 

والقت�صادية والبيئية لعقود قادمة.

واأ�صاف من خالل تعاوننا الوثيق مع عدد كبري من ال�صركاء متكنا من 
والأم��ن وجنحنا يف موا�صلة  ال�صالمة واجل��ودة  باأعلى معايري  الل��ت��زام 
التي  امل�صبوقة  غري  التحديات  خ��الل  براكة  حمطات  تطوير  يف  التقدم 

واجهها العامل واملتمثلة بانت�صار جائحة كوفيد 19 .
ومنذ اإن�صائها يف العام 2009 حر�صت موؤ�ص�صة الإمارات للطاقة النووية 
على التعاون وعقد ال�صراكات مع عدد كبري من ال�صركاء وهو ما اأدى اإىل 

التقدير املتوا�صل لهذه اجلهود على امل�صتوى الدويل.
"تران�صكو" لإمتام  اأبوظبي للنقل والتحكم  املوؤ�ص�صة مع �صركة  وتعاونت 
ربط املحطة الأوىل يف براكة ب�صبكة الكهرباء الرئي�صية لدولة الإمارات 
الآ�صيوية  الأمر الذي قوبل بالتكرمي خالل حفل توزيع جوائز الطاقة 
فاز هذا التعاون باجلائزة الذهبية عن م�صروع العام للنقل  2020 حيث 

والتوزيع.
من  واح���دا  ال�صلمية  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��راك��ة  حم��ط��ات  م�صروع  ويعترب 
اأربعة  العامل وي�صم  ال�صلمية اجلديدة يف  النووية  اأكرب م�صاريع الطاقة 

.APR1400 مفاعالت نووية من طراز
متوا�صل  ب�صكل  وا���ص��ت��م��رت   2012 ع���ام  الإن�����ص��ائ��ي��ة  العمليات  وب����داأت 
النهائية  مراحلها  اإىل  والرابعة  الثالثة  املحطتني  يف  اليوم  و�صلت  حتى 
م�صتفيدة من جتارب وخربات اإن�صاء املحطتني الأوىل والثانية حيث بلغت 
ن�صبة الإجناز يف املحطة الثالثة 93 يف املائة واملحطة الرابعة 87 يف املائة 

فيما و�صلت ن�صبة الإجناز الكلية للمحطات الأربع اإىل 95 يف املائة.
من  املائة  يف   25 الأرب��ع  براكة  حمطات  �صتوفر  بالكامل  ت�صغيلها  وبعد 
واملوثوقة  الآم��ن��ة  الكهربائية  ال��ط��اق��ة  م��ن  الإم�����ارات  دول���ة  اح��ت��ي��اج��ات 
 21 وال�صديقة للبيئة اإىل جانب احلد من النبعاثات الكربونية بواقع 
مليون طن �صنويا اأي ما يعادل اإزالة 3.2 مليون �صيارة من طرق الدولة 

يف كل عام.

•• ال�شارقة-الفجر:

تنفذ اإدارة التثقيف الجتماعي بدائرة 
بال�صارقة؛  الإج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات 
التي  التثقيفية  ال��ربام��ج  من  �صل�صلة 
ت�����ص��ت��ه��دف ك���اف���ة ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع من 
الأم�����ور وموظفي  واأول���ي���اء  الأط���ف���ال 
اليوم  مع  بالتزامن  وذل��ك  املوؤ�ص�صات، 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ط��ف��ل ال����ذي ي�����ص��ادف 20 
نوفمرب من كل عام، حيث يتم تقدمي 
من�صات  ع���رب  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ال����ربام����ج 
"زوم"  يف  املتمثلة  التقنية  التوا�صل 
جانب  اإىل  تيمز"  و"وميكرو�صوفت 
الدائرة  ح�����ص��اب��ات  ع���رب  احل����ي  ال���ب���ث 

على �صبكات التوا�صل الجتماعي.
وت��ت�����ص��م��ن ال����ربام����ج امل���ق���دم���ة حول 
الربامج الوقائية والإمنائية لر�صيخ 

قيم التوعية املجتمعية وتعزيز ثقافة 
بحقوقه  وت��وع��ي��ت��ه  ال��ط��ف��ل  ح��م��اي��ة 
لدى  امل��ع��ريف  امل�صتوى  ورف���ع  املكفولة 
اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع مب��خ��ت��ل��ف امل����ه����ارات 
الظواهر  انت�صار  من  للحد  التوعوية 
بخطوات  وم�������ص���ك���الت���ه���ا  ال�������ص���ل���ب���ي���ة 

ا�صتباقية ووقائية.

م�شاركة 17 جهة
الجتماعي؛  التثقيف  اإدارة  وك�صفت 
تنفيذها  ي���ت���م  ال����ت����ي  ال�����ربام�����ج  اأن 
خ�������الل ه�������ذه ال�����ف�����رة ت�����اأت�����ي وف����ق����اً 
ل��ل��ج��دول امل��خ�����ص�����س ل��ك��ل ج��ه��ة على 
الفائدة  لتعميم  ك��ام��ل  اأ���ص��ب��وع  م���دار 
املوؤ�ص�صات  عدد  يبلغ  حيث  املجتمعية، 
ت�صتفيد  جهة    17 امل�صاركة  املدر�صية 
"حقوقي"  ال��ت��وع��وي��ة  ال���ور����ص���ة  م���ن 

اإىل  بالإ�صافة  ل��الأط��ف��ال،  املخ�ص�صة 
امل��ق��دم��ة لأولياء  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ربام��ج 
ودمي���ة حلقوق  "قانون  ح��ول  الأم����ور 
يف؛  اجل��ه��ات  ه��ذه  وتتمثل  الطفل".  
كلباء،  مدينه   وبلدية   ، الذيد  بلدية 
اأكادميية  ومدر�صة  ال�صارقة،  جامعة 

عجمان، ومدر�صة الأمريكيه اخلا�صه 
بكلباء، ورو�صه كلباء، ورو�صة البرار، 
الإم��ارات اخلا�صة، ومدر�صة  ومدر�صة 
ومدر�صة  ال�صا�صي،  للتعليم  ال���ربدي 
، ونادي احتاد كلباء، ومدر�صة  اليقني 
الأ�صا�صي  للتعليم  زي���د  ب��ن��ت  ع��ات��ك��ة 

المريكية،  ال��ك��م��ال  وم���در����ص���ة  ح1، 
ن��ربا���س المي����ان، ومدر�صة  وم��در���ص��ة 
الرفيعة.  ورو�صة  المريكية،  الوحدة 
اإىل ذل��ك؛ بلغ ع��دد ال��ربام��ج التي مت 
�صهر  واإىل  العام  بداية  منذ  تنفيذها 
اأك���ت���وب���ر م���ن ال���ع���ام اجل������اري، حوايل 
تثقيفياً، �صارك فيه  2038 برناجماً 
وباإجمايل    ، م�����ص��ارك  ال��ف   70119
من  مقدماً  اإلكرونياً  طلباً   1218
الق�صري  م�����رمي  وث���م���ن���ت  اجل�����ه�����ات. 
الجتماعي؛  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  م��دي��ر 
واملدار�س  احلكومية  املوؤ�ص�صات  جهود 
اإق����ام����ة مثل  ���ص��راك��ت��ه��ا يف  ت��ع��زي��ز  يف 
الدائرة  اأن  اإذ  التثقيفية،  ال��ربام  هذه 
حري�صة على تنفيذ مثل هذه الربامج 
م���ن م��ن��ط��ل��ق ���ص��ع��ي��ه��ا ال��������دوؤوب على 
تر�صيخ قيم التوعية املجتمعية وتعزيز 

وتوعيته  الطفل  حقوق  حماية  ثقافة 
وجمتمعياً،  قانونياً  املكفولة  بحقوقه 
امل�صتوى  رف��ع  يف  امل�صاهمة  عن  ف�صاًل 
اأف���راد املجتمع مبختلف  ل��دى  امل��ع��ريف 
انت�صار  م��ن  للحد  التوعوية  امل��ه��ارات 
وم�صكالتها  ال�������ص���ل���ب���ي���ة  ال����ظ����واه����ر 
وتعد  ووق��ائ��ي��ة.  ا�صتباقية  ب��خ��ط��وات 
الجتماعي يف  التثقيف  اإدارة  خطوات 
جهات  مع  بال�صراكة  ال��ربام��ج  تقدمي 
اأخرى توؤكد اأهمية تكامل الأدوار بني 
التوعية  اأم���ور  يف  احلكومية  اجل��ه��ات 
الدائرة  اأن  اإىل  م�����ص��ريًة  املجتمعية؛ 
�صتى  م��ع  ت��ع��اون��ه��ا  خ���الل  م��ن  ت�صعى 
اجلهات احلكومية اأو اخلا�صة لتحقيق 
روؤية الدائرة املعنية باأن يتمتع املجتمع 
ال�صتقرار  و  والأم��������ن  ب���ال���رف���اه���ي���ة 

الأ�صري والحتواء الجتماعي.

•• لندن-الفجر: 

ملكافحة  ال���������دويل  الحت���������اد  اأع�����ل�����ن 
انتخاب  اإع���ادة  عن  لندن  يف  التدخني 
ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال�������ص���الم امل�����دين من 
دولة الإمارات العربية املتحدة رئي�صاً 
التوايل.  على  الثالثة  للمرة  لالحتاد 
هذا وجاء خرب اإعادة انتخاب الدكتور 
لالحتاد  رئي�صاً  امل���دين  ال�����ص��الم  عبد 
عقب ���ص��دور ال��ق��رار ب��الإج��م��اع نظراً 
ونائبه  الرئي�س  بذلها  التي  للجهود 
الأهداف  لتحقيق  ال�صنة  ه��ذه  خ��الل 
اأع�صاء  ل���الحت���اد. وق���د ع���رّب  امل���ق���ررة 
اجتماعهم  خ����الل  الأم����ن����اء  جم��ل�����س 
ال�صنوي والذي عقد افرا�صياً يف ظل 
فخرهم  م��دى  عن  الراهنة  الظروف 
ب�����الإجن�����ازات ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا الحت����اد 
ال����دويل مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��دخ��ني يف لندن 
والتي ت�صعى اإىل زيادة الوعي مبخاطر 
التدخني بجميع اأنواعه واأثره الكبري 

على �صحة الأفراد واملجتمعات. 
وتعليقاً على هذا القرار، قال الدكتور 
ك���ان  "لقد  امل��������دين:  ال�������ص���الم  ع���ب���د 
التدخني  مل��ك��اف��ح��ة  ال����دويل  ل��الحت��اد 
التوعية  ن�صر  يف  كبرياً  دوراً  لندن  يف 
ال���الزم���ة ع��ن اأ����ص���رار ال��ت��دخ��ني على 
مبادرات  خ��الل  م��ن  واملجتمع  ال��ف��رد 
ع����دي����دة ح������ول ال����ع����امل ت���ع���م���ل نحو 

جمتمع خاٍل من التدخني."
اإعادة  ق��رار  ج��داً  "اأ�صعدين  واأ���ص��اف: 
اإىل  واأتطّلع  رئي�صاً لالحتاد،  انتخابي 
الذي  اجل��اد  العمل  م��ن  �صنة ج��دي��دة 
التوعية  ن�صر  اإىل  خالله  م��ن  ن�صعى 
ال��ع��ادة ال�صيئة التي  واحل��د م��ن ه��ذه 
8 ماليني  اأك��رث من  تت�صبب يف وف��اة 
�صخ�س �صنوياً حول العامل." واختتم: 
"لقد راأى العامل خالل الأ�صهر املا�صية 
ب�صكل  والتبغ  لل�صي�صة  الكبري  ال��دور 
ن��ق��ل الأم���را����س وع��ل��ى راأ�صها  ع���ام يف 
ولذلك،  التنف�صي.  اجل��ه��از  اأم��را���س 

لالحتاد  رئي�صاً  ب�صفتي  اأنا�صد  فاإنني 
ال�صي�صة  ت��ق��دمي  مبنع  ال���دول  جميع 
يف املقاهي حفاظاً على �صحة الأفراد 
جائحة  ظل  يف  وخ�صو�صاً  واملجتمع، 
اإعادة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  كوفيد19-." 
خالل  الحت��اد  ق��ام  الرئي�س،  انتخاب 
بانتخاب الربوفي�صور  اأي�صاً  الجتماع 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  م��ن  �صتيفينز  ج���ون 

ل��ل��رئ��ي�����س وع�������ص���واً يف جمل�س  ن��ائ��ب��اً 
لالحتاد،  ���ص��ن��دوق  واأم�����ني  الأم����ن����اء 
وال��دك��ت��ور روب���ريت���و م��ا���ص��ريوين من 
�صوي�صرا والدكتور ليالند فريبانك�س 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  م���ن 
هذا  التنفيذية.   اللجنة  يف  كاأع�صاء 
اأع�صاء الحت��اد خالل الجتماع  وقام 
العام  لالأمني  امتنانهم  عن  بالتعبري 
لالحتاد ال�صيد جون بيكر�صتاف على 
الأ�صا�صي  وال������دور  ال��ك��ب��رية  ج���ه���وده 
���ص��ب��ي��ل حتقيق  يف  ب����ه  ي����ق����وم  ال�������ذي 
اأه�����������داف الحت���������اد وال������دع������م ال�����ذي 
وتعليقاً  الأع�������ص���اء.   جلميع  ي��ق��دم��ه 
جون  ال�صيد  ق��ال  املنا�صبة،  ه��ذه  على 
ال��ع��ام لالحتاد  ب��ي��ك��ر���ص��ت��اف، الأم����ني 
لندن:  يف  التدخني  ملكافحة  ال���دويل 
"العمل الذي يقدمه الحتاد الدويل 
ل���ن���دن يخدم  ال���ت���دخ���ني يف  مل��ك��اف��ح��ة 
ب�صكل عام، و�صحايا  املجتمعات  اأف��راد 
ب�صكل  وعائالتهم  ال�صيئة  العادة  هذه 

خ���ا����س، لأن���ن���ا ن��ع��ل��م اأن ال��ت��دخ��ني ل 
بل على  املدخنني فح�صب،  يوؤثر على 
اأي�صاً.  البيئة  وع��ل��ى  ب��ه��م  املحيطني 
خا�صاً  ���ص��ك��راً  اأوج����ه  ان  اأود  ول��ذل��ك، 
لأع�صاء جمل�س الإدارة الذين يعملون 
�صحة  اأك���رث  ح��ي��اة  �صبيل  يف  باجتهاد 
"يف ظل جائحة  للجميع." واأ���ص��اف: 
اهتماماً  يعريون  النا�س  ب��داأ  ك��ورون��ا، 
بال�صحة  الع���ت���ن���اء  لأه���م���ي���ة  اأك������رب 
من  اأنف�صهم  املناعي حلماية  واجلهاز 
الأمرا�س التي توؤثر تاأثرياً اأكرب على 
الأف����راد ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن اأمرا�س 
التدخني،  بها  يت�صبب  كالتي  مزمنة 
ه��ام ي�صجعنا على  اأم���ر  ب��راأي��ي  وه���ذا 
التوعية  لزيادة  اأعمالنا  تو�صيع نطاق 
ال��راغ��ب��ني بالإقالع  ومت��ك��ني الأف����راد 
ع����ن ال���ت���دخ���ني ت����زوي����ده����م ب����امل����وارد 
على  مل�صاعدتهم  ال��الزم��ة  والن�صائح 
الآفة."  ومن  ت��ل��ك  م���ن  ال��ت��خ��ل�����س 
الدويل  اأن الحت���اد  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

ملكافحة التدخني يف لندن قام بالعديد 
حمالت  �صمنها  وم���ن  امل���ب���ادرات  م��ن 
ت�صتقطب  وال��ت��ي  ال��ت��دخ��ني  مكافحة 
اه��ت��م��ام ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��ع��ام��ل��ني يف 
القطاع ال�صحي والنا�صطني يف جمال 
يعمل  ال��ت��دخ��ني.  وم��ك��اف��ح��ة  ال�صحة 
اتفاقيات  توقيع  على  اأي�����ص��اً  الحت���اد 
�صركات  مع  عديدة  تفاهم  وم��ذك��رات 
عاملية موؤثرة لتوحيد اجلهود ولن�صر 

الوعي حول اآثار وخماطر التدخني.
ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ذل����ك، ي��ع��ق��د الحت���اد 
ال����دويل مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��دخ��ني يف لندن 
العديد من املوؤمترات التي من �صاأنها 
اأن جتمع اأهم املوؤثرين و�صناع القرار 
القطاع  ومنها  ال��ق��ط��اع��ات  �صتى  م��ن 
والقت�صادي  والإع���الم���ي  التعليمي 
ميكن  التي  واحللول  امل�صاكل  ملناق�صة 
تطبيقها على اأر�س الواقع للحد من 
بخطوات  وال�صعي  ال��ت��دخ��ني  انت�صار 

جدية نحو عامل خاٍل من التدخني. 

االإمارات للطاقة النووية تنظم ملتقى ال�سركاء عن بعد

بالتزامن مع اليوم العاملي للطفل

التثقيف االجتماعي ب�اجتماعية ال�سارقة ينفذ �سل�سلة من الربامج التثقيفية 

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�ض اجتماع جمل�ض 
اأكادميية العلوم ال�سرطية

�سلطان القا�سمي يتفقد �سري االأعمال يف �سفاري ال�سارقة مبدينة الذيد

�سفري الدولة غري املقيم لدى الكونغو 
يقدم ن�سخة من اأوراق اعتماده 

•• كين�شا�شا-وام:

قدم �صعادة هزاع حممد خر�صان القحطاين �صفري الدولة لدى جمهورية 
رواندا، ن�صخة من اأوراق اعتماده �صفريا غري مقيم للدولة لدى جمهورية 
اخلارجية  وزي���رة  ن��زي��زا  تومبا  م��اري  معايل  اإىل  الدميقراطية  الكونغو 

والتعاون الدويل يف الكونغو.
ونقل �صعادة ال�صفري اإىل معايل ماري تومبا حتيات �صمو ال�صيخ عبد اهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل، ومعايل الدكتور اأنور بن 

حممد قرقا�س وزير الدولة لل�صوؤون اخلارجية.
واأكد �صعادته حر�صه على بذل كافة اجلهود لتو�صيع اآفاق التعاون يف جميع 

املجالت، مبا يحقق م�صالح وطموحات البلدين وال�صعبني ال�صديقني.
ومن جانبها حملت معايل الوزيرة �صعادة ال�صفري حتياتها اإىل �صمو ال�صيخ 

عبد اهلل بن زايد اآل نهيان ، ومعايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س .
 ، الإم���ارات  بدولة  وطيدة  عالقات  تربطها  الكونغو  اإىل  معاليها  واأ���ص��ارت 

موؤكدة اهتمام بالدها بتطوير التعاون الثنائي يف خمتلف املجالت.
واأعربت معاليها عن متنياتها ل�صعادة ال�صفري بالتوفيق والنجاح يف مهام 

عمله، موؤكدة ا�صتعداد حكومة بالدها لتقدمي كل الدعم لت�صهيل مهامه.

رئي�ض االحتاد الدويل ملكافحة التدخني يف لندن اإماراتي للمرة الثالثة
اأع�صاء  و  ال�صناعي  امل�صتثمر  اإدارة  جمل�س  رئي�س  يت�صرف 
للجمعية   2019  /  18 الجتماع  حل�صور  بدعوتكم  املجل�س 
دي�صمرب   15 املوافق  الثالثاء  يوم  انعقاده  العمومية،  املقرر 
2020 ال�صاعة 11:00 �صباحا من خالل من�صة تطبيق »زووم« 
دولة  عليها  تن�س  التي  الحرازية  الإجراءات  مع  متا�صيا 
الإمارات العربية املتحدة و ذلك للنظر يف جدول الأعمال الذي 
ومركزها  ال�صركة  ن�صاط  عن  الإدارة  جمل�س  تقرير  يت�صمن 
املايل خالل ال�صنة و وامل�صادقة على تقرير مدققي احل�صابات 
وامليزانية وح�صابات الأرباح واخل�صائر و حتديد مكافاأة اأع�صاء 
اأتعابهم  وحتديد  احل�صابات  مراجعي  تعيني  و  الإدارة  جمل�س 
و  الإدارة  ذمة  ابراء  و   2020 دي�صمرب   31 يف  املنتهية  لل�صنة 
مدققي احل�صابات و النظر يف مقرح جمل�س الإدارة بامل�صاهمة 

يف امل�صوؤولية املجتمعية

دعوة جلميعة عمومية 
امل�شتثمر ال�شناعي �س.م.خ العدد 13098 

بتاريخ 2020/11/26 
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اأخبـار الإمـارات
ن�سائية دبي تنظم اأ�سبوحة �سعرية احتفاال باليوم الوطني ال� 49

•• دبي- وام:

نظمت جمعية النه�صة الن�صائية اأ�صبوحة �صعرية مبنا�صبة اليوم الوطني ال� 49 عرب تطبيق "زووم" 
تزينت بق�صائد وطنية تعرب عن فخر النتماء لالإمارات وروح الحتاد.

بداأت الأ�صبوحة - التي �صمت �صاعرات بارزات يف �صماء ال�صعر النبطي - بعر�س مرئي بعنوان" من 
ال�صحراء اإىل الف�صاء "، ثم كلمة اجلمعية بهذه املنا�صبة الوطنية العزيزة على قلوب اجلميع .

وا�صت�صافت الأ�صبوحة ال�صاعرة والأديبة مرمي النقبي التي قدمت ق�صيدة عن املوؤ�ص�س املغفور له 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " وق�صيدة اأخرى عن املراأة .

املغفور  حب  يف  ق�صيدة  قدمت  التي  الأحبابي  نايلة  الت�صكيلية  والفنانة  ال�صاعرة  ا�صت�صافت  كما 
�صاركت  التي  املن�صوري  هنادي  " وال�صاعرة  ث��راه  اهلل  " طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له 
بق�صيدة عن حماة الوطن . ورفعت الدكتورة فاطمة الفال�صي مدير عام اجلمعية اأ�صمى اآيات التهاين 

والتربيكات للقيادة الر�صيدة ول�صعب الإمارات بهذه املنا�صبة الغالية.

جلنة الطوارئ واالأزمات تعتمد االإجراءات اخلا�سة للم�ساركني يف التطعيم الوطني لال�ستخدام الطارئ وجتارب اللقاح 
•• اأبوظبي-وام:

اعتمدت جلنة اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن 
جائحة كورونا يف اإمارة اأبوظبي اإجراءات خا�صة بامل�صاركني يف 
الدرا�صة ال�صريرية لتجارب املرحلة الثالثة للقاح كوفيد19-، 

وامل�صاركني يف التطعيم الوطني لال�صتخدام الطارئ.
 تبداأ الإجراءات للم�صاركني يف جتارب اللقاح من بعد ح�صولهم 
يف  للم�صاركني  الإج�����راءات  ت��ب��داأ  فيما  الأوىل،  اجل��رع��ة  على 
التطعيم الوطني بعد اليوم ال�28 من ح�صولهم على اجلرعة 

الثانية.
تطبيق  يف  ذهبية  بنجمة  اللقاح  جت��ارب  يف  امل�صاركون  ومُييز   

الأنف  م�صحة  فح�س  اإج�����راء  م��ن  تعفيهم  وال��ت��ي  احل�����ص��ن، 
داخل  م��ن  الإم����ارة  اإىل  للدخول   DPI الليزر  اأو   PCR
ال��دول��ة، كما تعفيهم يف ح��ال��ة ال��ع��ودة م��ن خ���ارج ال��دول��ة من 
 PCR الأن��ف  م�صحة  وفح�س  املطبق  ال�صحي  احلجر  نظام 
هذا  ال��دول��ة.  اإىل  و�صولهم  بعد  والثامن  ال��راب��ع  اليومني  يف 
م�صحة  فحو�صات  اإج��راء  اإىل  التجارب  يف  امل�صاركون  ويخ�صع 
الأنف PCR قبل ال�صفر اإىل الإمارة من خارج الدولة وعند 

الو�صول اإليها.
الطارئ،  لال�صتخدام  ال��وط��ن��ي  التطعيم  يف  امل�����ص��ارك��ون  اأم���ا   
E يف ت��ط��ب��ي��ق احل�������ص���ن، وت��ع��ف��ي��ه��م هذه  ف��ي��م��ي��زون ب���ح���رف 
الليزر  اأو   PCR الأن���ف  م�صحة  فح�س  اإج���راء  م��ن  العالمة 

تعفيهم  كما  الدولة،  داخل  من  الإم��ارة  اإىل  للدخول   DPI
ال�صحي  ال��دول��ة من نظام احلجر  ال��ع��ودة من خ��ارج  يف حالة 
املطبق. ويخ�صع امل�صاركون يف التطعيم الوطني اإىل اإجراءات 
اإىل الإم��ارة من  PCR قبل ال�صفر  فحو�صات م�صحة الأن��ف 
خارج الدولة وعند الو�صول اإليها بالإ�صافة اإىل فح�س م�صحة 
اإىل  الرابع والثامن بعد و�صولهم  اليومني  PCR يف  الأن��ف 

الدولة.
 ت�صري الإجراءات اخلا�صة مع ا�صتمرار ظهور احلالة اخلا�صة 
باإجراء  واملرتبطة  احل�صن  تطبيق  على  للم�صاركني  املُعّرفة 
ل�صروط  وف��ًق��ا  اأ���ص��ب��وع��ني،  ك��ل   PCR الأن���ف  م�صحة  فح�س 

التجارب والتطعيم.

تعزيز املظهر اجلمايل وتاأهيل و�شيانة املرافق الرتفيهية والطرق 

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اال�ستعدادات الحتفاالت اليوم الوطني ويوم ال�سهيد

والأ���ص��ي��ج��ة ال��ن��ب��ات��ي��ة ،ال����زه����ور)، 
و�صيانة الأ�صول الكهروميكانيكية، 
وع��ق��د ل���ق���اءات ت��وع��وي��ة م���ع كادر 
والإنقاذ،  الأم����ن  وح��را���س  ال��ع��م��ل 
املرافق  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  والإ������ص�����راف 

اخلا�صة يف احلدائق.
توفري  على  حر�صها  اإط��ار  و�صمن 
معايري ال�صالمة اأثناء الحتفالت 

ا�صتيعاب
�صتتوافد،  ال���ت���ي  ال��������زوار  اأع��������داد 
والتاأكد من �صالمة عملها واأدائها، 
التدقيق  ومعايري  م�صتوى  ورف���ع 
ال����رق����اب����ي����ة ع���ل���ى امل���ظ���ه���ر ال���ع���ام 
م�صوهات  جميع  ور�صد  للمدينة، 
الطرق يف املناطق احليوية، وتنفيذ 
اإعادة التاأهيل وال�صيانة قبل اليوم 

والزوار.  
كما �صاعفت البلدية اأعداد املفت�صني 
وامل�����راق�����ب�����ني، وت���و����ص���ي���ع خ���ارط���ة 
امل�صاركني  التزام  ملتابعة  انت�صارهم 

بال�صراطات والتعليمات.
تعزيز جمالية احلدائق

البلدية  ا�����ص����ت����ع����دادات  و����ص���م���ل���ت 
تعزيز  الوطني  باليوم  لالحتفال 

خالل الحتفالت.
اأنها  البلدية  اأو���ص��ح��ت  وتف�صياًل 
ال�صيانة  ع��م��ل��ي��ات  ���ص��ع��ي��د  وع��ل��ى 
ال�صتعدادات  اأن���ه���ت  وال��ت�����ص��غ��ي��ل 
اأف�صل  ل���ت���ق���دمي  وال���ت���ج���ه���ي���زات 
الرفيهية،  وال��وج��ه��ات  اخل��دم��ات 
ال�صيانة  اأع���م���ال  تنفيذ  و���ص��م��ان 
ق��������ادرة على  ل���ت���ك���ون  ال�������ص���ام���ل���ة، 

اتخذت بلدية مدينة اأبوظبي كافة 
اإج�������راءات الأم�����ن وال�����ص��الم��ة من 
الراحة  متطلبات  كل  توفري  اأج��ل 
وال���������ص����الم����ة مل�����رت�����ادي احل����دائ����ق 
وامل����راف����ق خ����الل ف����رة الإج�������ازة، 
الحرازية  الإج������راءات  وتطبيق 
ال�صحة  م��ع��اي��ري  لأف�������ص���ل  وف���ق���اً 
حفاظاً على �صحة و�صالمة ال�صكان 

اأع���م���ال �صيانة  وت��ن��ف��ي��ذ  ال��وط��ن��ي، 
واملرافق  العامة  للحدائق  �صاملة 
اإ�صراف  ك��ادر  وجتهيز  الرفيهية، 

مناوب اأثناء فرة الحتفالت.
ويف جمال التجهيزات لالحتفالت 
البلدية  ق���ام���ت  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
ب�����ص��ي��ان��ة الأ�����ص����ول ال����زراع����ي����ة: (

وال�صجريات  اخل�صراء  امل�صطحات 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأجن������زت 
باحتفالت  اخلا�صة  ا�صتعداداتها 
والأربعني  التا�صع  الوطني  ال��ي��وم 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
وي���وم ال�����ص��ه��ي��د، م��ن خ���الل تعزيز 
وتنفيذ  العامة،  واملرافق  الأ�صول، 
عمليات ال�صيانة لأ�صول التجميل 
الطبيعى وال�صلب، وزراعة الزهور 
املو�صمية ال�صتوية، واإزالة م�صوهات 
واإزالة  التنظيف  وعمليات  الطرق، 

املخلفات.
واأك�����دت ال��ب��ل��دي��ة اأن��ه��ا رك����زت على 
ال�صيانة  اأع���م���ال  وت��ك��ث��ي��ف  تنفيذ 
التجميل  لأ�������ص������ول  ال�������دوري�������ة 
واملدنية  وال���زراع���ي���ة،  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
وال�صوارع  احل��ي��وي��ة  الأم����اك����ن  يف 
الرئي�صية، وزراعة الزهور املو�صمية 
الإزهار  مرحلة  اإىل  لت�صل  مبكراً 
املرغوب  اجلمايل  ال�صكل  واإع��ط��اء 
والتن�صيق  الح���ت���ف���الت،  ف���رة  يف 
والتعاون مع مركز اأبوظبي لإدارة 
عمليات  يف  )ت����دوي����ر(  ال���ن���ف���اي���ات 
التنظيف واإزالة املخلفات فى جميع 
وبعدها،  الحتفالت  قبل  املناطق 
وم�صاندة ال�صركاء ال�صراتيجيني 

العام يف احلدائق  جماليات املظهر 
وال�صوارع،  ال��رف��ي��ه��ي��ة  وامل��ن��اط��ق 
مغطيات  وحت��دي��د  ق�س  لتت�صمن 
اخل�صراء،  وامل�����ص��ط��ح��ات  ال���رب���ة 
النباتية  الأ�صيجة  وت�صكيل  ق�س 
وت�صكيل  ت��ق��ل��ي��م  وال���������ص����ج����ريات، 
الأ���ص��ج��ار ب��اأ���ص��ك��ال ذات ط��اب��ع فني 
وتهذيب  بديع،  وجمايل  وهند�صي 
اآلف  ال��ن��خ��ي��ل، وزراع�������ة  اأ����ص���ج���ار 
ال���زه���ور ال�����ص��ت��وي��ة يف ال��ع��دي��د من 

ال�صوارع وامليادين.
املدنية  الأع�����م�����ال  ���ص��ع��ي��د  وع���ل���ى 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأجن������زت 
اللوحات  واإ���ص��الح  �صيانة  اأع��م��ال 
املرورية والإر�صادية، و�صيانة حجر 
الطريق )الكريب�صتون( والأ�صفلت 

يف الطرق.
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأع���رب���ت 
ع���ن ث��ق��ت��ه��ا ب��ال��ت��زام ج��م��ي��ع اأف����راد 
املجتمعية  مب�صوؤوليتهم  املجتمع 
العامة  املرافق  على  احلفاظ  جتاه 
الوطني،  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال  اأث��ن��اء 
عليها  الإب����ق����اء  يف  وم�����ص��اه��م��ت��ه��م 
الوجه  ت��ع��ك�����س  واأن���ي���ق���ة  ن��ظ��ي��ف��ة، 
يف  لت�صاهم  واجل��م��ايل،  احل�صاري 
وال���زوار  وال�����ص��ك��ان  املجتمع  اإ���ص��ع��اد 

على حد �صواء.

جامعة ال�سارقة حتتفل باليوم الوطني ال� 49 افرتا�سيا
•• ال�شارقة -الفجر:

وفروعها  ال�صارقة  جامعة  احتفلت 
لدولة   49 ال�����  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم 
وذلك  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات 
عرب تقنية الفيديو، بح�صور �صعادة 
الأ����ص���ت���اذ ال���دك���ت���ور ح��م��ي��د جمول 
ال�صارقة  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  النعيمي 
واأع�صاء  الكليات،  وعمداء  ونوابه، 
ال��ه��ي��ئ��ات الأك����ادمي����ي����ة والإداري��������ة 
وال����ف����ن����ي����ة، وج����م����ي����ع ال���ع���ام���ل���ني 

باجلامعة.
ب������داأت م���را����ص���م الح���ت���ف���ال بعزف 
، ثم  ل���ل���دول���ة  ال���وط���ن���ي  ال�������ص���الم 
كلمة  اجلامعة  مدير  �صعادة  األ��ق��ى 
نف�صي  ع��ن  "بالإ�صالة  فيها:  ق��ال 
اأ�صرة  وعن  جميعا  عنكم  وبالنيابة 
اأع�صاء  ب��ك��ام��ل  ال�����ص��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 
هيئاتها اأرفع اأ�صمى معاين التهنئة 
�صاحب  م���ق���ام  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
ال��دول��ة )حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 

هذه الإجنازات اأو احل�صارية، ولعل 
لها  يخطط  التي  الوا�صعة  الآف���اق 
حكام هذا الوطن الربرة والأوفياء 
وتقدمه  وت��ط��وي��ره  تنميته  وق���ادة 
اأو���ص��ع م��ن ذل��ك واأه���م بكثري، فهم 
النظري  منقطعة  وبكفاءة  يعملون 
�صنة  للخم�صني  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ع��ل��ى 
الوطن،  القادمة من م�صتقبل هذا 
منكم  يتفح�س  م��ن  ب��اأن��ه  واأو����ص���ح 
م�صروع: " تخيل م�صتقبل الإمارات 
اقت�صته  ال�����ذي   ،"2071 ���ص��ن��ة 
للم�صاركة  ودع��ت  الوطنية  الإرادة 
ال���وط���ن وحتى  اأب���ن���اء  يف جم���الت���ه 
امل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى ث�����راه وم����ن جميع 
اأو  ت�����ص��ور  اأو  ل��ر���ص��م  التخ�ص�صات 
اإب����داع اأي ���ص��اأن م��ن ال�����ص��وؤون التي 
ميكن للعقل الب�صري اأن يت�صورها 
والتي  ي��ت��م��ن��اه��ا  اأو  ي��ت��خ��ي��ل��ه��ا  اأو 
الوطن  ل���ه���ذا  حت��ق��ق  اأن  مي��ك��ن��ه��ا 
امل�صتقبل الذي ميكن اأن يكون عليه 
وذلك  اليوم  �صنة من  بعد خم�صني 
يف اإطار املنهج الوطني العام القائم 

جنات  جميعا  ي�صكنهم  واأن  رحمته 
اخللد والنعيم مع الأبرار والأطهار 

وال�صاحلني."
واأ���ص��اف م��دي��ر اجلامعة ق��ائ��ال: " 
تتعاظم الفرحة بذكرى قيام دولة 
الحت��اد عاما بعد ع��ام ل��دى جميع 
من عا�س حتت رايات هذه الذكرى، 
حيث تعالت وتر�صخت الأركان التي 
قام عليها هذا الحت��اد خالل هذه 
ال�صنوات اإىل اأن بلغت حدا على قدر 
ك��ب��ري م��ن الأه��م��ي��ة ع��ل��ى امل�صتوى 
العاملي ح�صاريا وع�صريا، ف�صال عن 

اأخيه  واإىل  ورع��������اه(  ت���ع���اىل  اهلل 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد 
ال�صارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ال�������ص���ارق���ة واإىل  ورئ���ي�������س ج��ام��ع��ة 
ال�صيوخ  ال�صمو  اأ���ص��ح��اب  اإخ��وان��ه��ا 
اأع�����ص��اء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى لالحتاد 
ح��ك��ام الإم�����ارات واأول���ي���اء عهودهم 
تعاىل  اهلل  )ح���ف���ظ���ه���م  ون����واب����ه����م 
مبنا�صبة  وذل���ك  ورع���اه���م(  جميعا 
لقيام  والأرب��ع��ني  التا�صعة  الذكرى 
احت��اد دول��ة الإم��ارات العربية، كما 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  ه���ذه  اأق�����دم 
الحتادية  احل��ك��وم��ات  اأع�����ص��اء  اإىل 
واملحلية للدولة واإماراتها، ول�صعب 
هذا الوطن الغايل والعزيز وجميع 
املقيمني على ثراه الطيب الأمني، 
راجيا من اهلل الرحمن الرحيم اأن 
زايد  ال�صيخ  له  املغفور  روح  يتغمد 
بن �صلطان اآل نهيان املوؤ�ص�س الأول 
الذين  واإخ����وان����ه  الحت�����اد  ل���دول���ة 
بوا�صع  رب���ه���م،  ج����وار  اإىل  ان��ت��ق��ل��وا 

املكانة الإقليمية والقومية الكربى 
التي حتققت خالل هذه ال�صنوات، 
الوطنية  التنمية  على  فالقائمون 
العربية، ل  الإم���ارات  دول��ة  باحتاد 
يعملون فقط على تلبية متطلبات 
العي�س امل�صتقر ملجتمع هذا الوطن 
اأي�صا  يعملون  ب��ل  والعزيز  ال��غ��ايل 
على املناف�صة العاملية وبقوة وجدارة 
يف  الأوىل  الأمامية  باملراكز  للفوز 
والتطور  التقدم  ميادين  كثري من 
والرقي لتحقيق املطالب الع�صرية 
اأرفع مقايي�صها  واحل�صارية �صمن 
ل��ي�����س ل���ه���ذا ال����وط����ن ف��ح�����ص��ب بل 
العربي  الوطن  اأقطار  من  ولكثري 
وحتى  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ودول 
بع�س الدول العاملية، موؤكدا اأنه ما 
من �صك باأن الكثريين منكم �صعروا 
اأو  بالفخر والعتزاز وهم يعي�صون 
و�صائل  عرب  ي�صاهدون  اأو  ي��ق��روؤون 
الإعالم املختلفة الإجنازات العديدة 
لدولة الإمارات العربية املتحدة يف 
هذه امليادين العاملية، الع�صرية من 

ف��ي��ل��م ق�����ص��ري حت��ت ع��ن��وان " زايد 
من  ط��ال��ب��ت��ان  القلب" اأن��ت��ج��ت��ه  يف 
ك��ل��ي��ة الت�������ص���ال وال�����ذي ح����از على 
�صعادة  دف��ع  اإع��ج��اب احل�صور، مم��ا 
مكافاأة  لتخ�صي�س  اجلامعة  مدير 
فيديو  ذل��ك  ت��ال  لهما،  ت�صجيعية 
ق�����ص��ري ا���ص��ت��م��ل ع��ل��ى ت��ه��ن��ئ��ة نواب 
وامل�صوؤولني  الكليات  املدير وعمداء 
تبعه  باملنا�صبة،  اجلامعة  ف��روع  يف 
اأف����الم ق�����ص��رية لعر�س  جم��م��وع��ة 

ال�صراتيجي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ع��ل��ى 
الع�صري واحل�صاري لكل �صاأن من 
ال��وط��ن الغايل  ���ص��وؤون حا�صر ه��ذا 

والعزيز وم�صتقبله."
اأع�صاء  افرا�صيا  باحلفل  ���ص��ارك 
ال��ه��ي��ئ��ات الأك����ادمي����ي����ة والإداري��������ة 
ب��امل��ق��ر ال��رئ��ي�����س جلامعة  وال��ف��ن��ي��ة 
الإم���ارة  مب��دن  وف��روع��ه��ا  ال�صارقة 
املختلفة، وت�صمن احلفل جمموعة 
ومنها:   امل���رئ���ي���ة  ال����ع����رو�����س  م����ن 

اأف�������رع اجل���ام���ع���ة ، ثم  م�������ص���ارك���ات 
فيديو عن مبادرات طلبة اجلامعة 
ثم  كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة  خ����الل 
الفني  امل��ع��ر���س  ���ص��اه��د احل�����ص��ور 
الف��را���ص��ي وال���ذي ق��دم��ه املر�صم 
الطالب،  ���ص��وؤون  بعمادة  اجلامعي 
قدمها  الوطن  حب  يف  اأن�صودة  ثم 
ال�صامرائي،  ���ص��ل��ط��ان  ال���ط���ال���ب 
هدايا  على  ب�صحب  احلفل  وانتهى 

وجوائز قيمة لكافة امل�صاركني.

دبي الذكية ت�ستعر�ض اإجنازاتها بعد مرور 5 �سنوات على تاأ�سي�سها
•• دبي - وام:

ا�صتعر�صت دبي الذكية مبنا�صبة مرور 5 �صنوات على تاأ�صي�صها الإجنازات التي 
والأ�صعد على وجه  الأذك��ى  املدينة  لت�صبح  دبي  مل�صرية  قيادتها  حققتها �صمن 
الأر�س حيث خطت بخطوات ثابتة نحو رقمنة حكومة دبي انطالقا من الروؤية 
املبادرات  �صل�صلة من  الر�صيدة عرب  للقيادة  ال�صت�صرافية  والتوجيهات  الثاقبة 
اخلالقة والنوعية التي �صعت اإىل تبني التقنيات املتقدمة والنا�صئة وا�صتك�صاف 
اإمكاناتها لتطوير اخلدمات وحت�صني حياة النا�س وحتويل دبي اإىل مدينة ذكية 

رائدة على م�صتوى العامل.
وقال �صعادة يون�س اآل نا�صر م�صاعد املدير العام لدبي الذكية واملدير التنفيذي 
احلكومية  اجلهة  ب�صفتها  اليوم  الذكية حتتفل  دبي  اإن  دب��ي..  بيانات  ملوؤ�ص�صة 
النجاحات  من  �صنوات  خم�س  مب��رور  ل��الإم��ارة  الرقمي  التحول  بقيادة  املكلفة 
والإجنازات هذه امل�صرية التي جاءت ترجمة لروؤية حكيمة ومتابعة حثيثة من 
امل�صتقبلية  الريادة  الطريق نحو  الرقمنة هي  اأن  توؤمن  التي  الر�صيدة  قيادتنا 
واأن التكنولوجيا وجدت لتوظيفها يف تعزيز عمل احلكومات والقطاع اخلا�س 

ورفع م�صتوى �صعادة النا�س.
واأ�صاف اإن م�صرية دبي الذكية �صكلت قفزة نوعية مبجال �صناعة املدن الذكية 
اأحرزت من خاللها تقدما هائال يف خططها وا�صراتيجياتها ما �صاهم بت�صريع 
والزائرين  واملقيمني  مواطنيها  �صعادة  ت�صمن  ذكية  مدينة  نحو  دب��ي  حت��ول 
بتاأثريها اجلميع ويف  ي�صعر  الذكية حقائق ملمو�صة  املدينة  واأ�صبحت جتارب 
كافة جوانب حياتهم اليومية. والآن جنني ثمار �صنوات من العمل الدوؤوب لفرق 
العمل املبتكرة لدينا يف دبي الذكية بال�صراكة والتعاون مع اجلهات احلكومية 
التنفيذية  اخلطط  متطلبات  لتحقيق  اجلهود  تكامل  على  معها  تعمل  التي 
للتحول الذكي لدبي واأ�صبحت الإمارة اأيقونة عاملية مبجال احت�صان التقنيات 
الإجنازات  ت�صتمر  و�صوف  وم�صتدامه  متكاملة  ذكية  مدينة  ل�صناعة  احلديثة 

واجلهود للو�صول اإىل جميع امل�صتهدفات.
من جانبه قال �صعادة و�صام لوتاه املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة حكومة دبي الذكية.. 
اإن املعيار احلقيقي جلدوى م�صرية دبي يف التحول الرقمي وحتقيقها لأهدافها 
بعيدة امل��دى جتلى يف اأو���ص��ح ���ص��وره خ��الل ال��ع��ام اجل���اري ال��ذي واج��ه خالله 
اختبارا  �صكل  كوفيد19" ال��ذي  "جائحة  وه��و  نوعه  م��ن  جديد  حت��د  ال��ع��امل 

حقيقيا للمدن واأدى اإىل اإبطاء الأداء القت�صادي يف جميع اأنحاء العامل وعرب 
فيه  قدمت  ال��ذي  الوقت  يف  احلكومي  العمل  ذل��ك  يف  مبا  القطاعات  خمتلف 
البنية التحتية الرقمية لإمارة دبي حلول وخدمات فعالة ومبتكرة �صاهمت يف 
�صري اأعمال اجلهات احلكومية والنا�س ب�صكل �صل�س ومب�صتوى عال من اجلودة 
ويف الوقت الذي عانت الكثري من املدن اإغالقات و�صعوبات يف تقدمي اخلدمات 

كانت حكومة دبي م�صتعدة ملعاجلة التحديات وتقدمي اأف�صل احللول لها.
واأكد اأن دبي الذكية وبالتعاون مع جميع �صركائها ال�صراتيجيني م�صتمرة يف 
م�صريتها نحو تقدمي الأف�صل من اخلدمات �صعيا نحو حتقيق التحول الرقمي 
ويحقق  بالكامل  ذكية  اإىل مدينة  دبي  ي�صمن حتول  وال��ذي  وال�صامل  الكامل 
ريادتها مبجال تبني التقنيات املتقدمة مثل الذكاء ال�صطناعي والبلوك ت�صني 

واإنرنت الأ�صياء والبيانات وغريها الكثري.
منذ  الذكية  دب��ي  اأطلقتها  التي  املبتكرة  ال�صراتيجيات  جمموعة  و�صاهمت 
تاأ�صي�صها يف دعم م�صرية التحول الرقمي وتوفري بنية حتتية رقمية قوية ت�صهم 
"ا�صراتيجية  وتعد  النا�س  �صعادة  وتعزز  العمل احلكومي  يف تطوير منظومة 
دبي للمعامالت الالورقية" اأبرز هذه ال�صراتيجيات والتي مت اإطالقها بهدف 
رقمنة املعامالت احلكومية الداخلية واخلارجية يف جميع اجلهات احلكومية 

وجعلها خالية متاما من الورق.
وعلى مدار عامني من عمل دبي الذكية مع �صركائها من اجلهات احلكومية مت 
تطبيق هذه ال�صراتيجية حتى الآن يف 42 جهة على م�صتوى اإمارة دبي وذلك 
725 مليون دره��م، و7.7 مليون  اأكرث من  على مراحل متعددة. وقد وفرت 

�صاعة عمل و20 األفا و350 �صجرة كانت ت�صتخدم ل�صناعة الورق.
وحققت دبي الذكية جناحات لفتة من خالل "ا�صراتيجية دبي للبلوك ت�صني" 
حيث ك�صفت عن �صل�صلة من املبادرات واخلدمات املدعومة بتكنولوجيا البلوك 
ت�صني يف العديد من القطاعات. وكجزء من ال�صراتيجية كما اأطلقت "�صيا�صة 
ت�صني على م�صتوى  البلوك  �صاملة لتطبيق  �صيا�صة  للبلوك ت�صني" ك��اأول  دبي 
 3 م��دار  العاملي" على  ت�صني  البلوك  "حتدي  ا�صت�صافتها  اإىل  اإ�صافة  العامل. 
امل�صت�صيف  ه��ي  الذكية  دب��ي  ف��اإن  كذلك   .2019 وحتى   2017 م��ن  �صنوات 
 2019 و   2018 العامني  ت�صني" خ��الل  البلوك  م�صتقبل  "قمة  ل�  الر�صمي 

ون�صخة 2020.
وقدم تطبيق "دبي الآن" وهو التطبيق ال�صامل خلدمات املدينة اأكرث من 120 

خدمة حكومية وخا�صة من 30 جهة �صمن 12 فئة خمتلفة وهي: الفواتري 
و املوبايل و املركبات و الإ�صكان و الإقامة و ال�صحة و التعليم و الأمن و ال�صفر 
و الإ�صالم و التربعات وع��ام. وبلغ عدد املعامالت التي مت اإجنازها من خالل 
التطبيق ومنذ اإطالقه نحو 11.474.789 معاملة بلغت قيمتها اأكرث من 

درهم. مليارات   6
الت�صالت  تنظيم  هيئة  مع  وبال�صراكة  الذكية  دبي  اأطلقت  ال�صياق  نف�س  ويف 
وهيئة اأبوظبي الرقمية مبادرة "الهوية الرقمية" والتي تعد اأول من�صة هوية 
 5 م��ن  اأك��رث  اإىل  ال��و���ص��ول  واملقيمني  للمواطنني  ت�صمح  اآم��ن��ة  وطنية  رقمية 
اآلف خدمة عرب الإنرنت يف خمتلف القطاعات على م�صتوى الدولة تقدمها 
مواقعهم  خ��الل  م��ن  وخا�صة  حكومية  و�صبه  حكومية  جهة   100 م��ن  اأك��رث 
وامل�صادقة  الرقمي  التوقيع  خيارات  اإىل  بالإ�صافة  وتطبيقاتهم.  الإلكرونية 
الر�صمية  الوثائق  من  رقمية  ن�صخة  طلب  واإمكانية  واملعامالت  الوثائق  على 

مل�صاركتها مع مزودي اخلدمة عند احلاجة.
وقدمت مبادرة "نظم تخطيط املوارد احلكومية" حلول تقنية مركزية تنفذها 
اأكرث من 65 جهة حكومية يف دبي تت�صمن اأكرث من 30 نظاما وما يزيد على 
95 باملائة من امليزانية احلكومية واأكرث من 45  تدير  األف موظف وهي   56
4.3 مليار درهم خالل  7 اآلف م�صتخدم. وقد وفر النظام  األف موردا ونحو 

ال� 12 عاما املا�صية.
"املوظف الذكي" الذي يهدف اإىل حتقيق  ومن �صمن خدمات املبادرة تطبيق 
ال�صعادة يف بيئة العمل من خالل ما يقدمه من مزايا متقدمة تخدم اأكرث من 

71 األف موظف من 70 جهة حكومية.
وخالل اخلم�س �صنوات املا�صية قادت دبي الذكية مبادرة البيانات الأكرث طموحا 
2015 وو�صع  "قانون بيانات دبي" يف  اإط��الق  و�صمولية يف العامل بداية من 
ا�صراتيجية ومعايري ا�صتخدام وم�صاركة واإدارة البيانات وتاأ�صي�س خمترب علوم 
احلكومية  اجلهات  من  جهة  كل  يف  البيانات"  "اأبطال  من  دع��م  مع  البيانات 
لتنفيذ مبادرات "بيانات دبي" و�صمان امتثال اجلهات لقانون بيانات دبي. كما 
اأ�ص�صت "خمترب علوم البيانات" بالتعاون مع �صركة "اآي بي اإم". لتطوير مهارات 
علوم البيانات يف الإمارة وتعزيز التعاون �صمن جمتمع علوم البيانات يف دبي 
ال��روؤى ودعم  ت�صاعد على توفري  التي  ال�صتخدام  وا�صتك�صاف حالت  لتحديد 
منو منظومة البيانات وحتقيق فوائد اقت�صادية واجتماعية. ويف نف�س ال�صياق 

اأطلقت دبي الذكية من�صة "دبي بال�س" التي تعد العمود الفقري الرقمي لدبي 
بيانات  جمموعة   246 منها  بيانات  جمموعة   637 م��ن  اأك��رث  وت�صت�صيف 

مفتوحة و 391 جمموعة بيانات م�صركة.
من  لأك��رث  ينتمون  ق��ادة  ال�صعادة" وه��م  "اأبطال  مبادرة  الذكية  دب��ي  واأطلقت 
م�صاريع  تنفيذ  على  يعملون  الإم���ارة  يف  حكومية  و�صبه  حكومية  هيئة   40
وم�صاريع جديدة. وخالل خم�س �صنوات  مبادرات  وتطبيق  ال�صعادة"  "اأجندة 
لرفع جودة اخلدمات  ال�صعادة  لأبطال  عاملية  تدريبة  دورات   4 املبادرة  نظمت 
وت�صميم املدن وخالل العام اجلاري 2020 اأطلقت دبي الذكية دبلوم "ت�صميم 
اخلدمات الرقمية" وقدمته ح�صريا ل� "اأخ�صائي جتربة املدينة الذكية" �صمن 
املرحلة اجلديدة من اأجندة ال�صعادة يف دبي بهدف حت�صني جتربة النا�س الذكية 

باإمارة دبي.
ويف جمال الذكاء ال�صطناعي اأطلقت دبي الذكية يف 2017 "خمترب الذكاء 
املخترب  العديد من اجلهات احلكومية. وقد نظم  ال�صطناعي" بالتعاون مع 
20 ور�صة عمل منذ اإطالقه كما حدد اأكرث من 100 حالة ا�صتخدام حمتملة 
دبي.  حكومة  تقدمها  التي  اخلدمات  يف  ال�صطناعي  الذكاء  تقنيات  لتطوير 
الذكاء ال�صطناعي"  "جمموعة مبادئ واأخالقيات  الذكية  كذلك طورت دبي 
اإر�صادات وا�صحة حول ال�صتخدام الأخالقي لهذه التقنية، واحلد من  لو�صع 

فر�صة اتباع نهج جمزاأ وغري مت�صق لكل هيئة حكومية على حدة.
روؤية  وحتقيق  التحول  عجلة  ودفع  املتخ�ص�صة  و�صراكاتها  عالقاتها  ولتعزيز 
 2020 –  2015 م��ن  ال�صنوات  م��دار  على  الذكية  دب��ي  وقعت  الذكية  دب��ي 
نحو 191 اتفاقية مع جهات حكومية /حملية واحتادية/ وجهات كربى من 
القطاع اخلا�س .كما اأ�ص�صت دبي الذكية "ال�صبكة العاملية للمدن الذكية" وهي 
اأول �صبكة من نوعها ت�صع دبي على اخلارطة العاملية لناحية الريادة الفكرية 
بخ�صو�س املدن الذكية. وخالل العام اجلاري اأطلقت دبي الذكية جمموعة من 
املبادرات وامل�صاريع الواعدة اجلديدة منها مبادرة "ختم 100 باملائة ل ورقية" 
بهدف منح اجلهات احلكومية التي اأجنزت تنفيذ "ا�صراتيجية دبي للمعامالت 
الالورقية" بن�صبة 100 باملائة ختما وكذلك م�صروع "ال�صجل املوحد ملوظفي 
حكومة دبي" القائم على علوم البيانات بهدف بناء �صبكة من �صجالت البيانات 
املدينة  دبي  امل�صافة جلعل  القيمة  وذات  واملرابطة  واملوثوقة  الدقيقة  احلية 

الأذكى والأ�صعد على وجه الأر�س.
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة الفجرية تبحث ا�ستعداداتها الحتفاالت اليوم الوطني ال� 49

•• الفجرية-وام:

اأحمد بن غامن الكعبي قائد عام �صرطة الفجرية اجتماعا  تراأ�س اللواء حممد 
بح�صور   ،49 ال�  الوطني  اليوم  احتفالت  خالل  الأمنية  ال�صتعدادات  ملناق�صة 
الأمن  م�صتويات حفظ  اأعلى  لتحقيق  املعنية  والت�صكيالت  الإدارات  مدراء  كافة 
اتخاذ  يف  الر�صيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  الأمنية  التدابري  وو�صع  والنظام 
احليوية  الأعمال  وا�صتمرارية  واجلاهزية  ال�صتجابة  بتعزيز  الإج��راءات  اأف�صل 
من  بالوقاية  الكفيلة  والحتياطات  الوقائية  الإج���راءات  جميع  اتخاذ  واأهمية 

انت�صار فريو�س " كوفيد19- " .
واملادي  الب�صري  الدعم  توفري  على  الفجرية  �صرطة  حر�س  العام  القائد  واأك��د 

اأف�����ص��ل اخل���دم���ات، و���ص��م��ان ال��ت��واج��د الأم��ن��ي يف جميع املواقع  ب��ه��دف ت��ق��دمي 
ال�صياحية بالإمارة والطرق املوؤدية اإليها، والوقوف على الحتياجات واملتطلبات 
الالزمة لب�صط مظلة الأمن على الطرق التي ي�صلكها الزوار اإىل الإمارة، ف�صال 
من  ال�صرطة  رجل  لتمكني  الأمنية  النقاط  لإقامة  املنا�صبة  املواقع  حتديد  عن 

تقدمي خمتلف اخلدمات للزوار.
بالتدابري  املجتمع  اأف����راد  وال��ت��زام  ا���ص��ت��م��رار  ���ص��رورة  اإىل  الكعبي  ال��ل��واء  ون���وه 
"كوفيد19"، ونا�صد  والإجراءات الحرازية املتخذة للحد من انت�صار فريو�س 
اأفراد املجتمع ب�صرورة التقيد بالإجراءات واأخذ الحتياطات الالزمة والبتعاد 
فر�س  �صيتم  اأن��ه  على  م�صددا  العائلية،  واملنا�صبات  الأع��را���س  يف  التجمعات  عن 

خمالفات وعقوبات بحق الأ�صخا�س غري امللتزمني باتباع تلك الإجراءات.

من جانبه حث العميد حميد اليماحي مدير عام العمليات ال�صرطية كافة �صرائح 
بال�صلوكيات  التقيد  على  ال�صباب  وخ�صو�صا  ومقيمني  مواطنني  من  املجتمع 
املرور  رج��ال  مع  بالتعاون  اجلميع  مطالبا  الوطني،  اليوم  اإج���ازة  يف  اليجابية 
والإر�صادات  وامل���رور  ال�صري  بقوانني  الل��ت��زام  و���ص��رورة  خلدمتهم  املتواجدين 
التوا�صل  وم��واق��ع  الإع���الم  و�صائل  ع��رب  ن�صرها  يتم  ال��ت��ي  والن�صائح  اخلا�صة 
الجتماعي. ونا�صد العميد اليماحي جميع ال�صائقني والزائرين لالإمارة باتخاذ 
املنخف�صة  واملناطق  والأودي��ة  املناطق اجلبلية  القيادة يف  اأثناء  احليطة واحل��ذر 
وعند ارتياد البحر، موؤكدا اأن غرفة العمليات على ا�صتعداد تام لتلقي اأي مكاملات 
للحالت  و901  الطارئة  للحالت   999 الرقم  على  اأو بالغات  ا�صتف�صارات  اأو 

غري الطارئة.

تعقد حلقتني نقا�شيتني عن بعد حول مو�شوع التالحم االأ�شري

اجتماعية الوطني تعتمد تقريرها حول م�سروع قانون احتادي ب�ساأن جمع التربعات
•• ابوظبي-الفجر:

الب�صرية  وامل���وارد  وال�صكان  والعمل  الجتماعية  ال�صوؤون  جلنة  اعتمدت 
للمجل�س الوطني الحتادي، خالل اجتماع عقدته يف مقر الأمانة العامة 
رئي�س  الفال�صي  بالهول  حميد  ���ص��رار  �صعادة  برئا�صة  دب��ي  يف  للمجل�س 
اللجنة، تقريرها يف �صاأن م�صروع قانون احتادي يف �صاأن جمع التربعات، يف 
اإطار خطة عمل اللجنة التي اأعدتها ملناق�صة هذا امل�صروع، وذلك لأهميته 

يف تنظيم جمع التربعات يف الدولة وتوفري بيئة اآمنة للعطاء.
دور  م��ن  ال�صابعة  جل�صته  يف  اأح���ال  ق��د  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  وك��ان 
"عن  النعقاد العادي الأول للف�صل الت�صريعي ال�صابع ع�صر التي عقدها 
ملناق�صته  اللجنة  اإىل  ال��ق��ان��ون  م�صروع  2020م،  مايو   5 بتاريخ  بعد" 

واإعداد تقرير ب�صاأنه.
ثنية  ب��ن  م��رمي ماجد  م��ن:  ك��ل  �صعادة  اللجنة  اأع�����ص��اء  الج��ت��م��اع  ح�صر 
ال�صام�صي،  را�صد  وخلفان  ال�صام�صي،  العبار  علي  وحميد  اللجنة،  مقررة 
ود.�صيخة عبيد الطنيجي، و�صابرين ح�صن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن 

املن�صوري.
ا�صتكملت مناق�صة  اللجنة  اإن  الفال�صي  بالهول  �صعادة �صرار حميد  وقال 
اإىل  لرفعه  متهيداً  �صاأنه  يف  تقريرها  واعتمدت  ال��ق��ان��ون،  م�صروع  بنود 

املجل�س ملناق�صته واقراره.
عقد  على  القانون  م�صروع  مناق�صة  خ��الل  اللجنة  حر�س  �صعادته  واأك��د 
اإطار حر�صها على  املعنية بامل�صروع، يف  لقاءات مع جميع ممثلي اجلهات 
اخل���روج مب�����ص��روع ق��ان��ون ي��واك��ب م��ا ت�صهده ال��دول��ة م��ن ت��ق��دم يف �صتى 
املجالت، منوهاً �صعادته اإىل اأن اللجنة اأجرت العديد من التعديالت على 
بنود م�صروع القانون ح�صب نتائج لقاءاتها مع ممثلي احلكومة واجلهات 
املعنية، واملعنيني واملخت�صني وذوي اخلربة والخت�صا�س، حيث مت خاللها 
التربعات  وج��ه��وده��ا يف جمع  اجل��ه��ات  تلك  نظر  وج��ه��ات  على  الط���الع 

والتحديات التي تقف اأمامها.
اللجنة �صبت جمملها يف جوانب عديدة  اأن تعديالت  اإىل  واأ�صار �صعادته 

قبل  من  الإف�صاح  يف  وال�صفافية  التربعات،  جمع  وتنظيم  حوكمة  منها 
اجلهات التي تقوم بجمعها، واجلزاءات التي �صتقع على من يخالف بنود 
واجلهات  على اجلمعيات  ي�صهل  ذك��ي  اإل��ك��روين  نظام  واإن�����ص��اء  ال��ق��ان��ون، 
وال�صالمة  الإف�صاح  عمليات  و�صمان  التربعات،  جمع  تنظيم  امل�صوؤولة 

املالية.
اجلهات  جلهود  �صكره  عن  الفال�صي  بالهول  حميد  �صرار  �صعادة  واأع��رب 
الذي  القانون  مل�صروع  اللجنة  مناق�صة  وتعاونها خالل  واحلكومة  املعنية 
يعترب من القوانني الهامة، حيث �صينظم عمليات جمع و�صرف التربعات 
�صواء كانت مادية اأو عينية، م�صرياً اإىل اأن القانون الذي يتكون من )34( 

مادًة، يهدف اإىل توحيد اجلهود بني اجلهات الحتادية واملحلية والتن�صيق 
بينها من خالل قانون ينظم جمع التربعات.

امل�صروع  ه��ذا  اق���راح  احلكومة  ارت���اأت  فقد  الإي�صاحية  امل��ذك��رة  وح�صب 
ال�صحيح  بال�صكل  يوظف  امل��ال  اأن  من  والتاأكد  املتربعني  اأم��وال  حلماية 
ويحقق الغاية املرجوة منه، حيث تناولت بنوده تعريفات لبع�س الكلمات 
وال��ع��ب��ارات ال����واردة �صمن م�����ص��روع ال��ق��ان��ون، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل ب��ي��ان نطاق 
�صريانه، والأحكام املتعلقة بالت�صريح، و�صروط واإجراءات منح الت�صريح، 

ودرا�صة ال�صلطة املخت�صة لطلب منح الت�صريح، ومنح اأكرث من ت�صريح.
ال�صلطة  باحتفاظ  املتعلقة  الأح��ك��ام  القانون  م�صروع  م��واد  تناولت  كما 

ونقل  ج��م��ع  وو���ص��ائ��ل  ال��ت��ربع��ات،  ون��ق��ل  بجمع  خ��ا���س  ب�صجل  املخت�صة 
اإىل  التربعات  واإي�����ص��ال  ال��دول��ة،  م��ن خ��ارج  التربعات  ال��ت��ربع��ات، وتلقي 
جمع  ح�صابات  من  الدولة  خارج  اإىل  البنكية  والتحويالت  الدولة،  خارج 
جلمع  جار  ح�صاب  وفتح  الت�صنيف،  ب�صهادة  املتعلقة  والأحكام  التربعات، 
تربعات  فيها  يوجد  التي  امل�صرفية  احل�صابات  مع  والتعامل  التربعات، 
خمالفة. وتناولت الأحكام املتعلقة ب�صجالت حما�صبية جلمع التربعات، 
وال���ت���زام اجل��ه��ات امل��رخ�����س ل��ه��ا وامل�����ص��رح ل��ه��ا ب��ت��ق��دمي ت��ق��ري��ر لل�صلطة 
الدولية،  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  وتطبيق  الإل���ك���روين  وال��رب��ط  امل��خ��ت�����ص��ة، 
وحتويل  ال��دوائ��ي��ة،  اأو  الغذائية  العينية  بالتربعات  املتعلقة  والأح��ك��ام 
التربعات العينية اإىل نقدية، والنظم اخلا�صة للح�صول على املعلومات، 
والإع��الن جلمع  الدعاية  واأعمال  والرقابة،  بالإ�صراف  املتعلقة  والأحكام 
بالعقوبات،  املتعلقة  والأح��ك��ام  والتظلم،  الإداري���ة،  واجل���زاءات  التربعات، 
الأو�صاع،  وتوفيق  الق�صائية،  بال�صبطية  املتعلقة  اخلتامية  والأح��ك��ام 
والالئحة التنفيذية.  اإىل ذلك قال �صعادة �صرار حميد بالهول الفال�صي 
لعقد  عملها  خطة  اأي�صا  اجتماعها  يف  اعتمدت  اللجنة  ان  اللجنة  رئي�س 
حلقة نقا�صية عن بعد حول مو�صوع "التالحم الأ�صري ودوره يف حتقيق 
�صوف  اللجنة  اأن  اإىل  �صعادته  مو�صحاً  امل�صتدامة"،  الجتماعية  التنمية 
تعقد حلقتني نقا�صيتني عن بعد حول املو�صوع الأوىل يوم الإثنني املوافق 
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واأ�صار اإىل اأن اللجنة ت�صتهدف من عقد احللقة ا�صتطالع اآراء اأفراد املجتمع 
الجتماعية  التنمية  حتقيق  يف  ودوره  الأ�صري  "التالحم  مو�صوع  حول 
دعم  يف  املعنية  واجلهات  املجتمع  تنمية  وزارة  جهود  وح��ول  امل�صتدامة"، 
الأ�صر وتالحمها، بهدف جمع اأكرب عدد ممكن من الآراء حول املو�صوع، 

واخلروج بتو�صيات تدعم جهود الدولة يف بناء دور الأ�صرة.
ا�صراتيجية  وهما:  رئي�صيني  حمورين  �صمن  املو�صوع  اللجنة  وتناق�س 
وزارة تنمية املجتمع يف حتقيق اأهداف ال�صيا�صة الوطنية لالأ�صرة يف �صاأن 
املعنية  اجلهات  التن�صيق مع  ال��وزارة يف  الأ�صري، وجهود  التالحم  تعزيز 

لإعداد الت�صريعات وال�صيا�صات يف �صاأن تعزيز التالحم الأ�صري.

االإمارات تنظم عن بعد ماراثون االأفكار االفرتا�سي لتن�سيط التطوع عامليا
•• اأبوظبي -وام:

نظمت وزارة تنمية املجتمع وموؤ�ص�صة الإمارات، "ماراثون الأفكار الفرا�صي" 
الدولية  الرابطة  بالتعاون مع  وذلك  ملجتمع مرن"،  "التطوع  عنوان  حتت 
للجهود التطوعية "IAVE" ويف اإطار اجلهود التنموية والتطوعية التي 
"متطوعني. تتطوع" ومن�صة  "الإمارات  للتطوع  الوطنية  احلملة  تتبناها 
مدار  على  عقد  والذي  نوعه،  من  الأول  املاراثون  هذا  يعد  حيث  امارات"، 
3 اأيام بح�صور عدد من املنظمات غري احلكومية واملنظمات التطوعية من 
جميع اأنحاء العامل، لتطوير حلول م�صتدامة وموؤثرة للتحديات الرئي�صية 

للعمل التطوعي اأثناء جائحة فريو�س كورونا امل�صتجد "كوفيد19-".
واأقيم "ماراثون الأفكار الفرا�صي" عرب تقنية الت�صال املرئي "عن بعد" 
خالل الفرة من 9 اإىل 11 نوفمرب 2020، حيث جمع فرق املتطوعني 
معا يف رحلة ملهمة للتفكري بحلول قابلة للتنفيذ من خالل العمل التطوعي 
لكل من املوا�صيع الرئي�صية الثالثة للفكرة : العمل التطوعي يف قطاع دعم 
ال�صحة النف�صية، والعمل التطوعي يف القطاع الطبي، والتطوع لتقدمي يد 

العون للفئات الأكرث تاأثرا، مما يعزز القيم الإيجابية حول العامل.
و�صارك يف املاراثون عددا من املنظمات التطوعية واملنظمات غري احلكومية 
اأعمالهم من قبل  اإط��ار عر�س وتقييم  اأنحاء العامل، وذلك يف  من خمتلف 
جلنة حتكيم تتاألف من 18 خبريا حمليا ودوليا، الذين عملوا على تقييم 
اأ���ص��ال��ة الأف��ك��ار وو���ص��وح ن��ط��اق العمل والأه����داف وال��روؤي��ة وقابلية  م��دى 
ال�صتخدام  العتبار  يف  الأخ��ذ  مع  عاملي.  م�صتوى  على  والتطوير  التنفيذ 

املبتكر للتكنولوجيا وال�صتدامة وتقدمي عنا�صر اإبداعية اإ�صافية.
 " ب��الإن��اب��ة..  الإم����ارات  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�صام�صي،  اأح��م��د  وق���ال 
املجتمعات  داخ��ل  املرونة  يعزز  ال��ذي  املميز  امل��اراث��ون  ه��ذا  اأن ننظم  ي�صعدنا 
من خالل توفري حلول م�صتدامة وفعالة للتحديات التي تفر�صها جائحة 
كورونا، حيث ي�صكل بداية ملرحلة جديدة من العمل التطوعي الذي �صيعود 
باأثر اإيجابي كبري على كل جمتمع ودولة وقارة يف العامل، ومن خالل هذا 
املاراثون �صننطلق لكت�صاف حلول فعالة وقابلة للتطوير، مما ي�صاهم ب�صكل 

ن�صط وفعال يف احلد من املخاطر وزيادة الثقة وقوة الرابط املجتمعي".
واأ�صاف " كر�صت موؤ�ص�صة الإمارات نف�صها للعمل بال كلل لتمكني املتطوعني 
وامل�صاركني من التواجد يف هذا املاراثون، حيث قمنا بالتعاون مع الرابطة 
اجلماعي  العمل  على  لن�صجع   ،/IAVE/ التطوعية  للجهود  ال��دول��ي��ة 
والبتكار والإلهام داخل املجتمع، ولنقدم للم�صاركني فر�صة لعر�س اأفكارهم 
املبتكرة واحل�صول على الدعم الالزم لإحداث تغيري اإيجابي حول العامل".

التنمية  ل�����ص��وؤون  امل�صاعد  ال��وك��ي��ل  تهلك  ح�صة  ���ص��ع��ادة  ع��ربت  جانبها  م��ن 
الأزمات،  خ��الل  التطوع  فريق  ورئي�س  املجتمع  تنمية  ب��وزارة  الجتماعية 
عن فخرها با�صت�صافة دولة الإمارات "ماراثون الأفكار الفرا�صي" الأول 
من نوعه، الذي يجمع عددا كبريا من املنظمات غري احلكومية واملنظمات 
م�صتدامة  حلول  تطوير  مظلة  حتت  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  من  التطوعية 
وموؤثرة لتجاوز التحديات الرئي�صية للعمل التطوعي، اأثناء جائحة فريو�س 
كورونا امل�صتجد حتديدا، وللم�صتقبل عموما.. م�صرية اإىل اأن دولة الإمارات 
كانت لها كلمة يف م�صمار التطوع خالل اجلائحة، حيث اأن ماراثون الأفكار 
الفرا�صي يعد اإجنازا مكمال ل�صل�صة جناحات حققتها الدولة على �صعيد 
كورونا  ف��ريو���س  جائحة  خ��الل  واملوؤ�ص�صي  واملجتمعي  ال�صخ�صي  التطوع 
املجتمع  تنمية  وزارة  حققت  املا�صية،  الفرة  خ��الل   " واأ�صافت  امل�صتجد. 
وموؤ�ص�صة الإمارات، اإجنازا تنمويا كبريا، حتت مظلة اللجنة الوطنية العليا 
تف�صي  ب��دء  م��ع  بالتزامن  اأطلقت  وال��ت��ي  الأزم����ات،  خ��الل  التطوع  لتنظيم 
الفريو�س، حملة وطنية حملت ا�صم "الإمارات تتطوع"، ومتكنت من خالل 
للتطوع  الوطنية  املن�صة  عرب  امللحة  التطوعية  واملجالت  الفر�س  تنظيم 
"متطوعني.امارات"، من ح�صد طاقات تخ�ص�صية تطوعية بواقع 22،000 
متطوع ينتمون اإىل نحو 130 جن�صية يف دولة الإمارات.. مو�صحة اأن هوؤلء 
من  الكثري  واأجن���زوا  اجلميع،  اأج��ل  من  واجلهد  الوقت  قدموا  املتطوعني 
خالل نوعني للتطوع؛ الفرا�صي وامليداين. وقد وقفوا جنبا اإىل جنب مع 
اأبطال خط الدفاع الأول يف مواجهة كورونا، و�صاهموا بجهودهم التطوعية 
املخل�صة يف حماية املجتمع من تداعيات اجلائحة، ويف تعزيز مكانة وريادة 

دولة الإمارات عامليا، وجناحها الالفت يف الت�صدي لهذه اجلائحة.
وثمنت �صعادة ح�صة م�صاركة الفرق واملنظمات التطوعية يف مارثون الأفكار 
للمتطوعني  املعنوية  ب��ال��روح  يرتقي  امل��اراث��ون  ه��ذا  اأن  ك��ون  الف��را���ص��ي، 
الإلهام  ويحفز  الإن�����ص��اين،  وال��ع��ط��اء  التكامل  وي��ع��زز  التطوعية،  وال��ف��رق 
العمل  واملجتمعات من خالل  ال��دول  واقعية تخدم  للتفكري بحلول  العاملي 
التطوعي، ويعلي مبداأ التناف�س للعطاء يف جمالت اإن�صانية وحيوية ملحة، 
مثل: العمل التطوعي لدعم ال�صحة النف�صية، والعمل التطوعي يف القطاع 
الطبي، والعمل التطوعي لتقدمي يد العون للفئات الأكرث تاأثرا، على اعتبار 

اأن هذه القيم الإيجابية هي قيم فا�صلة يف جمتمعات مثالية.
من جانبها قالت ال�صيدة نيكول �صرييلو، املدير التنفيذي للرابطة الدولية 
للجهود التطوعية "IAVE".. " نعرب عن �صعادتنا البالغة بهذا التعاون 
"ماراثون  تنظيم  يف  الإم���ارات  وموؤ�ص�صة  املجتمع  تنمية  وزارة  من  كل  مع 
الأفكار الفرا�صي"، والذي ياأتي انطالقا من حر�صنا على التوعية باأهمية 

قيم  وين�صر  املجتمع  وم�صاندة  دع��م  يف  ي�صاهم  اجتماعي  كن�صاط  التطوع 
الإبداع  اأهمية  على  تاأكيدنا  مع  املختلفة،  اأطيافه  بني  والإيجابية  التعاون 
والبتكار يف الأفكار املقدمة يف هذا املاراثون مبا يعود باخلري واملنفعة على 

الفرد واملجتمع عرب تقدمي اأف�صل احللول للتحديات املطروحة".
واأ�صافت " مع هذا الكم الكبري من امل�صاركات والأفكار املبتكرة يف املاراثون 
�صرورة  املقدمة، مع  الأفكار  مناق�صة  امل�صتمر يف  التعاون  اأهمية  على  نوؤكد 
وجود جمتمعات تدعم وت�صجع على تو�صيع نطاق هذه الأفكار املميزة حتى 

حتقق الأهداف املن�صودة والفائدة املرجوة منها".
 23 اختيار  العامل، مت  اأنحاء  للم�صاركة من جميع  282 طلبا  تلقي  وبعد 
الفرا�صي" حيث  الأف��ك��ار  "ماراثون  يف  للم�صاركة  دول��ة   20 من  منظمة 
عملت كل 8 اأو 7 منظمات على اأفكارها يف اأحد املوا�صيع الفرعية الثالثة. 
وقام حوايل 115 م�صاركا مبدعا من جميع اأنحاء العامل جاهدين بتقدمي 
 30 من  بدعم  فرعي،  مو�صوع  لكل  املطروحة  للتحديات  احللول  اأف�صل 

مدربا وموجها.
مبلغا  ف��ائ��زة  ف��ك��رة  ك��ل  الفرا�صي" منحت  الأف��ك��ار  "ماراثون  خ��ت��ام  ويف 
بتنفيذها  الفائزة  للمنظمة  ي�صمح  اأمريكي  25،000 دولر  اإجماليا قدره 
وحتقيق الفائدة املرجوة للمجتمع، مبا ي�صاهم يف بناء عامل اأقوى واأف�صل 
من خالل العمل التطوعي. وفازت باملركز الأول يف مو�صوع العمل التطوعي 
يف قطاع دعم ال�صحة النف�صية، فكرة منظمة "رواخ توفا" من اإ�صرائيل، التي 
ت�صتخدم ا�صتبيانا قائما على نظام احللول احل�صابية وتوفر فر�س تطوعية 
حيث  النف�صية،  ال�صحة  م�صاكل  من  يعانون  الذين  لالأ�صخا�س  خم�ص�صة 
ال�صحة  م�صاكل يف  يعانون من  اأ�صخا�س  بني  بتعاون م�صرك  اإع��داده��ا  مت 
واإمكانية  امل�صرك  بالبتكار  الفكرة  وتتميز  تطوعية،  ومنظمات  النف�صية 

الو�صول والتاأثري واخلربة.
فكرة  الأول  باملركز  ف��ازت  الطبي  القطاع  يف  التطوعي  العمل  مو�صوع  ويف 
اأك���رث من  "ديدموب ب��ي يف" م��ن ه��ول��ن��دا، ال��ت��ي ت��ق��وم على ت��وف��ري  منظمة 
8000 متطوع طبي جديد للم�صاعدة يف الدعم الطبي ومتكني اأكرث من 
من  العديد  يف  الطبيني  املتطوعني  مل�صاعدة  طبي  غري  متطوع   25000
فرات  اأثناء  ذلك  اإىل  وما  الأطفال  وجمال�صة  البقالة  من  كالت�صوق  املهام 
وا�صتدامة  م��رون��ة  اأك���رث  جمتمع  اإن�����ص��اء  على  الفكرة  ه��ذه  وتعمل  عملهم، 

و�صحة وب�صكل منظم ومدرو�س.
اأما يف مو�صوع التطوع لتقدمي يد العون للفئات الأكرث تاأثرا فقد فاز باملركز 
الأول "مركز املتطوعني يف ترينيداد وتوباغو" من ترينيداد وتوباغو ، الذي 
ا�صتفاد من خربته يف ت�صميم الربامج الإر�صادية العالية التاأثري على ال�صباب 

املحتاجني للم�صاعدة والدعم، وقام بتو�صيع نطاق التاأثري من خالل تطوير 
الربامج الإر�صادية التجريبية والرتقاء بها اإىل من�صة اإر�صادية عامة عرب 

الإنرنت تخدم املوؤ�ص�صات الجتماعية التي ت�صاعد ال�صباب.
2005 مببادرة من �صاحب  اأبريل   12 الإم���ارات يف  اإط��الق موؤ�ص�صة  ومت 
القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الأعلى للقوات امل�صلحة ، ويتوىل رئا�صة جمل�س اإدارتها �صمو ال�صيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان، وزير اخلارجية والتعاون ال��دويل، وهي هيئة وطنية مت 
لتمكني  واخلا�س  العام  القطاعني  من  املمولة  امل��ب��ادرات  لت�صهيل  اإن�صاوؤها 

العمل التطوعي يف جميع اأنحاء دولة الإمارات.
لرفع  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  م��ع  بال�صراكة  الإم����ارات  موؤ�ص�صة  وتعمل 
كفاءات ال�صباب وتر�صيخ امل�صوؤولية املجتمعية من خالل تنفيذ برامج مبنية 
وتعمل  م�صتدامة،  جمتمعية  تنمية  نحو  احتياجاتهم  تلبي  الأب��ح��اث  على 
املوؤ�ص�صة على حتديد وفهم التحديات التي تواجه ال�صباب يف دولة الإمارات، 
الت�صويق  عرب  الإبداعية  والتوعية  ذكية،  برامج  من�صات  خالل  من  وذل��ك 
العالية  والقيم  بالفعالية  يت�صم  الأعمال  لريادة  والت�صالت وو�صع منوذج 
منربا   IAVE التطوعية  للجهود  الدولية  الرابطة  وتعد  الأداء.  وج��ودة 
واملوؤثر  الفعال  التطوع  من  املزيد  اإىل  تدعو  حيث  التطوعي،  للعمل  عامليا 
من خالل �صبكة عاملية من القيادات التطوعية، وتهدف الرابطة اإىل تعزيز 
التطوع يف جميع اأنحاء العامل من خالل منظمات تطوعية موثوقة وقوية. 
بالتطوع  والحتفاء  وتقوية  لتعزيز   1970 عام  يف  الرابطة  تاأ�ص�صت  وقد 
من  عاملية  �صبكة  وه��ي  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  جميع  يف  حت�صى  ول  تعد  ل  بطرق 
املنظمات غري احلكومية وال�صركات ومراكز املتطوعني الوطنية وقادة العمل 

التطوعي، وت�صم اأع�صاء من 70 دولة حول العامل.
اأبريل  مطلع  تتطوع"،  "الإمارات  الوطنية  احلملة  اإط���الق  مت  اأن���ه  ي��ذك��ر 
 ، امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة  تف�صي  ف��رة  وه��ي   ،"2020" املا�صي 
لتنظيم  العليا  الوطنية  اللجنة  خالل  من  التطوعية  احلملة  هذه  وج��اءت 
التطوع خالل الأزمات، التي يراأ�صها �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل، وحتت مظلة من�صة "متطوعني.امارات" 
الهيئة  وباإ�صراف  الإم���ارات،  وموؤ�ص�صة  املجتمع  تنمية  وزارة  بني  بال�صراكة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك يف اإطار روؤيتها لتوحيد 
بني  والتعاون  التكامل  وتعزيز  ال��دول��ة  م�صتوى  على  التطوعية  الأن�صطة 
تاأكيد  �صياق  املجتمع �صمن  القطاعات احلكومية واخلا�صة وم�صاركة  كافة 
التالحم والتعاون يف دولة الإمارات، ودعم اجلهود الوطنية ملواجهة انت�صار 
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عقد معايل ال�صيخ عبداهلل بن بيه، رئي�س منتدى تعزيز ال�صلم 
يف املجتمعات امل�صلمة، اجتماعا ت�صاوريا وتن�صيقيا افرا�صيا مع 
�صعادة ال�صفري �صام براون باك �صفري احلريات الدينية يف وزارة 
اخلارجية الأمريكية. ياأتي اللقاء يف اإطار العالقة املتميزة بني 
اخلارجية  ووزارة  امل�صلمة  املجتمعات  يف  ال�صلم  تعزيز  منتدى 
الدينية  املفو�س للحريات  ال�صفري  الأمريكية ممثلة يف مكتب 
التن�صيق حول جمموعة من  اإىل  الجتماع  العامل. وتطرق  يف 
امل�صاريع امل�صركة يف جمالت احلريات الدينية وحماية حقوق 
�صارك  التي  الإبراهيمية  الديانات  ومبادرة  الدينية،  الأقليات 
فيها املنتدى منذ تاأ�صي�صها والتي تهدف اإىل دفع عجلة التفاهم 
يعزز  مبا  املختلفة  والثقافات  الإبراهيمية  العائلة  اأدي��ان  بني 
روح ال�صلم و احل��وار. ويف هذا الإط��ار وجه �صعادة ال�صفري �صام 

براون باك الدعوة اإىل معايل ال�صيخ عبداهلل بن بّيه للم�صاركة 
وزارة  تنظمه  الإبراهيمية" التي  الديانات  "مبادرة  موؤمتر  يف 
معايل  من  �صعادته  وطلب  املقبل  ال�صهر  الأمريكية  اخلارجية 
املوؤمتر،  لأعمال  توؤطر  افتتاحية  كلمة  تقدمي  بيه  بن  ال�صيخ 
وثمن معايل ال�صيخ الدعوة للحديث حول هذا املو�صوع الهام 
ال�صيخ  ب��امل�����ص��ارك��ة. وب����دوره وج��ه م��ع��ايل  واأع����رب ع��ن �صعادته 
كلمة  لإلقاء  ب��اك  ب��راون  �صام  لل�صفري  الدعوة  بّيه  بن  عبداهلل 
ال�صلم  تعزيز  ملنتدى  ال�صابع  امللتقى  يف  الفتتاحية  اجلل�صة  يف 
"قيم عامل ما بعد كورونا: الت�صامن  الذي يعقد حتت �صعار: 
واأكد  بالدعوة  ال�صفري  �صعادة  ورح��ب  ال�صفينة"،  رك��اب  وروح 
م�صاركته يف امللتقى.  وخل�س الجتماع اإىل التاأكيد على موا�صلة 
ال�صلم  تعزيز  منتدى  ب��ني  ال��دائ��م  والتن�صيق  امل�صرك  العمل 
اخلارجية  ب���وزارة  الدينية  للحريات  املفو�س  ال�صفري  ومكتب 

الأمريكية.

رئي�ض منتدى تعزيز ال�سلم يلتقي �سفري احلريات 
الدينية يف وزارة اخلارجية االمريكية
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اأخبـار الإمـارات
برعاية رو�سة بنت اأحمد بن جمعة اآل مكتوم..اقامة العر�ض اجلماعي ل�150 عرو�سا من موظفات حكومة دبي

•• دبي -وام: 

اأقيم برعاية كرمية من حرم �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم نائب 
حاكم دبي وزير املالية ..ال�صيخة رو�صة بنت اأحمد بن جمعة اآل مكتوم العر�س 
ونظرا  دبي"  "دانات  دب��ي  حكومة  موظفات  من  عرو�صا  ل�150  اجلماعي 
ا�صتبدال  يتم  اأن  تقرر  فقد  الدولة  بها يف  املعمول  الحرازية  ل��الإج��راءات 
حفل عر�س "دانات دبي" يف ن�صخته اخلام�صة مبرا�صيم توزيع مكرمة �صمو 
بنادي  ميثاء  عود  قاعد  يف  مكتوم  اآل  جمعة  بن  اأحمد  بنت  رو�صة  ال�صيخة 
ملواجهة  وتدابري احرازية  وقائية  اإج��راءات  ام�س يف ظل  لل�صيدات  زعبيل 
بني  وال��راب��ط  التالحم  يعك�س  ال��ذي  الأم��ر  كوفيد19-  تداعيات جائحة 

القيادة وال�صعب يف هذه الظروف ال�صتثنائية.
وياأتي تنظيم عر�س دانات دبي اجلماعي يف اإطار دعم حكومة دبي املواطنات 
اللجنة  اللواتي مت عقد قرانهن يف عامي "2019 – 2020" حيث قامت 
املنظمة مبخاطبة اجلهات يف دبي لر�صيح موظفاتهن ممن تنطبق عليهن 
ال�صروط. ومت اعتماد اأ�صماء 150 عرو�صا من اأكرث من 20 جهة حكومية 
اأبرزها هيئة كهرباء ومياه دبي والقيادة العامة ل�صرطة دبي  اإم��ارة دبي  يف 

وبلدية دبي وجمارك دبي وموانئ دبي العاملية وغريها.
امل�صاركات يف العر�س اجلماعي  اآل مكتوم  اأحمد  وهناأت ال�صيخة رو�صة بنت 
جاءت  التي  اجلماعية  الأعرا�س  تنظيم  دعم  على  �صموها  حر�س  ..موؤكدة 
للمجتمع  النبيلة  والقيم  الأ�صيلة  والتقاليد  ب��ال��ع��ادات  التم�صك  لتعزيز 

والتبذير يف  الإ�صراف  الزواج ومواجهة  اأعباء وتكاليف  تقليل  الإماراتي يف 
حفالت الزواج املنفردة بالإ�صافة اإىل اأبعادها الجتماعية الإيجابية العديدة 

اإذ جت�صد روح التعاون امل�صرك وتر�صخ قيم التكافل يف املجتمع.
اأمهات  ال��وط��ن  ب��ن��ات  150 عرو�صا م��ن  ال��ي��وم  ن��زف  " اإن��ن��ا  وق��ال��ت �صموها 
اأ�صرة   150 تاأ�صي�س  يف  الأوىل  اللبنة  ال��ي��وم  �صي�صعن  ال��الت��ي  امل�صتقبل 
متما�صكة و�صعيدة متلوؤها املحبة والألفة لتكون نواة خري وبركة يف جمتمع 
اأمرا  يعد  ل  بالأ�صرة  الهتمام  اأن  رو�صة  ال�صيخة  واأك��دت  الإمارات".  دول��ة 
جديدا على دولة الإمارات اإذ اأنها تعد اللبنة الأ�صا�صية لبناء الن�صيج الأ�صري 
الأجندة  املهمة يف  املحاور  الأ�صرة �صمن  اعتماد حمور  الإم��ارات��ي حيث مت 
تتاألف من مرتكزات  التي   2021 الإم��ارات  روؤي��ة  التي ت�صمنتها  الوطنية 

الأ�صرة  لأن  الأ���ص��رة  وحماية  الأط��ف��ال  ورع��اي��ة  ال���زواج  على  تركز  رئي�صية 
الإماراتية هي �صمام اأمان واأولوية دائمة لأجيال امل�صتقبل. واأ�صارت اإىل اأن 
ثقافة الأعرا�س اجلماعية تعد نهجا وطنيا م�صتداما ولتزال حتظى بقيمة 
جمتمعية كبرية لدى جميع اأبناء الإمارات حيث كان املغفور له ال�صيخ زايد 
بن �صلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" �صاحب دعم فكرة الأعرا�س اجلماعية 
ال���زواج م��ن خالل  ال��وط��ن على  �صباب  ال��وط��ن وت�صجيع  وب��ن��ات  �صباب  ب��ني 
ي�صقون  الذين  ال�صباب  كاهل  عن  للتخفيف  جماعية  زواج  حفالت  تنظيم 
فالهتمام  العملية  احلياة  مرحلة  اإىل  الدخول  بداية  يف  خا�صة  طريقهم 
بالأ�صرة �صرورة وطنية يجب الأخذ بها لإعداد جيل واعد يتحمل م�صوؤولية 

البناء والإ�صهام الإيجابي يف م�صرية الوطن.

يف اإطار تكامل اجلهود وتعزيز التن�شيق لال�شتعداد للخم�شني عامًا املقبلة

وزراء وم�سوؤولون يف اجلهات االحتادية واملحلية يناق�سون التوجهات الرئي�سية مل�ستقبل العمل احلكومي 
•• دبي-وام:

عقدت حكومة دولة الإمارات �صل�صلة اجتماعات ت�صاورية مل�صار م�صتقبل العمل 
ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  املقبلة،  عاماً  اخلم�صني  خ��الل  احلكومي 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء  ال�صيخ حممد بن را�صد 
احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  والتن�صيق  التكامل  بتعزيز  اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم 
الحتادية واملحلية، ويف اإطار جهود جلنة ال�صتعداد للخم�صني برئا�صة �صمو 
�صوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور 

الرئا�صة، لر�صم مالمح م�صتقبل القطاعات احليوية يف الدولة.
والأمناء  ال��وزراء  اأي��ام مب�صاركة عدد من   4 على مدى  الجتماعات  وعقدت 
على  وخبريا  حكومياً  م�صوؤوًل   150 ونحو  التنفيذية  للمجال�س  العامني 
امل�صتويني الحتادي واملحلي، ناق�صوا فيها 3 مو�صوعات رئي�صية هي مو�صوع 
املالية  وا�صراتيجية  املالية  امل��وارد  ا�صتدامة  ومو�صوع  احلكومات،  م�صتقبل 

العامة بعيدة املدى، ومو�صوع الإعالم والت�صال احلكومي.
ال�صراتيجية  تت�صمن  جم��الت  ع��دة  احلكومات  م�صتقبل  مو�صوع  وناق�س 
واملوارد  والت�صريعات،  احلكومية،  واخلدمات  احلكومي،  والأداء  وال�صيا�صات، 

الب�صرية احلكومية، والبنية التحتية الرقمية، والبيانات احلكومية.
ويف مو�صوع "ا�صتدامة املوارد املالية وا�صراتيجية املالية العامة بعيدة املدى"، 
اجلديدة،  التمويل  واآل��ي��ات  احلكومية،  الإي����رادات  م�صادر  امل�صاركون  ناق�س 
والآليات املبتكرة لإعداد وتنفيذ امليزانية وتركيز تخ�صي�س املوارد لالأولويات 
والأطر  الرقمية،  املالية  والأنظمة  املالية،  اجلوانب  يف  وامل��رون��ة  احلكومية، 
وتكامل  وامل�صروفات،  الإي���رادات  وم�صتقبل  فيها،  واملرونة  الت�صريعية  املالية 

و�صمولية التخطيط املايل يف الدولة.
وت��ط��رق م��و���ص��وع الإع����الم والت�����ص��ال احل��ك��وم��ي، اإىل جم���الت دور الإعالم 
الت�صال  واآل��ي��ات  وال��ت��اأث��ري،  والتحفيز  الذهنية  ال�صورة  اإدارة  يف  والت�صال 
املوارد  وتدريب  وتاأهيل  باحلكومة،  والثقة  والإع���الم  امل�صتقبلية،  احلكومي 
والت�صال  الإع��الم  ودور  وعامليا  حمليا  للدولة  الإعالمية  والهوية  الب�صرية 
والتواجد  الر�صمي،  الت�صال احلكومي  وتن�صيق  الأزم��ات،  اإدارة  احلكومي يف 
احلكومي الإعالمي الرقمي، واإدارة ال�صورة الذهنية وال�صمعة والنطباعات 

عن احلكومة.
الدولة  وزي��ر  الطاير  حميد  بن  عبيد  معايل  الت�صاورية  الجتماعات  ح�صر 
للتطوير  دول��ة  وزي���رة  ال��روم��ي  خلفان  بنت  عهود  وم��ع��ايل  امل��ال��ي��ة،  لل�صوؤون 
ال�صتعداد للخم�صني، ومعايل عبد اهلل  اأمني عام جلنة  وامل�صتقبل  احلكومي 
بوعتابه  جا�صم  ومعايل  دب��ي،  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع��ام  اأم��ني  الب�صطي 
الكتبي  قنا�س  را�صد  علي  ومعايل  اأبوظبي،  يف  املالية  دائ��رة  رئي�س  الزعابي 
رئي�س دائرة الإ�صناد احلكومي باأبوظبي، و�صعادة يون�س حاجي اخلوري وكيل 

وزارة املالية.
ال���وزراء،  جمل�س  ع��ام  اأم��ني  احل��م��ادي  م��رمي  �صعادة  الجتماعات  ح�صر  كما 
و���ص��ع��ادة ح��م��د ع��ب��ي��د امل��ن�����ص��وري رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ال��رق��م��ي��ة حل��ك��وم��ة دولة 
�صعيد  و�صعادة  الت�صالت،  لتنظيم قطاع  العامة  الهيئة  عام  الإم��ارات مدير 
و�صعادة  الإم��ارات،  دولة  الإعالمي حلكومة  املكتب  رئي�س  ال�صنحاين  العطر 
عبداهلل نا�صر لوتاه مدير عام مكتب رئا�صة جمل�س الوزراء، و�صعادة الدكتور 
الب�صرية  للموارد  الحتادية  الهيئة  عام  العور مدير  املنان  عبدالرحمن عبد 
يف  التنفيذي  املجل�س  عام  اأمني  الهاملي  حممد  الدكتور  و�صعادة  احلكومية، 
يف  التنفيذي  املجل�س  عام  اأم��ني  املطرو�صي  �صعيد  الدكتور  و�صعادة  اأبوظبي، 
الأم��ريي بحكومة  الديوان  ال�صنحاين مدير  و�صعادة حممد  اإم��ارة عجمان، 
الفجرية، و�صعادة حميد را�صد ال�صام�صي اأمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة 
املجل�س  عام  اأم��ني  اللطيف خليفة  عبد  الدكتور حممد  و�صعادة  القيوين،  اأم 
القا�صمي  �صلطان  بن  فاهم  ال�صيخ  و�صعادة  اخليمة،  راأ���س  لإم���ارة  التنفيذي 
رئي�س دائرة العالقات احلكومية يف ال�صارقة، و�صعادة ال�صيخ �صعود بن �صلطان 
للت�صريعات يف  العليا  اللجنة  عام  اأمني  بن م�صحار،  اأحمد  و�صعادة  القا�صمي، 

دبي، و�صعادة مرمي املطرو�صي نائب مدير الدائرة املالية بالفجرية.
خطة  املالية  لل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  الطاير  حميد  عبيد  معايل  وا�صتعر�س 
املقبلة،  اخلم�صني  لل�صنوات  رائ���دة  تنموية  ملرحلة  لال�صتعداد  املالية  وزارة 
من خالل تبني نهج ا�صتباقي ي�صت�صرف التحديات لتحقيق روؤى قيادة دولة 
الإمارات، موؤكداً حر�س وزارة املالية على تعزيز التعاون والتن�صيق مع خمتلف 
الدول واملنظمات واملوؤ�ص�صات التنموية الإقليمية والدولية مبا يدعم م�صرية 
التنمية ويحقق التوازن وال�صتقرار املايل والقت�صادي يف الدولة، م�صرياً اإىل 
املايل خالل  القطاع  املدى يف  ال��وزارة ت�صعى لو�صع ت�صور وخطط بعيدة  اأن 

اخلم�صني ال�صنة املقبلة.
ال�صنوات الأخرية  الإم��ارات يف  وق��ال معايل عبيد الطاير: لقد �صهدت دول��ة 
تقدماً ملمو�صاً يف جمال التن�صيق املايل ويف م�صتويات دعم ال�صيا�صات املالية 
بني احلكومة الحتادية واملحلية، الأمر الذي ا�صتحق اإ�صادة خمتلف املنظمات 
التناف�صية  تقارير  يف  ال��دول��ة  مكانة  رف��ع  يف  البالغ  الأث���ر  ل��ه  وك��ان  الدولية 

العاملية.
بالقت�صاد  الثقة  تعزيز  على  ي�صاعد  املالية  ال�صتدامة  تر�صيخ  ان  واأ���ص��اف: 
ال�صيا�صة  ب��اأه��داف  الل��ت��زام  ويج�صد  املقبلة،  لل�صنوات  ال�صتثمار  ويحفز 
وامل��ايل من خالل  القت�صادي  ال�صتقرار  الطويل وحتقيق  املدى  املالية على 
اإىل  وا�صتناداً  العام.  والدين  الت�صخم  من  مقبولة  م�صتويات  على  احلفاظ 
جتاه  جهداً  نوفر  لن  اأننا  املالية  وزارة  يف  نوؤكد  للخم�صني،  ال�صتعداد  خطة 
دعم التنمية والتن�صيق مع املوؤ�ص�صات واملنظمات الإقليمية والدولية لتعظيم 

ال�صتفادة من خدمات وم�صاريع تلك اجلهات.
احلكومي  للتطوير  الدولة  وزي��رة  الرومي  خلفان  بنت  عهود  معايل  واأك��دت 
حكومية  منظومة  بناء  اأن  للخم�صني،  ال�صتعداد  جلنة  عام  اأم��ني  وامل�صتقبل 
م�صتقبلية متكاملة تواكب املتغريات العاملية وتلبي متطلبات التنمية ال�صاملة، 
يعك�س توجيهات وروؤى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، بتعزيز تناف�صية 
ومرونة حكومة دولة الإمارات وبناء القدرات والكفاءات الوطنية مبا ي�صهم 
واأنظمة نوعية  ا�صتباقية  �صيا�صات  واإع��داد  يف تطوير اخلطط ال�صراتيجية 

تلبي تطلعات املجتمع.
وقالت عهود الرومي اإن روؤية قيادة دولة الإمارات تركز على حتقيق الريادة 
وت�صريع  التكنولوجيا  تبني  تعزيز  عرب  امل�صتقبل،  حكومة  بناء  يف  والإجن���از 
جهود التحول الرقمي، وتطوير منوذج متكامل للجاهزية احلكومية، واإ�صراك 

املجتمع يف ر�صم م�صار جديد للم�صتقبل.
واأ�صافت وزيرة الدولة للتطوير احلكومي وامل�صتقبل اأن حكومة دولة الإمارات 
من  املتفرد  احلكومي  منوذجها  تطوير  من  املا�صية  ال�صنوات  خ��الل  متّكنت 
 700 74 موؤ�صراً وطنياً وقيا�س  اأجندة وطنية وا�صحة، وو�صع  خالل تبني 
لي�صبح  امل�صتقبلية،  الأه���داف  وحتقق  الأداء  على  تركز  ا�صراتيجي  موؤ�صر 
واملحلية  الحت��ادي��ة  العمل  ف��رق  بجهود  م�صيدة  للحكومات،  عاملياً  منهجاً 

امل�صاركة يف تطوير م�صتقبل احلكومة وو�صع اأطر عمل جديدة لها.
واأك��د معايل عبد اهلل الب�صطي الأم��ني العام للمجل�س التنفيذي لإم��ارة دبي 
اأن الفل�صفة التنموية ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب 
"رعاه اهلل" وتوجيهات �صمو  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 

املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ 
التنفيذي، اأر�صت اأ�ص�صاً متينة يرتكز عليها م�صار العمل احلكومي.

احلكومي  العمل  جم��ال  يف  عاملية  مبكانة  تتمتع  دب��ي  اإم����ارة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
مببادراتها اخلالقة وخدماتها الذكية التي ت�صتبق امل�صتقبل، ونهج مرن يدعم 
ال�صتدامة وال�صتمرارية يف ت�صدر اأغلب موؤ�صرات التناف�صية العاملية، م�صدداً 
على مقومات الإمارة القوية التي متكنها من قيادة الفكر يف منظومة العمل 

اجلديدة لتواكب تطلعات احلكومة للخم�صني عاماً املقبلة.
حجر  احلكومي  العمل  واأدوات  مفاهيم  يف  امل�صتمر  التطوير  ي�صكل  وق���ال: 
الزاوية لأجندة العمل الوطني ل�صمان حت�صني حياة النا�س، ومن هذا املنطلق 
اإجناز  وت�صريع  احلكومي  العمل  خمرجات  حت�صني  على  تركيزنا  �صيتوا�صل 
املبادرات وم�صاريع التطوير، مبا ي�صهم يف تغيري �صكل احلكومة لتعمل مبثابة 
وتعزيز  واملجتمع  والأعمال  القطاعات  كافة  ومتكني  لربط  مفتوحة  من�صة 

ال�صراكة والتعاون فيما بينهم".
واأكد معايل علي را�صد الكتبي رئي�س دائرة الإ�صناد احلكومي يف اأبوظبي، اأن 
ال�صتعداد للخم�صني عاما املقبلة لدولة الإمارات ميثل حلظة فارقة يف تاريخ 
الدائم  التخطيط  على  القائم  املوؤ�ص�صني  الآب��اء  لنهج  ا�صتمرار  وهي  الدولة، 
ور�صم مالمح امل�صتقبل، وا�صتمراراً لنهج التكامل والتعاون بني كافة اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلا�س والأفراد لتمكينهم من امل�صاركة يف م�صرية التنمية 

ال�صاملة.
واأ�صاف اأن هذا امل�صروع يعرب عن وحدة الروؤى واجتماع العقول لتعزيز الفكر 
والبتكار وال�صراكات وو�صع اأ�ص�س النطالق ملرحلة نوعية يف م�صرية النه�صة 
واملجتمعية  القت�صادية  ال��ري��ادة  حتقيق  ب��ه��دف  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال�صاملة 

والتنموية وت�صميم منظومة جديدة للخم�صني عاماً املقبلة.
واأ�صار اإىل اأن الدائرة اأطلقت العديد من املبادرات وامل�صاريع �صمن اأولوياتها، 
التميز  وحتقيق  امل�صتقبل،  ملواكبة  جاهزة  عاملة  قوى  متكني  يف  تتمثل  التي 
اأبوظبي، وبناء منظومة بيانات ُت�صهم يف  يف اخلدمات احلكومية الرقمية يف 
اأهمية هذه  اإىل  عملية �صنع القرار، ودفع كفاءة امل�صريات احلكومية، لفتاً 
الدولة، موؤكداً  العمل احلكومي، وتعزيز تناف�صية  املبادرات يف دعم منظومة 
املادية والفكرية يف �صبيل  جهوزية الدائرة للعمل على ت�صخري جميع املوارد 

ترجمة روؤية القيادة الر�صيدة من خالل العمل اجلاد واملبتكر.
اإن  املالية:  وزارة  وكيل  اخل��وري  حاجي  يون�س  �صعادة  ق��ال  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
الوزارة توؤكد على �صرورة التن�صيق بني كافة اجلهات واأهمية تكثيف اجلهود 
وترتيب الأولويات، والعمل على دعم وتنويع قاعدة النتاج والقت�صاد بدعم 
وتنمية ال�صادرات، وحتقيق ال�صراكة الفعلية مبا يحقق الأهداف القت�صادية 

وال�صيا�صات املالية الداعمة ملتخذي القرار.
وتطوير  التناف�صية  القدرة  وتعزيز  تطوير  املالية  وزارة  ا�صتطاعت  واأ�صاف: 
اأن التحديات  املعايري الدولية، كما  املالية احلكومية وفقاً لأف�صل  اخلدمات 
اإجراءات  ات��خ��اذ  تتطلب  العاملي،  القت�صاد  ت��واج��ه  التي  الراهنة  وال��ظ��روف 
القت�صادي  والتنويع  والنمو  ال�صالح  برامج  لتنفيذ  وا�صتباقية  احرازيه 
كفاءته  وت��ع��زي��ز  ال��ع��ام  الن��ف��اق  وتر�صيد  ال��ع��ام��ة  الإي�����رادات  ق��اع��دة  وتو�صيع 
وفعاليته، ف�صاًل عن اأهمية تنمية الإي��رادات ملقابلة النفاق املتجدد و�صمان 

ا�صتمرار وحت�صني جودة اخلدمات.
يف ال�صياق ذاته، ا�صتعر�صت �صعادة مرمي احلمادي الأمني العام ملجل�س الوزراء 
الت�صريعية  الأداة  واأهمية  الدولة  يف  الت�صريعات  مل�صتقبل  احلكومية  الروؤية 
املتكاملة  الت�صريعية  املنظومة  اأن  الإم��ارات، مو�صحة  اإىل مئوية  الو�صول  يف 
التي جت�صد م�صرية التوجهات امل�صتقبلية للدولة لل�صنوات اخلم�صني القادمة، 
بداأت باإطالق خمترب الت�صريعات كبيئة جتريبية لت�صريعات امل�صتقبل، واليوم 

يجري العمل لت�صبح الإمارات مركزا عامليا لت�صريعات امل�صتقبل.
وقالت اإن اأهمية الت�صريعات امل�صتقبلية تكمن يف تعزيز التوازن بني امل�صلحة 
هناك  واأن  القت�صاد،  وي��ع��زز  يدعم  مب��ا  اخل��ا���س  القطاع  وم�صلحة  العامة 
امل�صتقبلية للدولة، ومنها  اإليها الت�صريعات  اأن ت�صتند  رئي�صيًة يجب  معايرياً 
اأن تواكب التطورات العاملية واأن توائم بني امل�صالح الحتادية واملحلية معاً، 
واأن يتم اإ�صدارها يف الوقت املنا�صب وباللغة الت�صريعية املنا�صبة، م�صيفة اأن 
والتجربة  لالختبار  الت�صريعات  بع�س  اإخ�صاع  ي�صتدعي  ال�صتباقية  حتقيق 
التطورات ومراجعتها  اأثرها ور�صد  وا�صع، وقيا�س  قبل تطبيقها على نطاق 

عند ال�صرورة.
تعزيز  اإىل  ب��ال��دول  يدفع  م��ا  �صريعة  ت��غ��ريات  ي�صهد  ال��ع��امل  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
املنظومة الت�صريعية من خالل عدة ممار�صات تطويرية منها تخفيف العبء 
الت�صريعي الق�صائي والإداري على القطاعات واخلدمات والفئات املجتمعية 
ومراجعة الت�صريعات القائمة ح�صب املعطيات اجلديدة، كما تتوجه احلكومات 
اإىل و�صع ا�صراتيجيات ت�صريعية داعمة لالبتكار وتعمل على تب�صيط اللغة 
مت  اأن���ه  مبينة  ال�صطناعي،  وال��ذك��اء  التكنولوجيا  وا���ص��ت��خ��دام  الت�صريعية 
مل�صتقبل  الرئي�صية  التوجهات  حتقيق  اإىل  الهادفة  املبادرات  من  حزمة  طرح 
الت�صريعات منها اإ�صراك املجتمع يف اإعداد وتطوير الت�صريعات وو�صع اأولويات 

ت�صريعية حلكومة الإمارات من خالل الأجندة ال�صنوية للت�صريعات.
واأكد �صعادة �صعيد العطر رئي�س املكتب الإعالمي حلكومة دولة الإمارات اأن 
اأهمية تطوير اخلطط والتوجهات امل�صتقبلية  الجتماعات الت�صاورية تعك�س 
ا�صتعداداً ملرحلة تنموية جديدة يف العقود اخلم�صة املقبلة، ومبا يتوافق مع 
توجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�صيخ  ال�صمو  واأخيه �صاحب  "رعاه اهلل"،  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 

امل�صلحة يف عام ال�صتعداد ل� 50 .

منوذجاً  تقدم  اأن  الآن  وحتى  الحت��اد  قيام  منذ  الإم���ارات  ا�صتطاعت  وق��ال: 
عاملًيا متفرداً على خمتلف الأ�صعدة، واليوم ويف هذه املرحلة املهمة التي متهد 
لدخول اخلم�صني عاماً املقبلة، يجب علينا تكثيف اجلهود الوطنية احلكومية 
واملجتمعية للم�صاركة يف ر�صم ت�صورات متكاملة مل�صتقبل قطاعاتنا املحورية، 

وامل�صاهمة ب�صورة فعالة يف بناء م�صتقبل دولة الإمارات.
العمل احلكومي،  الأ�صا�صية يف جم��ال  الركائز  اإح��دى  يعد  الإع��الم  اأن  واأك��د 
وجناح احلكومات يف حتفيز طاقات �صعوبها وتعريفهم باأولوياتها وتوجهاتها 
ال�صراتيجية، خا�صًة يف الوقت الذي اأ�صبحت فيه م�صاركة املجتمع �صرورة 
لإجناح تلك الأولويات والتوجهات، والو�صول لنتائج واأهداف م�صركة مثل 
خطة ال�صتعداد للخم�صني، حيث ي�صاهم الإعالم يف رفع وعي املجتمع باجلهود 
والأفكار والنقا�صات التي جتري على اأر�س الواقع لتطوير اخلطة، والتعرف 

يف الوقت ذاته على اآرائهم وتطلعاتهم مل�صتقبل الدولة خالل العقود املقبلة.
واأ�صاف: متثل خطة اخلم�صني حمطة مهمة يف رحلة الإمارات نحو اخلم�صني 
عاماً املقبلة، ووفق خطة ا�صراتيجية موحدة، وروؤية وطنية متكاملة، ونحن 
ن�صعى يف املكتب الإعالمي حلكومة دولة الإم��ارات اإىل دعم خمتلف اجلهود 
احلكومية واملجتمعية لتطوير هذه اخلطة واإي�صالها ملختلف فئات املجتمع، 
وت�صليط ال�صوء على التالحم بني القيادة واملجتمع مبختلف فئاته وموؤ�ص�صاته 

للو�صول لالأهداف والغايات املرجوة.
الوزراء  جمل�س  رئا�صة  مكتب  ع��ام  مدير  لوتاه  نا�صر  اهلل  عبد  �صعادة  واأك��د 
اأهمية تكثيف اجلهود الوطنية احلكومية واملجتمعية يف ر�صم مالمح م�صتقبل 
الدولة، لتحقيق روؤى قيادة دولة الإمارات لت�صبح اأف�صل دول العامل واأكرثها 
امل�صرك  العمل  2071، من خالل تعزيز  الإم��ارات  تناف�صية بحلول مئوية 
ور الأمثل  الت�صّ اأفراد املجتمع لو�صع  والتخطيط ال�صراتيجي مع خمتلف 
م�صتقبل  وبناء  الإم���ارات،  دول��ة  تنموية جديدة من م�صرية  ملرحلة  ا�صتعداداً 

اأف�صل لالأجيال القادمة.
موؤ�صرات  لقيا�س  الرئي�صي  العمود  البيانات  تعترب  ل��وت��اه:  اهلل  عبد  وق���ال 
دولة  لتكون  الإم��ارات  �صمعة  على  الأهمية  وتنعك�س هذه  العاملية،  التناف�صية 
تنفيذاً  ال��ق��رار،  ات��خ��اذ  دع��م  يف  مهماً  م��رت��ك��زاً  ت�صكل  كما  ورائ����دة،  متقدمة 
لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، التي تركز على 
اأهمية جودة املعلومات التي ي�صتند اإليها القائد يف اتخاذ قراره، لرفع جودة 

القرارات التي يتخذها.
واأكد اأن الرتقاء مبكانة الإمارات يف موؤ�صرات التناف�صية العاملية يعترب جهداً 
القطاعات،  كافة  بني  امل�صرك،  والعمل  والتكامل  التعاون  يتطلب  جماعياً 
وهناك �صرورة ق�صوى لال�صتمرار يف العمل بروح الفريق الواحد مبا ي�صهم 
يف توفري بيانات ومعلومات اإح�صائية دورية ومنتظمة، ولبد من رفع كفاءة 
خالل  من  الدولة،  لتوجهات  الداعمة  ال�صيا�صات  لر�صم  البيانات  وا�صتدامة 
تقدمي �صورة وا�صحة عن اأهم الأولويات الوطنية، ومعامل العمل احلكومي يف 
املرحلة املقبلة، ما ينعك�س اإيجاباً على جمتمع دولة الإمارات، ويعزز تناف�صية 

الدولة عاملياً.
دولة  حلكومة  الرقمية  احلكومة  رئي�س  املن�صوري  عبيد  حمد  �صعادة  وق��ال 
الإمارات مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�صالت: من دواعي الفخر 
والعتزاز اأن نعمل بروح الفريق الواحد ل�صناعة م�صتقبل الدولة للخم�صني 
عاماً املقبلة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الر�صيدة، �صمن هذه العملية الت�صاركية 
ال�صاملة يف كافة القطاعات ودعم التحول الرقمي العاملي. ونحن اليوم ن�صارك 
حول  ت�صاركية  م�صتقبلية  روؤي��ة  لتقدمي  اخلا�صة  الت�صاورية  الجتماعات  يف 
اليوم.  ن�صهدها  التي  الكربى  العاملية  التحولت  الرقمي يف خ�صم  القت�صاد 
امل�صتقبل تعتمد مهارات وتقنيات رقمية متجددة ومتطورة  اإن حكومة  وقال 
با�صتمرار، وتعزيز اقت�صاد املدينة الذكية، حيث امل�صاركة ال�صاملة بني اجلهات 
يرتكز  رقمياً  جمتمعاً  لت�صبح  املجتمع،  اأف��راد  وجميع  واخلا�صة،  احلكومية 
على احلكومة الإلكرونية ان�صجاماً مع الثورة ال�صناعية الرابعة ومعطياتها 
املختلفة، القت�صاد الرقمي يحتاج اإىل روؤية ا�صتباقية وقيادة ريادية وكفاءات 
التي  الإم��ارات��ي��ة  التجربة  جن��اح  اأ���ص��رار  بع�س  يج�صد  م��ا  وم��ت��ط��ورة،  نامية 
نعتز بها كق�صة جناح عاملية. واأ�صاف حمد املن�صوري: نعي�س مرحلة رقمية 
املبداأ  اأهمها  املالمح  من  بعدد  متتاز  التي  الإلكرونية  احلكومة  تطور  من 
املجتمعية  واملوؤ�ص�صات  اخلا�س  القطاع  مع  احلكومة  تعمل  حيث  الت�صاركي 
املرحلة  ه��ذه  ومتتاز  والأنظمة  وال�صيا�صات  اخلدمات  تطوير  على  والأف���راد 

مبحورية البيانات املتبادلة.
وقال �صعادة الدكتور حممد را�صد الهاملي الأمني العام للمجل�س التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي اإن ال�صتعداد للخم�صني ي�صكل مرحلًة ا�صتثنائية تدخلها دولة 
الإمارات بروؤية ا�صت�صرافية طموحة، ت�صعى من خاللها اإىل ا�صتكمال م�صرية 
وامل�صاريع  اخلطط  تطوير  عرب  الأ���ص��ع��دة،  خمتلف  على  والتنمية  الزده���ار 

ل�صمان م�صتقبل اأكرث اإ�صراقاً ملجتمع الإمارات.
املوؤ�ص�صون  خاللها  ب��ذل  ع��ام��اً  خلم�صني  تتويجاً  ت��اأت��ي  املرحلة  ه��ذه  واأ���ص��اف 
ح�صارية  نه�صة  وتاأ�صي�س  وقوية،  حديثة  دول��ة  بناء  اأج��ل  من  كبرية  جهوداً 
حكومي  عمل  منظومة  اإر���ص��اء  على  اأب��وظ��ب��ي  عملت  وق��د  الإن�����ص��ان،  اأ�صا�صها 
ا�صتباقية  ت��ق��دمي خ���دم���ات ح��ك��وم��ي��ة  رئ��ي�����ص��ي��ة:  ث��الث��ة حم����اور  اإىل  ت��رت��ك��ز 
وال�صتثمار  التقنيات احلديثة،  على  تعتمد  وبناء منظومة عمل  ومرابطة، 
يف العن�صر الب�صري وتعزيز قدرته على امل�صاهمة يف م�صرية التنمية. واأ�صاف 
الهاملي نطمح يف الإمارات لأن نكون من الدول الرائدة يف تقدمي اخلدمات 
ال�صتباقية املرابطة وقد جنحنا يف اأبوظبي بتحقيق هذا الطموح من خالل 
التن�صيق بينها، كما  التعاون بني اجلهات احلكومية وتعزيز م�صتويات  تعزيز 
لتمكينه  مهاراته  وتطوير  احلكومي  الكادر  كفاءات  رفع  على  الإم��ارة  رك��زت 

وتعزيز م�صتويات الإنتاجية. وتابع: �صتبقى املعرفة والبتكار وال�صتفادة من 
لعملنا يف موا�صلة م�صرية التطوير  رئي�صياً  اأحدث الو�صائل التقنية منطلقاً 
حثيثة خللق  ج��ه��وداً  اأب��وظ��ب��ي  وت��ب��ذل  املقبلة،  ع��ام��اً  للخم�صني  وال���ص��ت��ع��داد 
منظومة عمل تكاملي بني احلكومة وال�صركات النا�صئة يف قطاع التكنولوجيا 
املتقدمة والذكاء ال�صطناعي، وقامت با�صتقطاب ال�صركات العاملية واأ�صحاب 
املهارات واملواهب، لت�صريع وترية التحول القت�صادي وحتقيق النمو امل�صتدام 

ل�صمان م�صتقبل الأجيال القادمة.
واأ�صار �صعادة الدكتور �صعيد �صيف املطرو�صي الأمني العام للمجل�س التنفيذي 
بعجمان اإىل اأن الجتماعات الت�صاورية مل�صار م�صتقبل العمل احلكومي �صّلطت 
والت�صريعات  احلكومية  اخلدمات  يف  املتمثل  احلكومة  م�صتقبل  على  ال�صوء 
التوجهات  اإم����ارة ع��ج��م��ان  ال��ع��م��ل يف  ف���رق  والأداء احل��ك��وم��ي، ح��ي��ث ح����ّددت 
امل�صتهدفة وجهوزية الإمارة مل�صتقبل احلكومة وناق�صت جمموعة من املمكنات 
الأوىل من خطة  �صنوات  الع�صر  على  الأولوية  وت�صنيفها ح�صب  وال�صيا�صات 

اخلم�صني.
ال�صراتيجيات  تطوير  �صرورة  على  رّك��زت  العمل  ف��رق  اأن  �صعادته  واأو���ص��ح 
والعمل  امل�صتقبل  �صيناريوهات  لنجاح  ك��ب��رية  فر�صة  متثل  ال��ت��ي  الوطنية 
الع�صرية،  اخلطط  �صمن  القادمة  اخلم�صينية  اخلطة  خ��الل  تنفيذها  على 
وا�صتثمار البنية التحتية الذكية املتطورة يف الدولة وال�صتفادة من اخلربات 
العاملية واملمار�صات بالتوا�صل عن بعد الذي اأ�صبح مطلب جوهري يف احلياة 
امل�صتقبل.  تغريات  ت�صتوعب  مرنه  وت�صريعات  �صيا�صات  وا�صتحداث  احلديثة، 
واأّكد املطرو�صي اأن امل�صتقبل املن�صود ياأتي بت�صافر وتكامل اجلهود والت�صارك 
لتفادي  املحلية  القطاعات  دور  وحت��دي��د  ال��دول��ة  م�صتوى  على  حتقيقه  يف 
احللول  وو�صع  التنّبوؤي  التخطيط  على  والركيز  اجل��ه��ود،  يف  الزدواج��ي��ة 
للحكومات  اأف�صل  م�صتقبل  بناء  يف  النجاح  اأن  �صعادته  م�صيفاً  ال�صتباقية. 
يتطلب تاأ�صي�س منظومة ممكنات ت�صاهم يف حتقيق ال�صراتيجيات الق�صرية 
واملتو�صطة املدى للو�صول اإىل حتقيق ا�صراتيجية امل�صتقبل بعيدة املدى. يف 
التنفيذي  املجل�س  عام  اأمني  ال�صام�صي  را�صد  �صعادة حميد  اأكد  ذاته،  ال�صياق 
اأهمية م�صار م�صتقبل العمل احلكومي يف تعزيز تناف�صية  اأم القيوين  لإمارة 
دول���ة الإم�����ارات ع��امل��ي��اً، وت��ط��وي��ر احل��ك��وم��ة م��ن خ���الل رف���ع ك��ف��اءة الأجهزة 
وتنظيم  ال��ع��ام��ة  ال�صيا�صات  ور���ص��م  التنظيمية  الأط����ر  و���ص��ع  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
القطاعات اخلدمية، والركيز على التطور التقني والتكنولوجي الذي يعترب 

من اأهم اأولويات احلكومة والذي يعترب �صمة وا�صحة يف حكومة امل�صتقبل.
واأ�صار ال�صام�صي اإىل حر�س حكومة اأم القيوين على تعزيز التعاون وال�صراكة 
مع احلكومة الحتادية، مبا ي�صهم يف حتقيق الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 
 ،"2071 الإم��ارات  "مئوية  اأه��داف  جت�صيد  باجتاه  قدماً  وال�صري   2021
امل�صتقبلية  الطريق  املحلية وخارطة  ا�صراتيجية احلكومة  تواوؤم  من خالل 
واخلطة الوطنية للحكومة الذكية يف الدولة والتي ت�صتند جميعها اإىل �صعادة 

املتعاملني كمحور للروؤية والر�صالة والأهداف.
واأو�صح اأن حكومة اأم القيوين ركزت على تطوير اخلدمات احلكومية وتطبيق 
التحول الذكي للخدمات، الذي يعترب نقلة نوعية يف تدرج العمل احلكومي، 
وذلك من خالل حتليل الو�صع احلايل واإ�صراك اأفراد املجتمع ملناق�صة املوا�صيع 
اخلدمية وبحث �صبل تطويرها، م�صيفاً اأن فرق العمل و�صعت خطة لتطوير 
اخلدمات ملواكبة التطورات امل�صتقبلية من خالل مركز بيانات موحد يدعم 
جاهزية اخلدمات لتطورات امل�صتقبل، وتقدمي اخلدمات عرب قنوات خمتلفة، 
وتقدمي خدمات ا�صتباقية رقمية وافرا�صية، موؤكداً �صعي حكومة اأم القيوين 
يف اعتماد التقنيات احلديثة يف تقدمي اخلدمات بال�صراكة مع املجتمع ورواد 

الأعمال لتطوير وتقدمي خدمات ا�صتباقية تعزز ريادة الدولة عاملياً.
العام  الأم���ني  خليفة  اللطيف  عبد  حممد  ال��دك��ت��ور  �صعادة  اأك���د  جهته،  م��ن 
للمجل�س التنفيذي يف راأ�س اخليمة اأن اإمارة راأ�س اخليمة اأعدت خطة متكاملة 
لبلورة روؤية م�صتقبلية طموحة للممكنات احلكومية ا�صتعداداً للخم�صني عاماً 
املقبلة، �صاهم فيها قيادات املوؤ�ص�صات احلكومية يف الإمارة ونخبة من اخلرباء 

واملخت�صني يف املجالت التخ�ص�صية.
اإ����ص���راك ف��ئ��ات خم��ت��ل��ف��ة م���ن امل��ج��ت��م��ع م���ن خ���الل ا�صتبيانات  اإن����ه مت  وق����ال 
وجمموعات نقا�س مركزة لتحديد اأهم التحديات واأف�صل املمار�صات يف املجال 
الأفكار  من  العديد  وط��رح  تقدمي  مت  حيث  املجتمع،  منظور  من  احلكومي 
"تقوم خطة املمكنات احلكومية  والت�صورات املتميزة لإثراء اخلطة، مو�صحاً 
ال�صراتيجية  حتقيق  يف  ي�صهم  �صامل  وفهم  ب���روؤى  ر�صمت  حم��اور   3 على 
الوطنية، حيث يركز املحور الأول على م�صتقبل احلكومات، ويت�صم بالتكامل 
على  العتماد  يف  ال�صتباقية  اإىل  اإ�صافة  احلكومي،  القطاع  مكونات  كل  مع 
بعيدة  العامة  املالية  با�صراتيجية  يعنى  الثاين  املحور  اأن  واأ�صاف  البيانات. 
املدى، ويركز على زيادة املرونة وا�صتدامة املوارد املالية باآليات مبتكرة وتركيز 
على الأولويات احلكومية. فيما يعد حمور الت�صال احلكومي، حموراً رئي�صياً 
وتركز  والتوا�صل،  والن�صر  التوعية  يف  دور  من  له  ملا  احلكومية  املمكنات  يف 
الروؤية يف هذا املحور على ال�صراتيجية الرقمية، و�صناعة وتر�صيخ الهوية 

العاملية.
الفجرية  الأم��ريي يف  ال��دي��وان  ال�صنحاين مدير  �صعيد  �صعادة حممد  واأك��د 
اأن دولة الإم��ارات حققت قفزات نوعية واجنازات مبهرة يف خمتلف املجالت 
وتوا�صل م�صرية منوها املتوازن من خالل تعزيز تناف�صية اقت�صادها الوطني 
والعمل با�صراتيجية مبتكرة ومدرو�صة يف توفري اأف�صل اخلدمات احلكومية 

ملواطنيها واملقيمني على اأر�صها مبا يواكب التغريات والتوجهات العاملية.
العمل  م�صتقبل  م�صار  خطط  اإع���داد  يف  �صاركت  الفجرية  حكومة  اإن  وق��ال: 
ع�صو  ال�صرقي  حممد  بن  حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بتوجيهات  احلكومي 
اإىل  احلكومية  اخلدمات  حتويل  ي�صمن  مبا  الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�س 
مدار  على  تقدم  وخ��دم��ات  البيانات،  حتليل  على  مبنية  ا�صتباقية  خ��دم��ات 
ال�صاعة يف مراكز افرا�صية وتطوير الت�صريعات بحيث تكون �صباقة ومرنة 
حكومة  يف  و�صهولة  �صرعة  اأك���رث  ح��ي��اة  اأج���ل  م��ن  العاملية  ال��ت��غ��ريات  ت��واك��ب 

امل�صتقبل.
واأ�صاف: ان الجتماعات الت�صاورية ناق�صت الو�صع احلايل لالت�صال والعمل 
الإعالمي يف حكومة الفجرية وتناف�صيتها، وو�صع التحديات ونقاط التطوير 
امل�صتقبلية لتعزيز ح�صور الإمارة اإقليمياً وعاملياً وكيفية التعاطي مع املتغريات 

امل�صتقبلية املتوقعة والتاأثريات والتوجهات العاملية على الإعالم.
واأ�صاد �صعادة الدكتور عبد الرحمن عبد املنان العور مدير عام الهيئة الحتادية 
للموارد الب�صرية احلكومية بال�صتباقية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وبعد 
للخم�صني،  ال�صتعداد  ع��ام  ال��ذي ج�صده  الأم��ر  امل��ج��الت،  نظرها يف خمتلف 
وعقد مثل هذه الجتماعات التن�صيقية بني كافة اجلهات املعنية على م�صتوى 

الدولة لبناء امل�صتقبل، لينعك�س على جودة حياة املجتمع.
امل�صتقبلي  الب�صرية يف احلكومة الحتادية، والت�صور  املوارد  وا�صتعر�س واقع 
وتطلعات  العاملية،  وامل��ت��غ��ريات  التوجهات  وف��ق  عليه،  �صتكون  ال��ذي  للو�صع 
حكومة الإم��ارات، ل �صيما يف جمال تطوير الكفاءات واملواهب، وتنمية راأ�س 
توا�صل  الدولة  اأن  الب�صرية، م�صيفاً  امل��وارد  و�صيا�صات  وحلول  الب�صري،  املال 
تطوير �صيا�صات واأنظمة املوارد الب�صرية على م�صتوى احلكومة لإدارة وتنمية 
وتوقعات  متطلبات  ومواكبة  امل�صتقبل،  حلكومة  و�صوًل  الب�صري،  امل��ال  راأ���س 

الأجيال املختلفة.
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•• دبي -وام:

واملوا�صالت  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة  اأط��ل��ق��ت 
خلدمات  دب��ي  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون 
ت��اأه��ي��ل وترخي�س  م��ب��ادرة  الإ���ص��ع��اف 
من  لها  التابعني  ال�صائقني  م��درب��ي 
يف  تخ�ص�صية  دورات  ت��ق��دمي  خ���الل 
قطاعات  ل�صائقي  الأولية  الإ�صعافات 

نقل الركاب.
املدير  ال�����دراي  خليفة  ���ص��ع��ادة  وق���ال 
دب����ي خلدمات  مل��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الإ�صعاف اإن التعاون مع هيئة الطرق 
وامل����وا�����ص����الت - ال���ت���ي ت��ع��ت��رب اأح����د 
متوا�صل   - الإ�صراتيجيني  ال�صركاء 
يف امل��ج��الت ك��اف��ة ح��ي��ث ت��ع��د الهيئة 
يف  للموؤ�ص�صة  الكبار  الداعمني  اأح��د 
حول  يتمحور  ال���ذي  اجلليل  عملها 
املر�صى  ورعاية  النا�س  اأرواح  حماية 
مبادئ  وتطبيق  امل�صت�صفى  ق��ب��ل  م��ا 

الطب الطارئ.
وال�صائقني  امل��درب��ني  تاأهيل  اأن  واأك��د 
الإ�صعافات  يف  تخ�ص�صية  ب�����دورات 
الأول����ي����ة ي��ع��د داع���م���ا رئ��ي�����ص��ا لعمل 

امل���وؤ����ص�������ص���ة الأ�����ص����ا�����ص����ي وم�������ص���ان���داً 
الطارئ  ال��ط��ب  وف��ن��ي��ي  للم�صعفني 
ك���ف���اءات  اإع���������داد  اإىل  وي����ه����دف  ب���ه���ا 
 .. الإم��ارة  الإ�صعايف يف  للعمل  داعمة 
ت�صمن  ال��دورة  برنامج  اأن  اإىل  لفتا 
حما�صرات نظرية حول نظام تقدمي 
امل�صاعدة يف احلالت الطارئة واملبادئ 
الأولية  لالإ�صعافات  العامة  واحل��دود 
خا�صة  عملية  ت��دري��ب��ات  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
ب��خ��ط��وات الأم���ن وال�����ص��الم��ة العامة 
وكيفية التعامل مع احلالت الطارئة 

واحلرجة .
اأن ال���دورة ت�صمنت  واأ���ص��اف ال���دراي 
وتاأهيل  لتدريب  متكامال  برناجما 
مدربي هيئة الطرق واملوا�صالت دبي 
واختتمت  الأول���ي���ة  الإ���ص��ع��اف��ات  ع��ل��ى 
باجتياز املدربني لالإختبارات النهائية 
وح�صولهم على �صهادات معتمدة من 
بدبي  الأول���ي���ة  الإ���ص��ع��اف��ات  موؤ�ص�صة 
مبا يتما�صى مع حتقيق روؤي��ة الهيئة 
ال�صهل  التنقل  يف  ال��ع��امل��ي��ة  »ال���ري���ادة 

وامل�صتدام«.

من جانبه قال اأحمد ها�صم بهروزيان 
املوا�صالت  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير 
واملوا�صالت  الطرق  هيئة  يف  العامة 
اإط�����ار  يف  ي����اأت����ي  ال���ربن���ام���ج  ه�����ذا  اإن 
املقدمة  اخل��دم��ات  حت�صني  م��ب��ادرات 
للمتعاملني بهدف رفع كفاءة مدربي 
جمال  يف  للهيئة  التابعني  ال�صائقني 
خرباتهم  ل�صقل  الأولية  الإ�صعافات 
املكت�صبة كمدربني معتمدين من قبل 
موؤ�ص�صة دبي خلدمات الإ�صعاف وذلك 
التدريب  وم���ه���ارات  ث��ق��اف��ة  ل��ت��ع��زي��ز 

املعرفية  اخل������ربة  واإث���������راء  ل���دي���ه���م 
اإىل  تهدف  التي  التدريبية  بالدورات 
ومهاراتهم  ال�صائقني  اأداء  حت�صني 
اآمن  ب�صكل  ال���ص��ت��ج��اب��ة  يف  للتعامل 
حالت  يف  الأولية  لالإ�صعافات  وفعال 
للتدخل  جاهزيتهم  ورف��ع  ال��ط��وارئ 
امل�صاعدة  لتقدمي  واملبا�صر  ال�صريع 
للمت�صررين يف حالت الإ�صابات مبا 
النا�س  اأرواح  على  احلفاظ  يف  ي�صهم 
وا�صراطات  م��ع��اي��ري  م��ع  ويتما�صى 

ال�صعافات الأولية يف الإمارة.

•• دبي-وام:

الت�صوير  م�صابقة  م�صروع  ح�صل 
التنمية  لأه������������داف  ال���������ص����وئ����ي 
اأطلقته  واأن  �صبق  الذي  امل�صتدامة 
الوطنية  للجنة  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 
امل�صتدامة  ال���ت���ن���م���ي���ة  لأه����������داف 
بن  ح��م��دان  ج��ائ��زة  م��ع  وبالتعاون 
حممد بن را�صد اآل مكتوم الدولية 
ال�����ص��وئ��ي ع��ل��ى جائزة  ل��ل��ت�����ص��وي��ر 
عاملية مرموقة من جمعية الأفكار 
 ”IDEAS UK« الربيطانية 
يعك�س  م�����ا  الب�����ت�����ك�����ار  ف����ئ����ة  ع�����ن 
الأمانة  ِال���ت���زام  ال����دويل  ال��ت��ق��دي��ر 
اأحدث  بتطبيق  ال��وا���ص��ح  ال��ع��ام��ة 
والبتكار  الإب����داع  واأدوات  و�صائل 
والتي اأ�صبحت اأ�صلوب عمل لديها 
لن�صر الوعي جتاه اأهداف التنمية 

امل�صتدامة يف الدولة.
اإبراهيم  ب��ن��ت  رمي  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
ل�صوؤون  دول�����ة  وزي������رة  ال��ه��ا���ص��م��ي 
اللجنة  رئ��ي�����ص��ة  ال����دويل  ال��ت��ع��اون 
التنمية  لأه������������داف  ال����وط����ن����ي����ة 
امل�����ص��ت��دام��ة.. » م��ن��ذ ان��ط��الق��ن��ا يف 

امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف  م�صرية 
ونحن يف اللجنة الوطنية لأهداف 
التنمية امل�صتدامة يف دولة الإمارات 
تامة  قناعة  على  املتحدة  العربية 
ب����اأن اجل���ه���ود ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�����داف 
اأو  امل�����ص��وؤول��ني  على  ح�����ص��راً  لي�صت 
اخلرباء يف احلكومات اأو ال�صركات 
اخل��ا���ص��ة ف��ق��ط ب��ل اأي�����ص��ا ميكننا 
حت��ق��ي��ق الأه���������داف ال���ع���امل���ي���ة من 
خالل م�صاهمات النا�س وتعبريهم 
طريق  ع�����ن  وامل����ت����ف����رد  امل���خ���ت���ل���ف 
اأو  امل��و���ص��ي��ق��ى  اأو  ال��ف��ن  ا���ص��ت��خ��دام 

الت�صوير ال�صوئي«.
واأ�صافت » ولهذا نعتز بهذا التكرمي 
م�صابقة  م�����ص��روع  ف���وز  امل��ت��م��ث��ل يف 
اجلائز  ب��ه��ذه  ال�صوئي  الت�صوير 
ل  م�صابقة  ع��ن  امل��رم��وق��ة  العاملية 
ن�صر  ه��دف��ه��ا  ب��ل  ال�صيا�صة  ت��ع��رف 
ال��ت��وع��ي��ة ح����ول ال���ع���امل ب���اأه���داف 
ا�صتخدام  عرب  امل�صتدامة  التنمية 
عد�صات امل�صورين بدون اأي متييز 
م��وؤك��دي��ن يف دول���ة الإم�����ارات على 
اأهمية ال�صراكات والتعاي�س وتعزيز 
روح الت�صامح والإخاء وال�صالم بني 

ال�صعوب املختلفة«.
م���ن ج��ان��ب��ه ع���رب ع��ل��ي خ��ل��ي��ف��ة بن 
جائزة  جلائزة  العام  الأم��ني  ثالث 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
مكتوم الدولية للت�صوير ال�صوئي 
عن �صعادته بفوز م�صابقة الت�صوير 
اخلا�صة باأهداف التنمية امل�صتدامة 
مع  بال�صراكة  تنظيمها  متَّ  وال��ت��ي 
التنمية  لأه��داف  الوطنية  اللجنة 
»البتكار«  فئة  بجائزة  امل�صتدامة 
���ص��م��ن ج����وائ����ز ج��م��ع��ي��ة الأف����ك����ار 

الربيطانية لعام 2020 .

وقال اإن هذا الفوز يعزز من قيمة 
وهذا  تنفيذها  وع��ب��ق��ري��ة  ال��ف��ك��رة 
لي�س م�صتغربا يف منطقتنا فنحن 
بدعم وتوجيه م�صتمرين من �صمو 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة دب���ي يف 
املرحلة احلالية حتت مظلة فكرية 
م��ف��اده��ا »ت��وا���ص��ل ال��ع��ق��ول و�صنع 
امل�صتقبل« حت�صرياً للحدث العاملي 
»اإك�صبو2020«  ال����ق����ادم  ال���ع���ام 
لنقدم دبي ودولة الإمارات كنموذج 

رائد مل�صتقبل احلياة على الكوكب.
و�صكر القائمني على جائزة جمعية 
 IDEAS« الربيطانية  الأف��ك��ار 
دور  مثمنا  تقديرهم  UK” على 
ال�صورة يف ربط الأفكار وتطويرها 
وتوا�صل العقول املف�صي لإجنازات 
واأ�صهل  اأف�صل  الب�صر  حياة  جتعل 
تخفيف  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة  وت�������ص���اه���م 
احللول  وت�صميم  التحديات  وطاأة 
امل���ب���ت���ك���رة وم���������ص����ارك����ة ال���ت���ج���ارب 

الإيجابية بني �صعوب العامل.
م����ن ج���ان���ب���ه ق������ال م����ال����ك امل����دين 

للتناف�صية  الإحت��ادي  املركز  ممثل 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  يف  والإح�������ص���اء 
لأه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة.. » 
ي�صرين اأن اأرى اليوم هذا التقدير 
ال��ع��امل��ي ل��ل��م�����ص��اري��ع امل��ب��ت��ك��رة بني 
التنمية  لأه��داف  الوطنية  اللجنة 
حمدان  ال�صيخ  وجائزة  امل�صتدامة 
مكتوم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
وكيف  ال�صوئي  للت�صوير  الدولية 
مت��ك��ن��ا ك���ف���ري���ق ع���م���ل واح������د من 
تاأكيد دور دولة الإمارات وريادتها 
كم�صاهم عاملي ملتزم بتنفيذ ون�صر 
ال��وع��ي ب��ه��ذه الأه����داف لي�س على 
اأي�صاً  ب��ل  ف��ق��ط  امل��ح��ل��ي  ال�����ص��ع��ي��د 
امل�صتدامة  التنمية  فاأهداف  عاملياً. 
ه��ي خ��ارط��ة ط��ري��ق ل��ع��امل مزدهر 

يحت�صن اجلميع«.
وق�����ال�����ت زي����ن����ه ك����وك���������س م����دي����رة 
ال���ع���م���ل���ي���ات يف ج��م��ع��ي��ة الأف����ك����ار 
اأكرث  م��دى  على  اأن���ه  الربيطانية 
موؤ�ص�صة  اع��رف��ت  ع��ام��ا   30 م��ن 
 IDEAS الربيطانية  الأف��ك��ار 
ب��اأف�����ص��ل الأف���ك���ار امل��م��ي��زة من   U
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 

م���ن خ����الل م�����ص��اب��ق��ة ف��ك��رة العام 
اأظهرنا م��رارا وت��ك��رارا كيف  حيث 
اأن  العمل  ميكن لالإبتكار يف مكان 
يعود بفوائد كبرية على املوظفني 

والعمالء واملوؤ�ص�صات.
مب�صاركة  ���ص��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  وع����ربت 
م�صروع م�صابقة الت�صوير ال�صوئي 
لأهداف التنمية امل�صتدامة والذي 
الوطنية  ال���ل���ج���ن���ة  ب����ه  ت���ق���دم���ت 
لأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ص��ت��دام��ة يف 
العام  مل�صابقة ه��ذا  الإم���ارات  دول��ة 
لت�صليط  املتميزة  فكرتهم  وتكرمي 
اأهداف الأمم املتحدة  ال�صوء على 
وح�صدها  امل�����ص��ت��دام��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
2020 من  لعام  الب��ت��ك��ار  ج��ائ��زة 

جمعية الأفكار الربيطانية.
للجنة  ال���ع���ام���ة  الأم����ان����ة  وك���ان���ت 
التنمية  لأه������������داف  ال����وط����ن����ي����ة 
اأواخ������ر �صهر  امل�����ص��ت��دام��ة اأط��ل��ق��ت 
مايو 2019 وبالتعاون مع جائزة 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
مكتوم الدولية للت�صوير ال�صوئي 
امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف  جائزة 
للت�صوير ال�صوئي والتي ا�صتمرت 

واأعلنت   2019 يوليو   31 لغاية 
2019 بهدف  اأكتوبر  نتائجها يف 
التنمية  ب����اأه����داف  ال���وع���ي  ن�����ص��ر 
امل�صتدامة على امل�صتوى العاملي من 
خالل جائزة ت�صوير مبتكرة تركز 
ال��ت��ح��دي��ات واحللول  ع��ل��ى ع��ر���س 
ال���ت���ي ي��واج��ه��ه��ا ع��امل��ن��ا ال���ي���وم يف 
امل�صتدامة  التنمية  اأه���داف  جم��ال 
ع��ن ط��ري��ق ال�����ص��ور امل��ع��رّبة والتي 
ت���رت���ب���ط م���ب���ا����ص���رة ب������الأه������داف. 
اخلم�صة  اجلائزة  حم��اور  وتركزت 
والإزدهار  والكوكب  الإن�صان  حول 
وال�������ص���الم ال�������ص���راك���ات وب���ل���غ عدد 
���ص��ارك��ت يف اجلائزة  ال��ت��ي  ال�����ص��ور 
7040 �صورة من خالل 4105 
بلدا   130 م��ن  و���ص��ل��ت  م�����ص��ارك��ة 

حول العامل.
الأف�������ك�������ار  ج����م����ع����ي����ة  اأن  ي������ذك������ر 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ه��ي م��وؤ���ص�����ص��ة عاملية 
تاأ�صي�صها  مت  ربحية  غري  م�صتقلة 
يف العام 1987 بهدف دعم برامج 
دم����ج امل��وظ��ف��ني وال����ص���ت���ف���ادة من 
يف  الإبداعي  وتفكريهم  مهاراتهم 

تطوير املوؤ�ص�صات واملجتمعات.

•• اأبوظبي-وام:

ت�صميم  تولت  والتي  العاملية،  ال�صهرة  ذات  الفنية  املخرجة   - ديفلني  اإ�س  قالت 
ال�49  الوطني  باليوم  الحتفال  مبنا�صبة  �صيقدم  الذي  املبا�صر  املرئي  العر�س 
تزخر  حيث  العريق،  وتراثها  مبكوناتها  غنية  الإماراتية  الثقافة  اإن   - للدولة 

الإمارات مبعامل تاريخية لها هويتها املتميزة.
الإماراتيني  املبدعني  م��ن  ف��ري��ق  ج��ان��ب  اإىل  عملها  ع��ن  ديفلني  اإ����س  وحت��دث��ت 
املوهوبني لتقدمي روؤية اإبداعية تنب�س باحلياة وكيف تاأثرت بالتاريخ والثقافة 

الإماراتية مبديا اعجابها باجلمال الطبيعي الذي تزخر به الدولة.
وبينما ل تزال التفا�صيل الكاملة للعر�س الذي �صيقام يوم 2 دي�صمرب ويبث على 
الهواء مبا�صرة للماليني حول العامل، طي الكتمان، اإل اأنه �صبق وذكر م�صممو 
العر�س املرئي باأن اأ�صجار القرم املذهلة التي تزدهر على طول اأجزاء �صا�صعة من 

�صواحل دولة الإمارات �صكلت م�صدراً لالإلهام خالل مرحلة الت�صميم.
وقالت ديفلني، التي ت�صتهر باإبداع منحوتات اأدائية �صخمة، وتقدمي بيئات تدمج 
املو�صيقى واللغة وال�صوء.. اإن امليزة الأ�صا�صية يف هذا العر�س �صتكون »منحوتة 

متحركة م�صيئة حماطة بالبحر«.
الألعاب  ل���دورة  اخلتامي  احلفل  �صممت  اأن  لها  �صبق  التي  ديفلني،  واأ���ص��اف��ت 
الأوملبية  الأل���ع���اب  دورة  اف��ت��ت��اح  وح��ف��ل   ،2012 ل��ن��دن  يف  ال�صيفية  الأومل��ب��ي��ة 
ال�صيفية يف ريو 2016 .. » تعرفت لأول مرة على اأبوظبي وعلى ثقافة دولة 
الإمارات من خالل فرق العمل العاملية يف معر�س اإك�صبو، وفرق العمل امل�صاركة 
يف الحتفال باليوم الوطني ال�49، وهو احلدث الذي اأخذين يف جولة رائعة عرب 
اأ�صحاب اخل��ربات يف جميع جوانب  والتقيت مع  ال�صبع،  الدولة  اإم��ارات  جميع 
الغني  التنوع اجلغرايف  التعرف على  اإىل  بالإ�صافة  الإماراتي  الثقافة والتاريخ 

يف دولة الإمارات.

وقالت » ما لفت نظري هو اإبداع الن�صاء الإماراتيات، اللواتي يتميزن بروح الإرادة 
اإىل  واف��دة جديدة  لكوين  اإن��ه  القول  العمل. وميكنني  فريق  والت�صميم �صمن 
الثقافة الإماراتية، فلم اأتوقع وجود هذا العدد الهائل من الن�صاء �صمن الفرق 
الذي  الت�صميم  فريق  اأ�صوات  اأ�صم  اأن  �صروري حقاً  دواع��ي  وك��ان من  املبدعة، 
اأبعد  يغلب عليه العن�صر الن�صائي اإىل اأ�صوات الن�صاء الإماراتيات املبدعات اإىل 
القرم  درا�صة جماليات غابات  الوقت يف  الكثري من  ديفلني  واأم�صت  احل��دود«. 
على �صواطئ دولة الإمارات، وقالت » اأردنا اأن تكون الطبيعة عن�صرا اأ�صا�صيا يف 
العر�س وتلعب الدور الرئي�س لفكرته، وبحثنا عن ا�صتعارة فنية ن�صتعر�س من 
والتي  املا�صية،  ال��49  ال�صنوات  مر  على  الإم���ارات  دول��ة  بذلك م�صرية  خاللها 
ف�صيلة  لت�صبح  تنمو  عندما  ال��ب��ذرة  بها  التي متر  وال��ت��ط��ورات  امل��راح��ل  حتاكي 
ال�صتعارة  لهذه  الإلهام  القرم م�صدر  اأ�صجار  وقدمت  وي�صتد عودها،  تزهر  ثم 

لرتباطها الوثيق بتاريخ الإمارات وثقافتها«.

وي�صاحب العر�س املبا�صر تكرمي لالآباء املوؤ�ص�صني ، وي�صلط العر�س ال�صوء على 
املكت�صبات التي حتققت بف�صل الحتاد.

من  مب�صاهدته  ال�صتمتاع  �صخ�س  لأي  ميكن  بحيث  للحدث  التخطيط  ومت 
املتبعة خ��الل ه��ذه الفرة  ال�صالمة  اإج���راءات  ب��اأم��ان، وذل��ك متا�صياً مع  املنزل 

ب�صبب القيود التي فر�صتها جائحة كوفيد19-.
باليوم  اخلا�س  العر�س  لتقدمي  فر�صة  اجلائحة  لنا  اأت��اح��ت   « ديفلني  وقالت 
الوطني ال�49 بطريقة جديدة ومبتكرة. ومن خالل هذا الت�صميم الذي يركز 

على الطبيعة هنا، فاإننا ن�صتح�صر روؤية ال�صيخ زايد مل�صتقبل الدولة«.
دولة  تنفذها  التي  والح��رازي��ة  الوقائية  والتدابري  الإج����راءات  مع  ومتا�صياً 
الإمارات..حر�صت اللجنة املنظمة على تطبيق اأعلى معايري ال�صحة وال�صالمة 
ل�صمان �صالمة جميع امل�صاركني يف احلدث وي�صمل ذلك اإجراء فحو�صات »كوفيد 

- 19 » جلميع الفرق والطواقم امل�صاركة يف العر�س.

خريية اآل مكتوم واأكادميية البحث العلمي مب�سر تبحثان التعاون

�سرطة الفجرية تخف�ض املخالفات املرورية 50%
•• الفجرية -الفجر:

بناًء على توجيهات ويل عهد الفجرية ال�صيخ حممد بن 
الفجرية  ل�صرطة  العامة  القيادة  تعلن  ال�صرقي،  حمد 
واإلغاء   ،50% بن�صبة  املرورية  املخالفات  قيمة  خف�س 
 2 من  اعتباراً  املركبات  حجز  وقيمة  املرورية،  النقاط 
على  2021م  ي��ن��اي��ر   15 ول��غ��اي��ة  دي�صمرب2020م 
دي�صمرب   1 ت��اري��خ  ح��ت��ى  امل�صجلة  امل���روري���ة  امل��خ��ال��ف��ات 

2020م.
واأكد القائد العام ل�صرطة الفجرية، اللواء حممد اأحمد 
ال�صيخ  م��ن  ال��ق��رار ج��اء ح��ر���ص��اً  اأن  الكعبي،  ب��ن غ��امن 

حممد بن حمد ال�صرقي ويل عهد الفجرية، على اإ�صعاد 
،والذكرى  الت�صامح  املواطنني واملقيمني مبنا�صبة  عام 

ال�49 لليوم الوطني للدولة.
ال���ف���ج���رية حت���ر����س على  ����ص���رط���ة  اإن  ال��ك��ع��ب��ي  وق������ال 
اإدخال  يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها  م��ن  التي  امل��ب��ادرات  تطبيق 
اإجناز  على  وتعينهم  املتعاملني،  على  وال�صرور  البهجة 

معامالتهم املرورية بكل ي�صر و�صهولة.
ال��ع��ق��ي��د �صالح  وال����دوري����ات،  امل����رور  اإدارة  م��دي��ر  ودع���ا 
حممد عبداهلل الظنحاين، الأفراد اإىل اغتنام الفر�صة 
وال�صتفادة من اخل�صم يف  املخالفات،  ب�صداد  والإ�صراع 

هذه الفرة، واإنهاء املخالفات املرورية املراكمة.

•• القاهرة-وام:

ب����ح����ث ال�����دك�����ت�����ور ������ص�����الح ال����دي����ن 
وممثل  م�������ص���ت�������ص���ار  اجل�����ع�����ف�����راوي 
م�صر  يف  اخل��ريي��ة  مكتوم  اآل  هيئة 
ال���دك���ت���ور حم���م���ود �صقر  وم����ع����ايل 
العلمي  ال��ب��ح��ث  اأك���ادمي���ي���ة  رئ��ي�����س 
والتكنولوجيا امل�صرية �صبل التعاون 
العديد  يف  والأك��ادمي��ي��ة  الهيئة  بني 

من املجالت العلمية والتنموية.
واأ�صاد رئي�س الأكادميية بجهود �صمو 

اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  ال�صيخ ح��م��دان 
راعي  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب 
هيئة اآل مكتوم اخلريية يف دعم كافة 
املجالت العلمية ومنها بناء املدار�س 
اجلوائز  وت��خ�����ص��ي�����س  واجل���ام���ع���ات 
امل�صتوى  ع��ل��ى  وب���ج���ه���وده  ال��ع��ل��م��ي��ة 
امل�صاريع  اإق��ام��ة  حيث  من  الإن�صاين 
التنموية والنهو�س مب�صتوى الأ�صر 
اأكرث  ويف  م�صر  يف  بالرعاية  الأوىل 
م��ن 50 دول���ة ح��ول ال��ع��امل. وثمن 
ع�صو  ال�صايغ  م��ريزا  �صعادة  جهود 

الإ�صراف  يف  الهيئة  اأم��ن��اء  جمل�س 
اخلريية  امل�������ص���اري���ع  ع���ل���ى  امل���ب���ا����ص���ر 
يف  الهيئة  تنفذها  ال��ت��ي  والتنموية 
لزيارة  ال��دع��وة  ل��ه  موجها   .. م�صر 
جهودها  على  والط��الع  الأكادميية 
الرائدة. وقدم الدكتور �صالح الدين 
درع   - اللقاء  - يف ختام  اجلعفراوي 
التكرمي اإىل معايل الدكتور حممود 
�صقر تقديرا جلهوده يف الأكادميية 
بالبحث  ال��ن��ه��و���س  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه 
العلمي ملا فيه م�صلحة الأمة. جدير 
اآل مكتوم اخلريية  اأن هيئة  بالذكر 
حملتها  خ���الل  م��ن  م�صر  يف  تعمل 
» ق��ل��وب رح��ي��م��ة » ال��ت��ي غ��ط��ت على 
من  العديد  اخلم�س  �صنواتها  م��دار 
حمافظات م�صر حيث ت�صم احلملة 
التدفئة  كحملة  م��ت��ف��رق��ة  ح��م��الت 
املواد  ت��وزي��ع  وحملة  الأ�صقف  وب��ن��اء 
الغذائية قبيل �صهر رم�صان وتوزيع 
اإىل  اإ�صافة  املدر�صي  وال��زي  اللحوم 
اآلف امل�صروعات ال�صغرية ومتناهية 
ال�������ص���غ���ر ورع����اي����ت����ه����ا ل���ل�������ص���ل���ح يف 

اخل�صومات الثاأرية ب�صعيد م�صر .

املخرجة الفنية لعر�ض اليوم الوطني ال�49: االإمارات متتلك تراثا عريقا وطبيعة جميلة

�سيف بن زايد ي�ستقبل اأمني 
عام جمل�ض التعاون اخلليجي

•• اأبوظبي-وام:
ا�صتقبل الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية م�صاء اأم�س معايل الدكتور نايف 
احلجرف اأمني عام جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي 
حول  احلديث  وال�صيف  �صموه  وت��ب��ادل  حاليا.  الإم���ارات  ي��زور 
العمل اخلليجي  تعزيز  �صبل  تتناول  التي  املو�صوعات  عدد من 
م�صرية  دفع  واأهمية  وال�صرطية،  الأمنية  املجالت  يف  امل�صرك 
دول  قادة  لتوجيهات  وفقاً  املجالت،  التكامل اخلليجي يف هذه 

جمل�س التعاون.

م�سروع م�سابقة اأهداف التنمية امل�ستدامة للت�سوير ال�سوئي يفوز بجائزة مرموقة من االأفكار الربيطانية

طرق دبي واإ�سعاف دبي تطلقان مبادرة تدريب حول االإ�سعافات االأولية

•• اأبوظبي-وام:

ال��ب��واردي وزي��ر الدولة  اأحمد  وق��ع معايل حممد بن 
ل�صوؤون الدفاع ومعايل يو�صف حممد علي مدير مكتب 
فخامة رئي�س جمهورية جزر القمر الحتادية املكلف 
بوزارة الدفاع اأم�س عرب الت�صال املرئي مذكرة تفاهم 
حول التعاون امل�صرك يف املجال الدفاعي والع�صكري.

املذكرة يج�صد  اأن توقيع هذه  ال��ب��واردي  واأك��د معايل 
ال�صراكة  ع��الق��ات  تعزيز  على  ال��دف��اع  وزارة  ح��ر���س 
�صركائها،  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأوا���ص��ر  تعزيز  يف  وال��ت��زام��ه��ا 

حيث تهدف اإىل تعزيز عالقات ال�صداقة القائمة بني 
البلدين.

م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د م��ع��ايل ي��و���ص��ف حم��م��د ع��ل��ى حر�س 
ودعم  تعزيز  على  القمر  ج��زر  جمهورية  دف��اع  وزارة 
يخدم  مب��ا  البلدين  ب��ني  امل�صركة  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 

م�صاحلهما.
وا���ص��ت��ع��ر���س اجل��ان��ب��ان خ���الل الت�����ص��ال امل��رئ��ي اآخر 
تطورات وم�صتجدات جائحة فريو�س كورونا امل�صتجد 
»كوفيد – 19« ،اإ�صافة اإىل عدد من امللفات الإقليمية 

والدولية.

البواردي يوقع مذكرة تفاهم مع جزر 
القمر حول التعاون يف املجال الدفاعي

ف����ق����د امل������دع������و  /ك���ري�������س 
ال����������را�����������ص����������ى، ف�����رن�����������ص�����ا   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )20AI86622( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0505596593

فقدان جواز �سفر
/هانيفري  امل����دع����و   ف���ق���د 
ناكازى، اوغندا   اجلن�صية 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)b1499507( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0543391903

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

الأحكام  فر�س  جانبه  من  �صا  اأو  �صان  ب��راي��وت  ال���وزراء  رئي�س  ا�صتبعد 
العرفية يف الوقت الراهن. ويعاقب الن�س املتعلق بامل�صا�س بالذات امللكية 
اأن ت�صل  اأق�صى القوانني يف العامل، بال�صجن ملدة ميكن  الذي يعد من 
اإىل 15 عاما من يرتكب اإهانة اأو نقدا اأو ت�صهريا بامللك اأو اأحد اأفراد 

اأ�صرته. ومل ي�صتخدم هذا القانون منذ 2018.
وحول العودة اإىل هذا القانون، ت�صاءل اأحد قادة احلراك باريت �صواراك 
امللقب ب«البطريق« وهو من بني امل�صتهدفني ال12 »هل يعني ذلك اأن 

النظام امللكي اأعلن حربا �صاملة على النا�س؟«
املزيد  اأن يجذب  النوع ميكن  ه��ذا  »موقفا من  اأن  »البطريق«  واأ���ص��اف 
للدميوقراطية  املوؤيدة  احلركة  وكانت  اليوم.  ال�صارع«  اإىل  النا�س  من 
قد قررت القيام مب�صرية الأربعاء اإىل »مكتب ملكية التاج« الذي يدير 

جمل�س اإدارة هذه الهيئة ليوؤمن بذلك مراقبة �صكلية من قبل احلكومة. 
و«مكتب ملكية التاج« الذي يعمل يف قطاعات الأ�صغال العامة وامل�صارف 
لكن  اأرقامه،  ن�صر  ملزما  لي�س  والعقارات  والتاأمني  الكيميائية  وامل��واد 
و�صتني  يديرها مبا بني ثالثني  التي  الأ�صول  قيمة  يقدرون  املحللني 
مليار دولر ما يجعل العائلة امللكية التايالندية واحدة من الأغنى يف 

العامل. وبعد اأربعة اأ�صهر من التجمعات، يت�صاعد التوتر يف تايالند.
امل�صيل  وال��غ��از  امل��ي��اه  خراطيم  املا�صي  الأ���ص��ب��وع  ال�صرطة  وا�صتخدمت 
زال م�صدره  اأ�صخا�س بر�صا�س ما  �صتة  للدموع �صد حمتجني وجرح 

جمهول. وياأتي رد ال�صلطات على ال�صعيد الق�صائي اأي�صا.
اأنه  الإن�صان  حقوق  عن  للدفاع  التايالنديني  املحامني  رابطة  وذك��رت 
منذ التجمع الأول الذي نظم يف18 متوز/يوليو، مت توجيه التهام اإىل 
174 �صخ�صا على الأقل »بامل�صاركة غري القانونية يف تظاهرة«، بينما 
يالحق 46 اآخرون على الأقل بتهمة »اإ�صعال فتنة«، وهي جرمية يعاقب 

عليها بال�صجن �صبع �صنوات. 

•• بانكوك-اأ ف ب

تايالند  للدميوقراطية يف  امل��وؤي��د  احل���راك  ق���ادة  م��ن   12 ي��واج��ه  ق��د 
الحتجاج  حركة  ب��دء  منذ  �صابقة  يف  امللكية  ب��ال��ذات  بامل�صا�س  اتهامات 
بالغمو�س  للتنديد  بانكوك  العا�صمة  تظاهرات جديدة يف  تنظم  التي 
الذي يلف الرثوة امللكية الهائلة. وقالت رابطة املحامني التايالنديني 
للدفاع عن حقوق الإن�صان اإنه حتى الآن »ا�صتدعت ال�صرطة 12 �صخ�صا 

مبوجب املادة 112 من قانون العقوبات« يف ما يتعلق بهذه اجلرمية.
و�صتو�صي ال�صرطة بعد ذلك النائب العام مبالحقة هوؤلء من عدمها 
على هذا الأ�صا�س. و�صرح الناطق با�صم احلكومة انو�صا بورابا�صاي�صري 
لكننا  ال�صلمي،  التظاهر  يف  ال�صعب  ح��ق  »ن��وؤي��د  بر�س  فران�س  لوكالة 
قلقون ب�صكل متزايد من حماولت تقوي�س دولة القانون يف تايالند«، 

مربرا بذلك قرار ال�صلطات.
واأ�صاف اأن كل الر�صانة الت�صريعية »�صيتم تطبيقها«. وردا على �صوؤال، 

املوقع  ح��ول  للطرق  رئي�صية  حم��اور  ال�صرطة  واأغلقت  امللكية.  ال��رثوة 
ت�صهد  التي  الكبرية  املدينة  يف  الزدح���ام  تفاقم  اإىل  اأدى  ما  بحاويات، 
اأ�صا�صا. ولتجنب �صدامات حمتملة مع موؤيدين  حركة مرور فو�صوية 
اأي�صا،  التاج«  ملكية  »مكتب  اأم��ام  التجمع  يريدون  للملكية  متطرفني 
قرر املوؤيدون للدميوقراطية يف نهاية املطاف التجمع اأمام مكاتب بنك 
�صخ�صيا من  امللك  ويعد  اململكة  امل�صارف يف  اأكرب  اأحد  التجاري،  �صيام 

امل�صاهمني الرئي�صيني فيه.
ال��وزراء واإع��ادة �صياغة الد�صتور  ويطالب املتظاهرون با�صتقالة رئي�س 

واإ�صالح نظام امللكية وخ�صو�صا مراقبة مالية امللكية.
�صلطة  مينحه  قانونا  فاجريالونغكورن  ماها  امللك  فر�س   ،2017 يف 
كاملة على »مكتب ملكية التاج«. ويف املا�صي، كان وزير املالية ع�صوا يف 

قادة احلراك يف تايالند مهددون مبالحقات 

•• باري�س-اأ ف ب

تخفيف  ع�����ن  ف���رن�������ص���ا  اأع����ل����ن����ت 
املفرو�صة  ل���ل���ق���ي���ود  ت����دري����ج����ي 
كوفيد19-  وب���������اء  لح������ت������واء 
م���ع ت���راج���ع ع���دد الإ����ص���اب���ات، يف 
ت��ق��وم ع��ل��ى اتخاذ  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
دول  اعتمدتها  �صغرية  خ��ط��وات 
اأوروب��ي��ة اأخ��رى مع اق��راب عيد 

امليالد.
ال�صحي  ال��و���ص��ع  ي��وا���ص��ل  ف��ي��م��ا 
�صريفع  ف���رن�������ص���ا،  يف  حت�������ص���ن���ه 
الول- ك��ان��ون   15 يف  الإغ�����الق 

ل���ي���ح���ل حم���ل���ه حظر  دي�������ص���م���رب 
من  ال��ب��الد  م�صتوى  على  جت��ول 
ال�����ص��اع��ة ال��ت��ا���ص��ع��ة م�����ص��اء حتى 
ا�صتثناء  م���ع  ���ص��ب��اح��ا  ال�����ص��اب��ع��ة 
ليلتي امليالد وراأ�س ال�صنة )24 و 
31 كانون الول-دي�صمرب( حيث 
�صتكون حركة التنقل متاحة، كما 
اأعلن الرئي�س الفرن�صي اإميانويل 
اىل  خطاب  يف  الثالثاء  م��اك��رون 

الأمة.
من  ال�����ص��غ��رية  امل��ت��اج��ر  �صتتمكن 
اإع�����ادة ف��ت��ح اأب��واب��ه��ا اع��ت��ب��ارا من 
حمالت  اأو  املكتبات  مثل  ال�صبت 

املالب�س.
و�صي�صمح بالتنقالت �صمن نطاق 
20 كيلومرا وعلى مدى ثالث 
�صاعات، بدل من كيلومر واحد 

وملدة �صاعة كما كان �صاريا.
يف املقابل، يتعني اأن تبقى احلانات 
واملطاعم مغلقة حتى 20 كانون 

الثاين-يناير على اأقرب تقدير.
ك���ذل���ك، ق����ررت ال�����ص��ل��ط��ات لو�س 
اجن��ل��ي�����س )ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا(، ثاين 
املتحدة،  ال����ولي����ات  م����دن  اأك�����رب 
اإغالق املطاعم واحلانات اعتبارا 
من م�صاء الأربعاء لثالثة اأ�صابيع 
على الأقل ولن ي�صمح اإل بخدمة 
خارج  اىل  اجلاهزة  الوجبات  بيع 

املوؤ�ص�صات.
حاليا  ك����ال����ي����ف����ورن����ي����ا  ت�������ص���ج���ل 

الإ�صابات  من  قيا�صية  م�صتويات 
ومع  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  بفريو�س 
اخلمي�س  ال�����ص��ك��ر  ع��ي��د  اق�����راب 
الولية  يف  ال�����ص��ح��ة  وزي�����ر  دع����ا 
مارك غايل املواطنني اىل جتنب 

التجمعات العائلية الكربى.
نرف�س،  اأن  امل���ه���م  »م�����ن  وق������ال 
باأكرث  الأم����ر  يتعلق  ح��ني  ح��ت��ى 

الأ�صخا�س قربا من عائلتنا«.
ال�صحية  ال�������ص���ل���ط���ات  ودع��������ت 
الأوىل  ل����ل����م����رة  وا�����ص����ن����ط����ن  يف 
ال�صفر  ع����دم  اىل  الأم���ريك���ي���ني 
يف  الق������رب������اء  اىل  ل���الن�������ص���م���ام 
يف  املهمة  ال�صنوية  املنا�صبة  ه��ذه 

الوليات املتحدة.
ووج��ه حاكم ولي��ة كنتاكي اندي 
بي�صري نداء عرب حمطة »�صي ان 
اىل  داعيا  ال��وب��اء  من  للتنبه  ان« 

ال���ربي���ط���اين ����ص���ان���ويف ج����ي ا�س 
ك��ي والم��ريك��ي-المل��اين فايزر-

بايونتيك والأملاين كيورفاك.
على  الإع����������الن����������ات  وت��������ت��������واىل 
اآخرها  وك����ان  ال��ل��ق��اح��ات.  ج��ب��ه��ة 
لقاح  اأن  ال��ث��الث��اء  رو�صيا  اإع���الن 
يطوره  ال�����ذي  »���ص��ب��وت��ن��ي��ك-يف« 
م����رك����ز غ���ام���ال���ي���ا ل����الأب����ح����اث يف 
 %  95 بن�صبة  ف��ع��ال  م��و���ص��ك��و، 
بح�صب  ال���ف���ريو����س  م��ك��اف��ح��ة  يف 

النتائج التمهيدية.
واأعلنت اإ�صبانيا اأنها �صتبداأ حملة 
الثاين-يناير  ك��ان��ون  يف  التلقيح 
للم�صنني  الأول���وي���ة  اع��ط��اء  م��ع 
ت�صررا  الأك����رث  ال��ع��ج��زة  دور  يف 
الوباء، وكذلك ملوظفي هذه  من 

الدور.
�صتكون  فالأولوية  فرن�صا  يف  اأم��ا 

اإجراءات اأكرث ت�صددا.
م�صوؤولون  اأك����د  ال���وق���ت  ه���ذا  يف 
اأمريكيون اأن اخلطة اللوج�صتية 
ماليني  لتوزيع  الالزمة  الهائلة 
حتالف  ل����ق����اح  م�����ن  اجل������رع������ات 
جاهزة.  ب��ات��ت  فايزر-بايونتيك 
ماليني   6،4 ت��وزي��ع  ويتوقعون 
وكالة  موافقة  تلقي  ف��ور  جرعة 
الأمريكية  وال��ع��ق��اق��ري  الأغ��ذي��ة 
ثالثة  م�����ن  اأق�������ل  يف  امل���رت���ق���ب���ة 
تورنتو  تخ�صع  �صماًل،  اأ�صابيع. 
اأك�����رب م����دن ك���ن���دا لإغ������الق منذ 
ب�صبب  ي���وم���اً   28 مل����دة  الث���ن���ني 

ارتفاع عدد الإ�صابات.
عدة  تعتمد  ال��غ��رب��ي��ة،  اأوروب�����ا  يف 

دول اأي�صا ا�صراتيجية فرن�صا.
و���ص��ت��ع��ود اإن���ك���ل���را ب��ع��د اإغ����الق 
اأ�صابيع،  اأرب����ع����ة  م���ن���ذ  م�����ص��ت��م��ر 

ال��راب��ع��ة ع�صرة يف  الأط��ف��ال دون 
املناطق  ت��و���ص��ي  ف��ي��م��ا  ال���ت���ع���داد 
قبل  امل�����ص��ارك��ني  بحجر  املختلفة 

هذه الأعياد وبعدها.
املفو�صية  ت�������ص���ادق  اأن  ي��رت��ق��ب 
الأوروب����ي����ة الأرب����ع����اء ع��ل��ى عقد 
ج����دي����د م�����ع �����ص����رك����ة م����ودي����رن����ا 
 160 على  للح�صول  الأمريكية 
م��ل��ي��ون ج��رع��ة م���ن ال��ل��ق��اح �صد 

كوفيد-19.
ال�صاد�س  ���ص��ي��ك��ون  ال��ع��ق��د  ه����ذا 
ال���ذي ي��ربم��ه الحت����اد الوروب����ي 
�����ص����ي����دل����ة حلجز  م������ع خم����ت����رب 
جرعات من اللقاح ب�صكل م�صبق. 
اأب�����رم ع���ق���ودا مع  اأن  ���ص��ب��ق  ف��ق��د 
ال�صويدي- اأ�صرازينيكا  خمترب 

الربيطاين والمريكي جون�صون 
ان��������د ج����ون���������ص����ون وال���ف���رن�������ص���ي 

الأول-دي�صمرب  ك���ان���ون  م��ط��ل��ع 
بح�صب  تكيفها  ا�صراتيجية  اإىل 
ال��و���ص��ع امل��ح��ل��ي م���ع اإع������ادة فتح 
املتاجر غري الأ�صا�صية وا�صتئناف 
اأن  على  والزيجات...  القدادي�س 
ترافق مع برنامج وا�صع لإجراء 

فحو�س ك�صف.
اإن���ك���ل���را  اإىل  ال������واف������دون  اأم�������ا 
حجر  اإىل  اأ���ص��ا���ص��ا  وامل�����ص��ط��رون 
ي����وم����ا،   14 م��������دة  اأن����ف���������ص����ه����م 
ف�صيتمكنون اعتبارا من منت�صف 
ك�����ان�����ون الأول-دي�����������ص�����م�����رب من 
العزل هذه يف حال  خف�س فرة 
نتيجته  تاأتي  لفح�س  خ�صوعهم 
���ص��ل��ب��ي��ة ب��ع��د خ��م�����ص��ة اأي������ام على 

و�صولهم.
ال��وزراء الربيطاين  وق��ال رئي�س 
بوري�س جون�صون »عيد امليالد هذا 

العام لن يكون عادياً والطريق ل 
تزال طويلًة حتى الربيع«.

الثالثاء  ق����ررت  احل��ك��وم��ة  ل��ك��ن 
تخفيف بع�س القيود قبل العيد 

وبعده بقليل، يف بريطانيا.
و�صتتمكن ثالث عائالت خمتلفة 
من اأن جتتمع معا يف املكان نف�صه 
ل��ف��رة خ��م�����ص��ة اأي�����ام ف��ق��ط كحد 
كانون   27 اىل   23 م��ن  اأق�����ص��ى 
تتمكن  ول�����ن  الول-دي���������ص����م����رب 
العائالت من التنقل يف كل انحاء 

البالد. 
اأملانيا  يف  نف�صه  الو�صع  وي�صجل 
الثالثاء  امل��ق��اط��ع��ات  دع���ت  ح��ي��ث 
بعيد  الح����ت����ف����الت  ح�����ص��ر  اإىل 
بع�صرة  ال�����ص��ن��ة  وراأ���������س  امل����ي����الد 
اأق�����ص��ى ينتمون  ك��ح��د  اأ���ص��خ��ا���س 
يدخل  ول  خم��ت��ل��ف��ة.  اأ����ص���ر  اإىل 

م���وؤ����ص���رات خ��ط��رية على  ه���ذه  اأن 
ا�صتقرار الو�صع يف ليبيا.

كما اأكد الفيتوري اأن هذا الجتماع 
لي�س ت�صالح ولكن من اأجل حماية 
هناك  لأن  امل�صتقبل،  يف  منا�صبهم 
تون�س  ملنتدى  وا���ص��ح��ة  م��وؤ���ص��رات 
وت�صريعي  ���ص��رع��ي  ج�صم  لإن�����ص��اء 
جديد فوق �صلطة الربملان احلايل 

اإن مل يكن لغياً.
 

�شبهات ف�شاد
وبدورها، ذكرت �صحيفة البيان اأن 
الف�صاد  ب�صبهات  املتعلقة  التقارير 
امللتقى،  لأع�صاء  الر�صى  وتقدمي 
التابع  اخل��رباء  فريق  اإىل  اأحيلت 
لأّن هذه  ن��ظ��راً  امل��ت��ح��دة،  ل����الأمم 
املمار�صات ميكن اأن تعرقل العملية 

ال�صيا�صية.
ب�صاأن  امل�صاركني  �صواغل  على  ورداً 
الت�صويه  وح���م���الت  ال��ت��ه��دي��دات، 
التوا�صل الجتماعي،  على و�صائل 
اأكدت وليامز، اأّن البعثة ل تت�صامح 
الكراهية  خ��ط��اب  ا���ص��ت��خ��دام  م���ع 
ال��ع��ن��ف الذي  وال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى 
احلوار  ملتقى  اأع�����ص��اء  ي�صتهدف 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي ال��ل��ي��ب��ي، واأن���ه���ا قامت 

بال�صفينة امل�صبوهة.
الليبي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  امل��ح��ل��ل  وق�����ال 
اإنه من املتوقع  ر�صوان الفيتوري، 
ا�صتقالته  �صالح  عقيلة  ي��ق��دم  اأن 
بطريقة قانونية ود�صتورية خالل 
ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة وم����ن ث���م يتعني 
رئي�صاً للمجل�س الرئا�صي املرتقب، 
مهمة  لرو�صيا  زيارته  اأن  مو�صحاً 
الأمور  جمريات  على  لإطالعهم 

املتعلقة بالتطورات الأخرية.
�صعوبة  لل�صحيفة  خ���رباء  واأك����د 
اجتماعات  يف  اتفاقات  اأي  حتقيق 
طنجة، حيث ذكر املحلل ال�صيا�صي 
حممد  ال����ل����ي����ب����ي  وال����ع���������ص����ك����ري 
ال�صعب  م�����ن  اأن�������ه  ال������ره������وين، 
جمل�س  اأع���������ص����اء  ب�����ني  الت�����ف�����اق 
الليبي  ا�صتكمال احلوار  اأو  النواب 
يف ظ����ل حت����رك����ات م�����ص��ب��وه��ة من 
الإخوان  وجماعة  امليلي�صيات  قبل 
اأي  اأم���ام  الطريق  لقطع  ليبيا  يف 
ت��ق��ارب م��ن اأج���ل ال���ص��ت��ح��واذ على 

ال�صلطة.
واأ�صار اإىل اأن هناك حتركات اأخرى 
اأ�صلحة  ب��ن��ق��ل  ل��رك��ي��ا  ع�����ص��ك��ري��ة 
عليه  اعر�صت  ما  وه��و  ليبيا  اإىل 
مو�صحاً  ب�صدة،  »اإي��ري��ن��ي«  عملية 

•• عوا�شم-وكاالت

املغربية  ط��ن��ج��ة  مب��دي��ن��ة  ان��ط��ل��ق 
اأم�س الأول اجتماع اأكرث من 100 
ن��ائ��ب ب��ال��ربمل��ان مي��ث��ل��ون خمتلف 
توحيد  اأج��ل  من  الليبية،  املناطق 
الربملان وتنظيم النتخابات ومنح 
حال  يف  اجلديدة  للحكومة  الثقة 

جناح ت�صكيلها.
�صادرة  ع��رب��ي��ة  ل�����ص��ح��ف  ووف����ق����اً 
الر�صاوى  و�صعت  الأرب��ع��اء،  اأم�س 
جلماعة  امل�����ص��ب��وه��ة  وال���ت���ح���رك���ات 
اأه��داف امللتقى  الإخ��وان الإرهابية 
ال���ري���ح، فيما مت  ال��ل��ي��ب��ي يف م��ه��ب 
املتحدة لت�صليم  التفاق مع الأمم 

الأ�صرى.
 

اتفاق ليبي
اجلي�س  يف  ب�����ارز  م�������ص���وؤول  ك�����ص��ف 
امل�صري  ب���ق���ي���ادة  ال��ل��ي��ب��ي  ال���وط���ن���ي 
ال�صرق  ل�صحيفة  ح��ف��ر،  خليفة 
اللجنة  اإح���������راز  ع����ن  الأو�������ص������ط، 
مع   )5+5( امل�صركة  الع�صكرية 
وف���د ق���وات ح��ك��وم��ة ال���وف���اق التي 
اخراقاً  ال�����ص��راج،  ف��ائ��ز  ي��راأ���ص��ه��ا 
مهماً بالتو�صل لتفاق ب�صاأن تبادل 

الأ�صرى بني الطرفني.
امل���ت���ح���دة  الأمم  ب���ع���ث���ة  وق�����ال�����ت 
اإن  اأم�����س  ل��ه��ا  ب��ي��ان  ل���دى ليبيا يف 
املتنوعة  املجموعة  ه��ذه  »اج��ت��م��اع 
ليبيا  اأقاليم  من  الربملانيني،  من 
ال��ث��الث��ة، حت��ت �صقف واح��د ميثل 

خطوة اإيجابية يرحب بها«.
واأعربت البعثة يف اأن يفي املجل�س 
لتنفيذ  الليبي  ال�صعب  بتوقعات 
خريطة الطريق، التي اتفق عليها 
الليبي  ال�صيا�صي  احل���وار  ملتقى 
وطنية  انتخابات  اإج���راء  اأج��ل  من 
يف 24 دي�صمرب«كانون الأول« من 

العام املقبل.
وقال اللواء خالد املحجوب، مدير 
باجلي�س  امل��ع��ن��وي  ال��ت��وج��ي��ه  اإدارة 
رفعت  التي  »اللجنة  اإن  ال��وط��ن��ي، 
لإ�صدار  الأم��ن  ملجل�س  تو�صياتها 
اأق���رب وقت  �صتعمل يف  ب��ه��ا،  ق���رار 
لتبادل  اخل��ا���ص��ة  ال��رت��ي��ب��ات  على 
حكومة  اأن  اإىل  م�صرياً  الأ���ص��رى«، 
التفاق،  بتنفيذ  م��ل��زم��ة  ال���وف���اق 

امليلي�صيات  بع�س  اع��را���س  رغ��م 
امل�صلحة، على حد تعبريه.

 
حتركات م�شبوهة

ويف �صحيفة الحتاد، قال م�صت�صار 
رئي�س جمل�س النواب الليبي فتحي 
املرميي، اإن زيارة عقيلة �صالح اإىل 
مو�صكو بناء على دعوة ر�صمية من 
رو�صيا لبحث الأو�صاع وامل�صتجدات 
ليبيا، خا�صة يف ظل  ال�صيا�صية يف 
برعاية  ال�صيا�صي  احل����وار  ن��ت��ائ��ج 

البعثة الأممية لالأمم املتحدة.
واأو�صح اأن �صالح �صيلتقي الربملان 
ال���رو����ص���ي وك����ب����ار امل�������ص���وؤول���ني يف 
اآخر  لعر�س  ال��رو���ص��ي��ة،  احل��ك��وم��ة 
واأي�صاً  ل���ه  ال��ت��و���ص��ل  ت��و���ص��ل  م���ا 
احلل  عرقلة  وحماولة  التحديات 

ال�صيا�صي يف ليبيا.
هذه  اأن  ل��ي��ب��ي��ة  م�������ص���ادر  وذك������رت 
حتركات  مع  تزامناً  تاأتي  ال��زي��ارة 
م�صراتة  ميلي�صيات  من  م�صبوهة 
الطريق  قطع  ملحاولة  والإخ����وان 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي، رابطني  ع��ل��ى احل����وار 
ب��امل��ح��اولت الركية  اأي�����ص��اً  ذل���ك 
ال���و����ص���ع خ���ا����ص���ة بعد  ل���زع���زع���ة 
ال�����واق�����ع�����ة الأخ�������������رية اخل���ا����ص���ة 

»لالأ�صخا�س الأكرث �صعفا« بدون 
اع��ت��ب��ارا من  اإل���زام���ي���ة  ت��ك��ون  اأن 
ن��ه��اي��ة ك��ان��ون الول-دي�����ص��م��رب-

كما  الثاين-يناير،  كانون  مطلع 
اأعلن ماكرون.

لغالق،  تخ�صع  ال��ت��ي  والنم�صا 
ت��ب��داأ حملة  ان  اأي�����ص��ا  ه��ي  تعتزم 
كانون  م����ن  اع����ت����ب����ارا  ال��ت��ل��ق��ي��ح 
الثاين-يناير لالأ�صخا�س الكرث 
ع��ر���ص��ة ل��الإ���ص��اب��ة ب��امل��ر���س، اأي 

املتقاعدون والطواقم الطبية.
العا�صمة  ���ص��ت��غ��ل��ق  ف��ن��ل��ن��دا،  يف 
ت����واج����ه موجة  ال���ت���ي  ه��ل�����ص��ن��ك��ي 
قريبا  الإ����ص���اب���ات،  يف  »م��ق��ل��ق��ة« 
واملكتبات  ال���ث���ان���وي���ة  امل�����دار������س 
واأح�����وا������س ال�����ص��ب��اح��ة م����ع منع 

الفعاليات العامة.
يف ال�صني األغيت اكرث من 500 
رح��ل��ة ج��وي��ة ال��ث��الث��اء م��ن اأكرب 
مطار يف �صنغهاي »�صرق« عا�صمة 
اكت�صاف  بعد  القت�صادية  البالد 
اإ�صابات عدة لدى موظفي �صركة 

�صحن جوي.
ال����وب����اء  يف ه�����ن�����دورا������س، خ���ل���ف 
الأطفال  ع��ل��ى  ك���ربى  ت��داع��ي��ات 
وامل����راه����ق����ني ح���ي���ث غ�������ادر نحو 
مليون تلميذ املدر�صة هذه ال�صنة 
واحلجر  ال���درو����س  تعليق  بفعل 
بح�صب  الوباء  املفرو�س لحتواء 

منظمة غري حكومية.
امل�صتجد  وت�صبب فريو�س كورونا 
بوفاة نحو 1،4 مليون �صخ�س يف 
 59،2 من  اك��رث  واإ�صابة  العامل 
منظمة  مكتب  اأب��ل��غ  منذ  مليونا 
عن  ال�����ص��ني  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�صحة 
الأول- ك���ان���ون  اأواخ������ر  ظ���ه���وره 

دي�صمرب 2019.
وال������������ولي������������ات امل�������ت�������ح�������دة ه���ي 
ت�صجيلها  م���ع  ت�������ص���رراً  الأك������رث 
تليها  وف������������اة   259،641
والهند   )170،115( الربازيل 
وامل���ك�������ص���ي���ك   )134،218(

)101،926 وفاة(.

ب��ال��ر���ص��د وال��ت��ب��ل��ي��غ ع��ن ع���دد من 
حذفها  ل���ي���ت���م  امل����ن���������ص����ورات  ه�����ذه 

و�صتوا�صل القيام بذلك.
وق����ال زي����اد دغ��ي��م، ع�����ص��و جمل�س 
النواب الليبي، واأحد امل�صاركني يف 
الليبي،  ال�صيا�صي  احل���وار  ملتقى 
اأعمال  اإي���ق���اف  ���ص��ي��ط��ل��ب��ون  اإّن���ه���م 
التحقيق  انتهاء  حني  اإىل  امللتقى 
م�صاركني  اأع�صاء  تلقي  �صبهات  يف 

يف امللتقى ر�صاوى.
مبحاولة  التهام  اأ�صابع  واجتهت 
ر�صوة امل�صاركني اإىل قوى التطّرف 
وعلى راأ�صها جماعة الإخوان وعدد 
الفا�صدين  الأع����م����ال  رج�����ال  م���ن 
واملعروفني  ع��ل��ي��ه��ا،  امل��ح�����ص��وب��ني 
بركيا،  ال���وط���ي���دة  ب��ع��الق��ات��ه��م 
وذل�����ك م���ن اأج�����ل ���ص��م��ان متكني 
ب��ع�����س ال�����ص��خ�����ص��ي��ات امل��ق��رب��ة من 
احلكم  على  ال�صيطرة  م��ن  اأن��ق��رة 
خالل املرحلة املقبلة لالإبقاء على 
ب��ني الرئي�س  امل��وق��ع��ة  الت��ف��اق��ي��ات 
ال���رك���ي رج����ب ط��ي��ب اأردوغ��������ان، 
ورئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��رئ��ا���ص��ي فائز 
حل  لأي  التو�صل  ولعدم  ال�صراج، 
�صيا�صي يخرج جماعة الإخوان من 

امل�صهد.

�شتتمكن املتاجر ال�شغرية من اإعادة فتح اأبوابها 

 تخفيف قيود »كورونا« يف دول اأوروبية مع اقرتاب امليالد 

�سحف عربية: »االإخوان« ي�سعون الإف�سال ملتقى احلوار الليبي

حكومة  يف  العدل  ووزي��رة  خليل،  ح�صن  علي  و�صلفه 
ت�صريف الأعمال ماري-كلود جنم واأ�صالفها اأ�صرف 
باعتبار  �صرحان،  واألبريت  جري�صاتي  و�صليم  ريفي 
باملجل�س الأعلى  ال��وزراء منوطة ح�صراً  اأّن مالحقة 

ملحاكمة الروؤ�صاء والوزراء.
وياأتي كتاب �صّوان املوجه اإىل الربملان اللبناين بعد 
مطالعة اأعّدتها النيابة العامة التمييزية وراأت فيها 
اأّن مالحقة الوزراء على خمالفات اأو جرائم حمتملة 
ارتكبوها خالل توّليهم مهامهم الوزارية تقع �صمن 
اخت�صا�س املجل�س الأعلى ملحاكمة الروؤ�صاء والوزراء، 
وذلك بال�صتناد اإىل حالت �صابقة اأوقف فيها الق�صاء 
العديل حماكمة وزراء لعدم الخت�صا�س. والربملان 

هو مقّر املجل�س الأعلى ملحاكمة الروؤ�صاء والوزراء.
وبعدما رف�صت ال�صلطات اللبنانية الدعوات املطالبة 
حتقيقاً  فتحت  الن��ف��ج��ار،  يف  دويل  حتقيق  ب��اإج��راء 
�صخ�صاً   25 توقيف  اإىل  الآن  حتى  اأف�����ص��ى  حملياً 

بينهم كبار م�صوؤويل املرفاأ واجلمارك.
و�صارك يف التحقيقات الأولية خرباء فرن�صيون ومن 

مكتب التحقيقات الفدرايل الأمريكي.
اأّن  ب��ر���س  لفران�س  ك�صفت  ق�صائية  م�����ص��ادر  وك��ان��ت 
لبنان تلّقى تقرير اخلرباء الأمريكيني، لكّنه ل يزال 

ينتظر تقرير اخلرباء الفرن�صيني.
بوكالتها عن  ب���ريوت  امل��ح��ام��ني يف  ن��ق��اب��ة  وت��ق��ّدم��ت 
النيابة  اأم��ام  ال��دع��اوى  مبئات  املرفاأ  انفجار  �صحايا 

العامة.

•• بريوت-اأ ف ب

انفجار مرفاأ بريوت  العديل يف ق�صية  املحّقق  طلب 
و�صابقني  حاليني  وزراء  م��ع  التحقيق  ال��ربمل��ان  م��ن 
�صلة  على  جرائم  اأو  خمالفات  بارتكابهم  لال�صتباه 
ما  وفق  اللبنانية،  العا�صمة  �صهدتها  التي  بالكارثة 

اأفاد م�صدر ق�صائي وكالة فران�س بر�س.
اآب-اأغ�صط�س  م��ن  ال���راب���ع  يف  ب���ريوت  م��رف��اأ  و���ص��ه��د 
ان��ف��ج��اراً ���ص��خ��م��اً مل��ئ��ات الأط���ن���ان م��ن م���ادة نيرات 
الأمونيوم، اأوقع اأكرث من مئتي قتيل واآلف اجلرحى 

ودّمر اأجزاء كبرية من العا�صمة.
ل  لكّنها  النفجار  خلفية  على  احلكومة  وا�صتقالت 
جديدة  حكومة  ت�صكيل  لعدم  الأعمال  ت�صّرف  ت��زال 

اإىل حّد الآن.
واأفاد امل�صدر الق�صائي وكالة فران�س بر�س اأّن املحّقق 
اإىل املجل�س  العديل القا�صي فادي �صوان وّجه كتاباً 
مع  اأج��راه��ا  التي  التحقيقات  اأّن  فيه  اأبلغه  النيابي 
عن  معّينة  �صبهات  وّف���رت  و�صابقني  حاليني  وزراء 
ال��وزراء وتق�صريهم حيال معاجلة  م�صوؤولية هوؤلء 

وجود نيرات الأمونيوم يف املرفاأ.
الربملان  من  طلب  ���ص��ّوان  القا�صي  اأّن  امل�صدر  واأّك���د 
اإج�����راء ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات م��ع وزي����ر الأ���ص��غ��ال يف حكومة 
يو�صف  واأ���ص��الف��ه  جن���اّر،  مي�صال  الأع��م��ال  ت�صريف 
ووزير  زع��ي��ر،  وغ���ازي  العري�صي  وغ���ازي  فنيانو�س 
امل��ال��ي��ة يف ح��ك��وم��ة ت�����ص��ري��ف الأع���م���ال غ����ازي وزنة 

املحّقق العديل بانفجار بريوت يدعو لتحقيق برملاين 
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اأّنها طلبت خالل ات�صال  اآن لني  اأعلنت وزيرة اخلارجية ال�صويدية 
هاتفي مع نظريها الإيراين حممد جواد ظريف اإلغاء حكم الإعدام 
ال�صادر بحّق الطبيب الإيراين-ال�صويدي اأحمد ر�صا جاليل بتهمة 
التج�ّص�س. وقالت على توير اإنها ات�صلت بوزير خارجية اإيران بعد 
�س يف  املتخ�صّ الطبيب  ت�صتعّد لإع��دام  اأّن طهران  معلومات مفادها 
ق�صم الطوارئ. واأ�صافت »تدين ال�صويد عقوبة الإعدام وت�صعى اإىل 
ال���ذي عمل يف معهد  ع��دم تطبيق احل��ك��م بحق ج���اليل«. وج���اليل 
 2016 ني�صان-اأبريل  يف  اأوق��ف  �صتوكهومل  يف  للطب  كارولين�صكا 
خالل زيارة لوطنه.  واأدين باأّنه �صّلم جهاز ال�صتخبارات الإ�صرائيلية 
)املو�صاد( معلومات عن خبريين نوويني اإيرانيني اأّدت اإىل اغتيالهما. 
�صباط- يف  ال�صويدية  اجلن�صية  �صتوكهومل  منحته  اعتقاله  وخالل 
فرباير 2018 بعد اأ�صهر من تثبيت املحكمة العليا اليرانية عقوبة 
الإعدام. واأّكد جاليل اأنه حكم عليه لرف�صه التج�ّص�س ل�صالح بلده 
الأم عندما كان يعمل يف اأوروب��ا. وكانت منظمات تعنى بالدفاع عن 
حقوق الن�صان منها منظمة العفو الدولية دانت اإ�صافة اىل خرباء 
اأن  الطبيب  واأع��ل��ن��ت زوج���ة  ال�����ص��ادر بحقه.  الع����دام  امم��ي��ني حكم 
اآخ��ر وو�صع يف احلب�س النفرادي  اأن��ه نقل اىل �صجن  ابلغها  زوجها 
با�صم  املتحّدثة  اإمل،  باربرو  وقالت  و�صيكاً.  بات  اإعدامه  ان  يعني  ما 
وزارة اخلارجية ال�صويدية، لوكالة فران�س بر�س اإّن الوزارة على علم 
»نحاول  واأ�صافت  للحكم«.  و�صيك  »تنفيذ  ب�صاأن  ال��واردة  بالتقارير 
ج���الء ���ص��ّح��ة امل��ع��ل��وم��ات ون��ن��اق�����س امل��و���ص��وع ب��ا���ص��ت��م��رار م��ع ممّثلي 

ال�صلطات الإيرانية«.

 
�صربا  اللذين  واإي��وت��ا  ايتا  الع�صارين  اأن  ماناغوا  حكومة  اأعلنت 
ثالثة  من  باأكرث  اأ���ص��رارا  اأحلقا  نيكاراغوا،  �صرق  �صمال  يف  مناطق 
ماليني �صخ�س اأي ن�صف العدد الإجمايل لل�صكان وت�صببا بخ�صائر 
تقدر بحواىل 742 مليون دولر. ت�صبب الإع�صار الأول اإيتا بخ�صائر 
اإيوتا  178 مليون دولر يف �صمال �صرق البالد، لكن  تقدر بحوايل 
الذي �صرب على م�صتوى البالد، ت�صبب بدمار تقدر كلفته بحواىل 
564 مليون دولر كما اأو�صح وزير املال ايفان اكو�صتا. �صرب »اإيتا« 
وهو اإع�صار من الفئة الرابعة على مقيا�س من 5 درجات، �صمال �صرق 
البالد يف 3 ت�صرين الثاين/نوفمرب قبل اأن ي�صل اإيوتا اإىل نيكاراغوا 
اأي احلد  الفئة اخلام�صة  اأكرب بلغت  ال�صهر نف�صه بقوة  16 من  يف 
الق�صى لع�صار. وقال الوزير خالل موؤمتر بالفيديو اإن اأكرث من 
ثالثة ماليني �صخ�س تاأثروا بهذين الإع�صارين من اإجمايل عدد 
النظام  مدير  ق��ال  جهته  م��ن  ن�صمة.  ماليني   6،2 البالغ  ال�صكان 
الوطني ملنع الكوارث غيريمو غونزالي�س اإن اإيوتا »هو اأقوى حدث 
الذي  العنف  ب�صبب  فقط  لي�س  نيكاراغوا  على  اأث��ر  جوية(  )اأر�صاد 
اإيوتا  اأي�صا من حيث حجمه«. ت�صبب مرور  �صرب به البالد، ولكن 
نيكاراغوا  يف   21 بينهم  الو�صطى  اأمريكا  يف  �صخ�صا   44 مقتل  يف 
اأن  اأي�صا  احلكومة  واأعلنت  الربة.  وانزلقات  الفي�صانات  ب�صبب   ،

البالد بحاجة مل�صاعدة اإن�صانية طارئة بقيمة 4 ماليني دولر.
 
 

بانتهاك  الربيطانية  الداخلية  وزارة  الأرب��ع��اء  اأم�س  ن�صر  تقرير   اتهم 
القانون عرب فر�صها تدابري متعلقة بالهجرة اأحلقت الظلم بجيل كامل 
العدالة  اأج��ل  من  اللجنة  عن  ال�صادر  التقرير  ويف�صل  املهاجرين.  من 
وهو  الهجرة.  جم��ال  يف  الربيطانية  الداخلية  �صيا�صة  الإن�صان  وحقوق 
ياأتي بعد اأكرث من عامني عن خروج ف�صيحة معاملة املهاجرين الذين 
تطلق عليهم ت�صمية “جيل ويندرا�س”، وهم نحو 005 األف مهاجر من 
وقالت  8491 و1791.  بني  املتحدة  اململكة  اإىل  و�صلوا  كاريبية  جزر 
الرئي�صة املوقتة للجنة كارولني ووترز يف التقرير اإن “املعاملة التي تلقاها 
جيل ويندرا�س بعد �صدور �صيا�صات خلقت بيئة عدائية، هي و�صمة عار 
“من غري املقبول جتاهل القانون  اإنه  يف التاريخ الربيطاين«. واأ�صافت 
التابعني  الأ�صخا�س  اأج��ل منع تعر�س  ال��ذي ن�ّس من  امل�صاواة،  اأج��ل  من 
لأقليات اتنية اأو جمموعات اأخرى ملعاملة ظاملة اأو غري متنا�صبة، يف �صّن 
الأ�صخا�س«.  من  العديد  حياة  على  عميق  اأثر  لها  كان  �صيا�صات  وتنفيذ 
عدائية”  خلقت”بيئة  �صيا�صة  مار�س  اآذار  يف  �صدر  �صابق  تقرير  و�صجب 
الداخلية حينها ترييزا  2102 وزيرة  اأدخلتها يف عام  املهاجرين،  جتاه 

ماي، وحافظت عليها احلكومات املتعاقبة، ومبنية على العن�صرية.

عوا�شم

�ستوكهومل

ماناغوا

وا�سنطن

 الربملان العربي ي�سارك يف اجتماع م�سرتك 
مع االحتاد الربملاين الدويل واالأمم املتحدة

 •• القاهرة-وام:

الربملاين  الأول بني الحتاد  امل�صرك  العربي يف الجتماع  الربملان  �صارك 
الدويل ومكتب الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب ومكتب الأمم املتحدة املعني 

باجلرمية حول مو�صوع دعم وحماية حقوق �صحايا الإرهاب .
مثل الربملان يف الجتماع الفرا�صي .. �صعادة �صذى �صعيد النقبي ع�صو 
املجل�س الوطني الحتادي نائب رئي�س جلنة ال�صوؤون الت�صريعية والقانونية 

وحقوق الإن�صان بالربملان العربي .
تلبية  اإن ه��ذا الجتماع ج��اء  اأم�����س-  ل��ه  بيان  العربي - يف  ال��ربمل��ان  وق��ال 

للدعوة الواردة من الحتاد الربملاين الدويل اإىل الربملان العربي .
الوطنية  اخل���ربات  ل��ت��ب��ادل  تخ�صي�صه  مت  الج��ت��م��اع  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ���ص��اف 
وذلك  الإره�����اب،  �صحايا  لتعوي�س  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  ب�����ص��اأن  والإقليمية 
ومكتب  ال��دويل  الربملاين  الحت��اد  ينظمها  التي  اجتماعات  �صل�صلة  �صمن 
الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب، حول مو�صوع دعم وحماية حقوق �صحايا 
�صحايا  ح��ق��وق  وحماية  ل��دع��م  من��وذج��ي  ت�صريع  اإىل  للو�صول  الإره����اب، 

الإرهاب وتعوي�صهم.
وخالل املناق�صات، األقت �صعادة �صذى النقبي مداخلة با�صم الربملان العربي 
اأكدت فيها اهتمام الربملان العربي مبو�صوع دعم وتعوي�س �صحايا الإرهاب 

باعتباره اأحد ال�صبل الرئي�صية ملكافحة الإرهاب واحلد من انت�صاره.

دعوات اإىل التحقيق يف انتهاكات حلقوق االإن�شان باأثيوبيا 

 انتهاء اجتماع جمل�ض االأمن حول تيغراي دون بيان 

االحتاد االأوروبي: احلرب يف اإثيوبيا تزعزع ا�ستقرار �سرق اأفريقيا 
••  اأدي�س اأبابا-نريوبي-رويرتز

اخلارجية  ال�صيا�صة  م�صوؤول  قال 

القتال  اإن  الأوروب������ي  الحت����اد  يف 
الإثيوبي  اجل��ي�����س  ب���ني  ال����دائ����ر 
اإقليم تيجراي الواقع  وقوات من 
ا�صتقرار  يزعزع  البالد  �صمال  يف 
اأف��ري��ق��ي��ا وم��ن��ط��ق��ة القرن  ���ص��رق 
خطري،  ن���ح���و  ع���ل���ى  الأف����ري����ق����ي 
م�صريا اإىل �صرورة وقف الأعمال 

القتالية.
وُق��ت��ل امل��ئ��ات م��ن��ذ ب���دء ال��ق��ت��ال يف 
الرابع من نوفمرب ت�صرين الثاين 
وفر ما يربو على 41 األف لجئ 
اأنباء  وردت  ف��ي��م��ا  ال�����ص��ودان  اإىل 
امل�صلحة  ا�صتهداف اجلماعات  عن 

للمدنيني.
وقال جوزيب بوريل بعدما حتدث 
الإثيوبي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  م���ع 
ال��ب��ال��غ ب�صاأن  »ع����ربت ع��ن ق��ل��ق��ي 
اأ�صا�س عرقي  املتزايد على  العنف 
ال�صحايا  م���ن  ال��ك��ب��ري  وال����ع����دد 
وان����ت����ه����اك����ات ح����ق����وق الإن���������ص����ان 

والقانون الإن�صاين الدويل«.
�صاعة   72 وتنق�صي مهلة مدتها 
منحتها احلكومة لقوات تيجراي 
اجلبهة  ورف�����ص��ت  ل��ال���ص��ت�����ص��الم. 
التي  تيجراي،  لتحرير  ال�صعبية 

تقود القتال، هذه املهلة.
وو�صفت اإثيوبيا القتال باأنه �صاأن 
القانون،  اإن��ف��اذ  ي�صتهدف  داخ��ل��ي 

لالحتاد  م��ب��ع��وث��ني  ث��الث��ة  ي�صل 
اأب��اب��ا اليوم  اأدي�����س  الأف��ري��ق��ي اإىل 
رئ��ي�����س موزامبيق  وه���م  الأرب���ع���اء 
ورئي�صة  ت�صي�صانو  يواكيم  ال�صابق 
جون�صون  اإيلني  ال�صابقة  ليبرييا 
اأفريقيا  جنوب  ورئي�س  �صريليف 

ال�صابق كجاليما موتالنثي.
تزايد  اأن��ه مع  دبلوما�صيون  وذك��ر 
ال���ق���ل���ق ال���ع���امل���ي ط���رح���ت ال�����دول 
الأوروبية ال�صراع يف اجتماع مغلق 

ملجل�س الأمن بالأمم املتحدة .

وه���و امل���وق���ف ال����ذي اأك�����ده رئي�س 
ال�����وزراء اأب���ي اأح��م��د يف ب��ي��ان قال 
فيه »نرف�س اأي تدخل يف �صوؤوننا 

الداخلية«.
ملحاولت  دعمه  اإىل  بوريل  واأ�صار 
الحتاد  بها  يقوم  التي  الو�صاطة 
الأفريقي، وقال »هذا هو ال�صبيل 
الوحيد لتجنب املزيد من زعزعة 

ال�صتقرار«.
دبلوما�صيان  م�������ص���دران  وق������ال 
اإن�������ه م�����ن امل�����ق�����رر اأن  ل�����روي�����رز 

اأع�صاء  اإن  الدبلوما�صيون  وق��ال 
لكن  قلقهم،  ع��ن  ع���ربوا  املجل�س 
وتون�س  والنيجر  اأفريقيا  جنوب 
حثوا على اإتاحة املزيد من الوقت 
قبل  الإقليمية  الو�صاطة  جلهود 
اأن يدر�س املجل�س اخلطوات التي 

يتعني اتخاذها.
 

* موجات اإقليمية
اإث��ي��وب��ي��ا على  ي���وؤث���ر ال�����ص��راع يف 
ال�صطرابات  جتتاحها  منطقة 

بالفعل.
�صواريخ  تيجراي  ق��وات  واأطلقت 
على اإريريا املجاورة فيما �صحبت 
اإثيوبيا جنودها من بعثتي حفظ 
وجنوب  ال�������ص���وم���ال  يف  ال�������ص���الم 

ال�صودان.
ويف ال�صومال نزعت اإثيوبيا �صالح 
ع��دة م��ئ��ات م��ن اأب��ن��اء تيجراي يف 
ب��ع��ث��ة الحت����اد الأف��ري��ق��ي حلفظ 
جماعات  ت��ق��ات��ل  ال���ت���ي  ال�������ص���الم 
م�صلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة. 

اأمني  وم�����ص��در  دبلوما�صي  وق���ال 
اإن ثالثة  الأربعاء  اأم�س  لرويرز 
لإق��ل��ي��م تيجراي  ي��ن��ت��م��ون  ج��ن��ود 
اأعيدوا اإىل الوطن من بعثة حفظ 
التابعة لالأمم املتحدة يف  ال�صالم 

جنوب ال�صودان.
اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم  بعثة  وق��ال��ت 
ج��ن��وب ال�������ص���ودان اإن���ه���ا ع��ل��ى علم 
م�صيفة  الثالثة،  اجلنود  ب�صحب 
اأن الإدارة املعنية بحقوق الإن�صان 

تتابع الأمر.
اأن��ه على الرغم  وذك��رت يف بيانها 
م��ن اأن اإث��ي��وب��ي��ا ه��ي امل�����ص��وؤول��ة يف 
نهاية املطاف عن �صلوك وتنقالت 
جنوب  يف  قواتها  من  األفني  نحو 
اأ�صا�س  التمييز على  فاإن  ال�صودان 
للقانون  انتهاكا  ميثل  قد  عرقي 

الدويل.
ال��ب��ي��ان »يف ���ص��وء ذلك  واأ����ص���اف 
يف  امل���ت���ح���دة  الأمم  ب��ع��ث��ة  ط��ل��ب��ت 
ج���ن���وب ال�������ص���ودان ال��ت��وا���ص��ل مع 
حماية  اإىل  يحتاج  قد  جندي  اأي 

مبوجب القانون الدويل«.
وقالت بيلني �صيوم املتحدثة با�صم 
الإثيوبي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  مكتب 
جنوب  يف  ال��و���ص��ع  اإن  ل���روي���رز 
ال�������ص���ودان »���ص��ي��ك��ون مم���اث���ال« ملا 
حدث يف ال�صومال، وهو ما يعني 
اأن اجلنود الذين اأعيدوا لديارهم 
�صالتهم  يف  للتحقيق  يخ�صعون 
لتحرير  ال�������ص���ع���ب���ي���ة  ب���اجل���ب���ه���ة 

تيجراي.

ترامب يعتزم العفو عن م�ست�ساره ال�سابق فلني 

•• زوريخ-اأ ف ب

ب�صاأن  مهمة  م��ب��ادرة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
املتعددة  ال�������ص���رك���ات  م�������ص���وؤول���ي���ات 

البنك  منع  اإىل  يهدف  ن�س  على  الأح��د  ال�صوي�صريون  ي�صوت  اجلن�صيات، 
املركزي و�صناديق التقاعد من امل�صاهمة يف متويل منتجي معدات حربية 
من خالل ا�صتثماراتها. ويف �صوي�صرا، ُيحظر اأ�صا�صا ت�صنيع الأ�صلحة النووية 
والذخائر  ل��الأف��راد  امل�����ص��ادة  الأل��غ��ام  وك��ذل��ك  والكيميائية  والبيولوجية 
العنقودية. ولكن يف هذه الدميقراطية �صبه املبا�صرة التي ميكن ملواطنيها 
تقدمي م�صروع اإ�صالح بعد جمع مئة األف توقيع على الأقل، يريد موؤيدو 
هذا الن�س تو�صيع نطاق هذا احلظر لي�صمل كل ال�صركات امل�صنعة للمعدات 

احلربية �صواء كانت اآليات مدرعة اأو اأنظمة دفاع جوي اأو مكوناتها.
املجموعة  الثاين-نوفمرب  ت�صرين   18 ن�صرته يف  للراأي  ا�صتطالع  وك�صف 
الإعالمية »تاميديا« واملوقع الإخباري »20مينوت« )20 دقيقية( اأن 41 
مل�صلحة  الت�صويت  ينوون  ال�صتطالع  �صملهم  الذين  الناخبني  من  باملئة 
موؤيدو  ويطالب  راأي.  اأي  باملئة   1 يبد  مل  بينما  �صده  باملئة  و58  الن�س 

املعدات قرو�صا واأن يحرم  التي ت�صنع هذه  ال�صركات  ال�«نعم« بحظر منح 
البنك الوطني ال�صوي�صري و�صناديق التقاعد من احلق يف امتالك اأ�صهم اأو 

اأموال م�صتثمرة يف هذا النوع من ال�صركات.
مكانتها  ل��ك��ن  م�صلحة  ن��زاع��ات  يف  ت�����ص��ارك  ل  �صوي�صرا  اأن  ي��ق��ول��ون  وه���م 
اأن هذه  املالية ت�صاهم يف متويل �صركات م�صنعة ملعدات حربية، معتربين 
ال�صتثمارات »ل تتوافق مع حياد« البالد. وتتمحور حملتهم على اإعالنات 
فرنك.  مئة  فئة  من  مالية  اأوراق  من  م�صنوعة  دب��اب��ات  تت�صمن  دعائية 
اأجل  م��ن  »املجموعة  ا�صمها  للحروب  مناه�صة  جمعية  احلملة  واأطلقت 
�صوي�صرا بال جي�س« و�صباب حزب املدافعني عن البيئة )اخل�صر(. ومتيزت 
احلملة بظهور واحدة من اأهم �صخ�صياتها وهي جدة يف ال�صاد�صة والثمانني 
من العمر اأوقفتها ال�صرطة يف برن خالل ر�صمها �صعارا على جدران ور�صة 
بناء حلماية البنك املركزي اأثناء اأعمال ترميمه. واأو�صى الربملان واملجل�س 

الحت���������ادي ب���رف�������س ه�����ذه امل����ب����ادرة 
واعتربا اأن تعريفها �صيق جدا. فهو 
يعترب �صركات منتجة ملعدات احلرب 
ع���ائ���دات تتجاوز  ال��ت��ي حت��ق��ق  ت��ل��ك 
الألغام  اإزال���ة  »م��ع��دات  با�صتثناء  الأ�صلحة  مبيعات  م��ن  باملئة   5 ن�صبتها 

لأغرا�س اإن�صانية« و«اأ�صلحة ال�صيد والريا�صة« وذخريتها.
ال�صركات  ال�صتثمار يف  بذلك  املمكن  يكون من  التعريف، لن  وح�صب هذا 
بوينغ  مثل  امل��دين،  الطريان  قطاع  يف  بن�صاطاتها  �صيء  كل  قبل  املعروفة 
واإيربا�س. وجمموعة رولز روي�س الربيطانية مثال تنتج حمركات طائرات، 
لكنها حتقق ع�صرين باملئة من اإيراداتها من قطاع الدفاع، و�صت�صبح بذلك 
وثائق  يف  احلكومة  اأو�صحت  كما  فيها،  ا�صتثمارات  توظيف  من  م�صتبعدة 
»املبادرة  اإن  الحت��ادي  املجل�س  وقال  الت�صويت.  رهانات  بالتف�صيل  تو�صح 
لن جتعل العامل اأكرث �صالًما«، موؤكدا اأن ح�صة �صوي�صرا يف ال�صوق العاملية 
احلكومة  واأ�صافت  باملئة.   1 نحو  عن  تزيد  ل  احلربية  املعدات  ل�صادرات 
اأن ذل���ك ق��د ي��ك��ون ل��ه »ع��واق��ب اق��ت�����ص��ادي��ة« ع��ل��ى ���ص��وي�����ص��را، ول �صيما يف 

»ال�صيخوخة« مع احلد من اإمكانيات ال�صتثمار يف �صناديق التقاعد.

لرئا�صته.
كانت املحادثات ال�صرية التي اأجراها مايكل فلني مع ال�صفري 
الرو�صي يف وا�صنطن يف كانون الول-دي�صمرب 2016 ، قبل 
تن�صيب دونالد ترامب رئي�صا، ركنا اأ�صا�صيا يف التحقيق الذي 
اأجراه لحقا املدعي العام اخلا�س روبرت مولر حول �صبهات 

بح�صول تواطوء بني فريق حملة ترامب ورو�صيا.
روبرت  فريق  يجد  التحقيق، مل  عامني من  اأك��رث من  بعد 

مولر اأي دليل على وجود مثل هذا التواطوؤ.
توليه  م��ن  ف��ق��ط  ي��وم��ا   22 ب��ع��د  ف��ل��ني لال�صتقالة  ا���ص��ط��ر 

من�صب م�صت�صار الأمن القومي لرامب.
اأن التحقيق كان ا�صتهدافا  ال��دوام  لكن الرئي�س اعترب على 

�صيا�صيا واأن مايكل فلني وهو جرنال �صابق يف اجلي�س ومدير 
�صابق لوكالة ا�صتخبارات الدفاع، »رجل �صالح«.

فلني  مايكل  اأج��رى  ترامب،  دونالد  حملة  يف  امل�صاركة  بعد 
�صريغي  وا�صنطن  يف  الرو�صي  ال�صفري  مع  �صرية  حمادثات 

كي�صلياك يف كانون الول-دي�صمرب 2016.
وبعدما اأ�صبح م�صت�صارا لالأمن القومي، ا�صتجوبته ال�صرطة 
اأخفى  لكنه   2017 الثاين-يناير  كانون   24 يف  الفدرالية 
ب�صبب  ال�صتقالة  اإىل  ا�صطر  ما  و�صرعان  الت�صالت.  هذه 

الكذب اأي�صا على نائب الرئي�س مايك بن�س.
بتهمة  الإق����رار  على  فلني  مايكل  واف���ق   ،  2017 ال��ع��ام  يف 
التواطوؤ  �صبهات  حول  التحقيق  مع  والتعاون  اليمني  حنث 

مع رو�صيا. يف العام املا�صي، وحني كان مهددا بال�صجن ل�صتة 
الدفاع. ويطالب  اأ�صهر، قام بتغيري حماميه وا�صراتيجية 
م��ن��ذ ذل���ك احل���ني ب��اإل��غ��اء ه���ذا الإج������راء ق���ال اإن����ه �صحية 

تالعب.
�صكواها  الأمريكية  العدل  وزارة  �صحبت  ا�صتثنائي،  وب�صكل 
التحقيق يف حق  اأن  اأيار-مايو معتربة  مايكل فلني يف  �صد 
ت�صريحاته  واأن  �صرعي«  »اأ�صا�س  له  لي�س  ال�صابق  اجل��رنال 

»حتى لو كانت كاذبة، لي�س لها اأهمية«.
ال���ذي كرر  ل��رام��ب  �صيا�صيا  ال����وزارة ن�صرا  ق��دم��ت  وه��ك��ذا 
طلب  فدراليا  قا�صيا  لكن  »ب���ريء«.  فلني  مايكل  اإن  القول 

مراجعة ق�صائية للق�صية.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ترامب  دون��ال��د  ولي��ت��ه  املنتهية  الأم��ريك��ي  الرئي�س  يعتزم 
اأن ي��ع��ف��و ع��ن م�����ص��ت�����ص��اره ال�����ص��اب��ق ل��الأم��ن ال��ق��وم��ي مايكل 
2017 على الإق��رار بتهمة الكذب  ال��ذي واف��ق العام  فلني 
بخ�صو�س  اآي(  بي  )اف  ال��ف��درايل  التحقيقات  مكتب  على 
ات�صالته مع دبلوما�صي رو�صي، على ما اأفادت و�صائل اإعالم 

اأمريكية الثالثاء.
ن��ق��ل م��وق��ع »اأك�����ص��ي��و���س« و�صحيفة »ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز« عن 
اإدراج  ينوي  ترامب  اأن  هويتها،  عن  الك�صف  ب��دون  م�صادر 
الأخرية  الأي��ام  �صيعفو عنهم يف  اأ�صخا�س  فلني على لئحة 

 •• االأمم املتحدة-اأ ف ب

ع��ق��د جم��ل�����س الأم������ن ال������دويل اأول 
الدائرة  امل���ع���ارك  ح����ول  ل���ه  اج��ت��م��اع 
النف�صالية  ت���ي���غ���راي  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ل��ك��ن��ه مل ي��ت��م��ّك��ن من  الأث���ي���وب���ي���ة، 
التفاق على بيان م�صرك ب�صاأن هذا 
النزاع الذي دفع باأكرث من 40 األف 
املجاور،  ال�صودان  اإىل  للفرار  �صخ�س 
بح�صب ما اأفادت م�صادر دبلوما�صية.

التي  املغلقة  اجلل�صة  ان��ت��ه��اء  وع��ق��ب 
زهاء  وا�صتمرت  الفديو  ع��رب  عقدت 
اأفريقي  دبلوما�صي  قال  وثلث،  �صاعة 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ط��ال��ب��اً عدم 
اإّن »جنوب اأفريقيا طلبت  ن�صر ا�صمه 
وق���ت���اً ح��ت��ى ي��ت��م��ّك��ن امل��ب��ع��وث��ون من 
اإج����راء م�����ص��اورات��ه��م واإب����الغ الحتاد 
الأفريقي. اإ�صدار بيان قد يوؤّدي اإىل 

تعقيد املوقف«.
م��ن جهته ق���ال دب��ل��وم��ا���ص��ي اأوروب����ي 
م�����ص��رط��اً ب�����دوره ع���دم ال��ك�����ص��ف عن 

اأع���رب���وا عن  اإّن »الأوروب����ي����ني  ه��وي��ت��ه 
ال��ع��رق��ي وط��ال��ب��وا بحماية  العنف  واأدان�����وا  خم��اوف��ه��م 

املدنيني«.
يهيمن  اأن��ه  يبدو  ال��ذي  ال��رّدد  ب�صاأن  �صوؤال  على  ورّداً 
تيغراي،  يف  ال��دائ��ر  ال��ن��زاع  ب�صاأن  الأم���ن  جمل�س  على 
دوجاريك  �صتيفان  املّتحدة  الأمم  با�صم  املتحّدث  اأّك��د 
اأّن الحتاد الأفريقي يت�صّدر اجلهود الدولية الرامية 
ل���الأمم املتحدة  ال��ع��ام  حل��ل ه���ذه الأزم����ة واأّن الأم����ني 

اأنطونيو غوتريي�س يدعم هذه املقاربة.
وب��ع��ي��د ظ��ه��ر ال���ث���الث���اء اأع�����رب غ��وت��ريي�����س ع���ن قلقه 
احلكومة  ق���وات  ت�صّنه  اأن  يتوّقع  ع�صكري  ه��ج��وم  م��ن 

الحّتادية على عا�صمة الإقليم النف�صايل.

ملنح  اإلغاء اجلل�صة  الفريقية  ال��دول  وذل��ك رغم طلب 
و�صاطة اأفريقية مزيداً من الوقت.

اإّن  هويته  ك�صف  ع��دم  طلب  اوروب���ي  دبلوما�صي  وق��ال 
وفرن�صا  واأملانيا  )بلجيكا  الأوروب��ي��ني  املجل�س  اأع�صاء 
»اثارة  يريدون  املّتحدة(  اململكة  اإىل  اإ�صافة  واأ�صتونيا، 

الق�صية«.
ي�صاأ ك�صف  اإفريقي مل  دبلوما�صي  �صابق، قال  ويف وقت 
و�صانت  وتون�س  والنيجر  اإفريقيا  »ج��ن��وب  اإن  هويته 
فن�صنت وغرينادين« التي كانت طلبت عقد هذا الجتماع 
املغلق، »�صحبت طلبها لأّن املوفدين )الأفارقة( الذين 

مّت اختيارهم مل يتوجّهوا بعد اإىل اأثيوبيا«.
اختيار  ان��ه مت  اأع��ل��ن اجلمعة  وك��ان الحت���اد الفريقي 

اإثيوبيا على  ق��ادة  اإّن��ه »يحّث  بيان  وق��ال غوتريي�س يف 
ب����ذل ك���ل م���ا يف و���ص��ع��ه��م حل��م��اي��ة امل��دن��ي��ني واح����رام 
الإن�صانية«  امل�صاعدات  و�صول  و�صمان  الإن�صان  حقوق 
رايت�س  ال�صّكان. من جهتها، دعت منظمة هيومن  اإىل 
النتهاكات  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق  اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم  ووت�����س 
احلا�صلة حلقوق الإن�صان يف اأثيوبيا وعمليات التمييز 
ال��ب��ل��د، مب��ا يف ذلك  ب��ح��ّق اجل��م��اع��ات العرقية يف ه��ذا 
ا�صتدعاء اأدي�س اأبابا عنا�صر القبعات الزرق املتحّدرين 
من تيغراي من بعثتها العاملة يف اإطار القوة الأممية 

حلفظ ال�صالم يف جنوب ال�صودان.
اجتماعه هذا  الإب��ق��اء على  ق���ّرر  الأم���ن  وك���ان جمل�س 
الأوروبيون،  اأع�����ص��اوؤه  امل��وق��ف  ه��ذا  على  اأ���ص��ّر  بعدما 

موفدين  ���ص��اب��ق��ني  روؤ�����ص����اء  ث���الث���ة 
حماولة  يف  اأث��ي��وب��ي��ا  اإىل  ��ني  خ��ا���صّ

و�صاطة بني طريف النزاع.
وهوؤلء املوفدون هم يواكيم �صي�صانو 
ال��رئ��ي�����س ال�����ص��اب��ق مل��وزم��ب��ي��ق وايلني 
جون�صون �صريليف الرئي�س ال�صابقة 
لليبرييا وغاليما موتالنتي الرئي�س 
اف��ري��ق��ي��ا، بح�صب  ال�����ص��اب��ق جل��ن��وب 
�صرييل  افريقيا  لرئي�س جنوب  بيان 
رامافوزا الذي يتوىل حاليا الرئا�صة 

الدورية لالحتاد الفريقي.
ال�15  الأم���ن  اأع�����ص��اء جمل�س  وك���ان 
تطّرقوا يف منت�صف ت�صرين الثاين-

نوفمرب اجلاري اإىل النزاع الدائر يف 
تيغراي، لكّن تلك املباحثات مل تكن 
�صهري  غ��داء  اأث��ن��اء  اإذ ج��رت  ر�صمية 
العام  الأم���ني  ا�صت�صافه  اف��را���ص��ي 
غوتريي�س،  اأنطونيو  املّتحدة  لالأمم 

بح�صب ما اأفاد دبلوما�صيون.
اأبيي  الإثيوبي  ال���وزراء  رئي�س  و�صّن 
اأحمد يف الرابع من ت�صرين الثاين-
منطقة  على  ع�صكرية  حملة  نوفمرب 
تيغراي بهدف الإطاحة ب�صلطات الإقليم التي يّتهمها 

بالتمّرد على احلكومة املركزية وال�صعي لإ�صقاطها.
وب��ع��د ح���واىل ث��الث��ة اأ���ص��اب��ي��ع م��ن ب���دء ه���ذه العملية، 
تخطط احل��ك��وم��ة ال��ف��درال��ي��ة ل��� »ف��ر���س ح�����ص��ار« على 
ميكيلي عا�صمة تيغراي ومقّر احلكومة املحلية املنبثقة 

من جبهة حترير �صعب تيغراي.
اأنطونيو غوتريي�س  وكان الأمني العام لالأمم املّتحدة 
اإثيوبيا  اإن�����ص��ان��ي��ة« يف  »ف��ت��ح مم���رات  اإىل  دع���ا اجل��م��ع��ة 
لتوفري امل�صاعدات لل�صكان العالقني يف النزاع الدائر يف 
اأبابا اأي  اأدي�س  اإقليم تيغراي، معرباً عن ا�صفه لرف�س 

�صكل من اأ�صكال الو�صاطة.

ت�سويت حول متويل اأ�سلحة احلروب يف �سوي�سرا 
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االحتاد االأوروبي: ال اتفاق مع 
بريطانيا على ح�ساب ال�سوق املوحدة 

 •• بروك�شل-اأ ف ب

اأّكدت رئي�صة املفو�صية الأوروبية اأور�صول فون دير ليني اأن اتفاقاً جتارياً 
حمتماًل ملرحلة ما بعد بريك�صت بني الحتاد الأوروبي وبريطانيا يجب األ 
يوؤثر على »تكامل ال�صوق املوحدة«. وقالت اأمام النواب الأوروبيني يف وقت 
اأ�صبحت املفاو�صات يف مرحلتها الأخرية، »�صنفعل كل ما يف و�صعنا للتو�صل 
اإىل اتفاق. نحن م�صتعّدون لإثبات ح�صنا البتكاري«. واأ�صافت »لكننا ل�صنا 
معايريها  اح��رام  خ�صو�صاً  امل��وّح��دة«  �صوقنا  تكامل  لتقوي�س  م�صتعدين 

البيئية والجتماعية واملالية اأو امل�صاعدات احلكومية.
امل�صتقبلي يف  اآليات يف التفاق  و�صّددت فون دير ليني على �صرورة و�صع 
حال انحرف الحتاد الأوروبي اأو بريطانيا مع الوقت عن املعايري امل�صركة 
املتفق عليها. وقالت »الثقة جيدة، لكن القانون اأف�صل«. وتطالب بروك�صل 

ب���ات���خ���اذ تدابري  ل��ه��ا  ت�����ص��م��ح  ب���اآل���ي���ة 
م�����ص��ادة ف��وري��ة واأح��ادي��ة اجل��ان��ب يف 
للمعايري  مفاجئ  تغيري  ح�صل  حال 
اأح����د ال��ط��رف��ني لتجّنب  م��ن ج��ان��ب 
عادلة،  غ���ري  م��ن��اف�����ص��ة  اأي  ح�����ص��ول 
الأمر الذي ترف�صه اململكة املتحدة. 
وذّك������رت ف����ون دي����ر لي����ني ب�����اأن هذه 
املناف�صة  ي��خ�����س  م���ا  يف  ال�����ص��م��ان��ات 
الثالث  النقاط  اإح���دى  ه��ي  العادلة 
بالإ�صافة  امل��ف��او���ص��ات،  تعرقل  ال��ت��ي 
اإىل  الأوروب���ي���ني  و���ص��ول  م�صاألة  اإىل 
التفاق  وحوكمة  الربيطانية  امل��ي��اه 
م�صاألة  ي��خ�����ّس  م��ا  ويف  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي. 
بالن�صبة  ت��وت��ر  م�صدر  وه��ي  ال�صيد 

لعدد م��ن ال���دول الأع�����ص��اء م��ن بينها 
املتحدة  اململكة  �صيادة  ي�صكك يف  اأح��د  اإن »ل  فرن�صا، قالت فون دير ليني 
وب�صمانات  التوقعات  و�صع  باإمكانية  نطالب  لكننا  اخلا�صة،  مياهها  على 

لل�صيادين الذين يبحرون منذ عقود« يف املنطقة.
واأكدت اأن »هذه اأيام حا�صمة للمفاو�صات مع اململكة املتحدة. لكن ب�صراحة، 
ل ميكنني اأن اأقول لكم اليوم ما اإذا �صيكون هناك اتفاق يف نهاية املطاف«. 
اأنه »�صيكون هناك فرق وا�صح بني اأن  وتابعت اأن الأمر الوحيد املوؤكد هو 
كامل الع�صوية يف الحتاد واأن تكون بب�صاطة �صريكاً مهماً«.  تكون ع�صواً 
ول يزال هناك اأقّل من اأربعني يوماً قبل 31 كانون الأول/دي�صمرب، تاريخ 
�صتتوقف  التاريخ،  ه��ذا  وبعد  بريك�صت.  بعد  ما  النتقالية  املرحلة  انتهاء 
بريطانيا التي خرجت من الحتاد يف 31 كانون الثاين/يناير، عن تطبيق 
املعايري الأوروبية. ومن دون اإبرام معاهدة جتارية تنظم عالقتهما، تواجه 
لندن وبروك�صل خطر التعر�س ل�صدمة اقت�صادية جديدة، ُت�صاف اإىل تلك 

الناجمة عن اأزمة تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجّد.

بايدن: »اأمريكا عادت« لقيادة ال�ساحة العاملية

اأذربيجان ت�ستعيد ال�سيطرة على مقاطعة جماورة لناغورين  
 •• �شتيباناكرت-اأ ف ب

ا�صتعادت اأذربيجان ال�صيطرة على 
مقاطعة كالباجار املجاورة لإقليم 
النف�صايل،  ب����اغ  ق����ره  ن���اغ���ورين 
اأ�صل  ث����اين م��ق��اط��ع��ة م���ن  وه����ي 
�صحب  على  اأرمينيا  وافقت  ثالث 
ق��وات��ه��ا م��ن��ه��ا ب��ع��د ال��ت��و���ص��ل اإىل 
وق���ف لإط����الق ن���ار اأن��ه��ى معارك 
اأ���ص��اب��ي��ع يف هذه  ���ص��ت��ة  ا���ص��ت��م��رت 

املنطقة املتنازع عليها.
ب��اك��و يف  ال��دف��اع يف  وق��ال��ت وزارة 
اجلي�س  م���ن  »وح�������دات  اإّن  ب���ي���ان 
مقاطعة  دخ���ل���ت  الأذرب����ي����ج����اين 
الثاين/ 25 ت�صرين  كالباجار يف 
الذي  الت��ف��اق  مب��وج��ب  نوفمرب« 
نف�صه  ال�����ص��ه��ر  م��ط��ل��ع  وّق��ع��ت��ه يف 
برعاية  واأذرب�����ي�����ج�����ان  اأرم���ي���ن���ي���ا 

رو�صيا.
ت�صّلم  اأن  امل���ف���ر����س  م���ن  وك�����ان 
ي����ري����ف����ان م���ق���اط���ع���ة ك���ال���ب���اج���ار 
واأرمينيا،  ب���اغ  ق���ره  ب��ني  ال��واق��ع��ة 
الثاين/نوفمرب،  ت�صرين   15 يف 
لكّن باكو اأرجاأت العملية ومنحت 
اجلانب الأرميني مهلة ع�صرة اأيام 

اإ�صافية ل�«دواع اإن�صانية«.
ووع���د ال��رئ��ي�����س الأذرب���ي���ج���اين يف 
خ��ط��اب ت��ل��ف��زي��وين ب��ال��دف��اع عن 
متثله  ال�����ذي  ال���وط���ن���ي«  »الإرث 
الكثرية  الدينية  الأث��ري��ة  امل��ع��امل 
يف ك���ال���ب���اج���ار وان���ت���ق���د الأرم������ن 
الغابات«  يف  ال���ن���ار  »لإ���ص��رام��ه��م 
قبل  يبنوها«  مل  منازل  و«اإح���راق 

رحيلهم.
ووافقت يريفان بتوقيعها التفاق، 
مقاطعات  ث�����الث  ت�����ص��ل��ي��م  ع���ل���ى 
جم����اورة ل��ق��ره ب���اغ ك��ان��ت خارجة 
عن �صيطرة باكو منذ حرب دارت 

القوات  عاماً،   22 البالغة  األييفا 
كنا  »مل��ا  دون��ه��ا  م��ن  التي  الرو�صية 

متكنا من العي�س هناك«.
ق���ب���ل ا����ص���ت���ع���ادة ال�����ص��ي��ط��رة على 
املقاطعة، حتدث الرئي�س الرو�صي 
فالدميري بوتني عرب الهاتف مع 
الأرميني  ال��وزراء  ورئي�س  علييف 
نيكول با�صينيان للتباحث بح�صب 
عمل  »ترتيبات  ب�صاأن  الكرملني، 

جنود حفظ ال�صالم«.
الرو�صي  الرئي�س  حت��دث  وكذلك 
م��ع ن��ظ��ريه ال��رك��ي رج���ب طيب 
اإردوغ��ان الذي تناول معه م�صاألة 
»اإن�صاء مركز ملراقبة وقف اإطالق 

النار« ب�صكل م�صرك.
املا�صي  الأ����ص���ب���وع  ف��رن�����ص��ا  ودع����ت 
»الغمو�س«  اإزال�������ة  اإىل  رو����ص���ي���ا 
ال����ذي ي��ل��ّف ات���ف���اق وق���ف اإط���الق 
تركيا،  دور  ح��ول  خ�صو�صاً  النار، 
حيال  بالقلق  ت�صعر  باري�س  اإن  اإذ 
احتمال م�صاركة اأنقرة يف عمليات 
حفظ ال�صالم. واأكدت مو�صكو اأنه 
يف  تركي  جندي  اأي  ن�صر  يتّم  لن 

املنطقة.
وذّك����ر ات��ف��اق وق���ف اإط����الق النار 
ال��������ذي وق������ع ب����رع����اي����ة رو����ص���ي���ة، 
تلعبه  ال������ذي  احل���ا����ص���م  ب����ال����دور 
اإىل  بالإ�صافة  القوقاز  مو�صكو يف 
الداعمة  لركيا،  املتزايد  النفوذ 

الرئي�صية لباكو.
يف املقابل، يبدو اأن الدول الغربية 
حت�صل  مل  اإن���ه  اإذ  ن��ف��وذه��ا  تفقد 
املتحدة  ال���ولي���ات  ول  ف��رن�����ص��ا  ل 
ع�صوين  كونهما  و�صيطان  وهما 
منذ  املكلفة  مين�صك  يف جمموعة 
م�صتدام  ح��ل  اإي���ج���اد  الت�صعينات 
ل����الأزم����ة، ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج م��ق��ن��ع��ة يف 

امللف.

يف ت�صعينات القرن املا�صي.
التي  اأغ���دام  غ��رار مقاطعة  وعلى 
احل���ايل   20 ب���اك���و يف  ت�����ص��ّل��م��ت��ه��ا 
وم��ق��اط��ع��ة لت�����ص��ني امل��ف��ر���س اأن 
كانون  م���ن  الأول  يف  ت��ت�����ص��ّل��م��ه��ا 
مقاطعة  ف�����اإّن  الأول-دي�������ص���م���رب، 
ك��ال��ب��اج��ار ه���ي ج���زء م���ن احل���زام 
الأم����ن����ي ال�����ذي ���ص��ّك��ل��ت��ه ال���ق���وات 
الإقليم  ب��اغ،  قره  حول  الأرمينية 
غالبية  تقطنه  ال��ذي  النف�صايل 

اأرمنية.
 و�صيطرت باكو ع�صكرياً على اأربع 
املنطقة  �صمن  اأخ���رى  مقاطعات 

العازلة، اأثناء املعارك.
ون�������ص���ر اجل���ي�������س الأذرب����ي����ج����اين 
ُتظهر  ج����ن����وده،  ع������ودة  م�����ص��اه��د 
خ�صو�صاً عمليات اإزالة األغام اأثناء 

املنطقة  ه��ذه  الليل على ط��رق يف 
اجل��ب��ل��ي��ة. و���ص��اه��دت ف���رق وكالة 
فران�س بر�س �صكاناً اأرمن يقطعون 
كابالت  وي�����ص��ت��ع��ي��دون  اأ�����ص����ج����اراً 
�صاحنة  على  ويحّملون  كهربائية 
الطاقة  لتوليد  ���ص��ّد  م��ن  اأج�����زاًء 

الكهرومائية قبل املغادرة.
وهو  ياك�صيبيكيان  غاغويك  واأكد 
عامل بناء يبلغ 53 عاماً، اأنه من 
اأن  ل��الأرم��ن  بالن�صبة  ال���وارد  غري 
منازلهم.  الأذربيجانيون  يقطن 
)امل����ن����ازل(  ي���ح���رق���ون  »اإذاً  وق�����ال 
ويقطعون الأ�صجار وياأخذ النا�س 

كل �صيء«.
العام  الأوىل  احل�����رب  ن��ه��اي��ة  يف 
معاك�صاً  امل�����ص��ه��د  ك����ان   ،1994
جميع  امل��ن��ط��ق��ة  ح��ي��ن��ه��ا  غ����ادر  اإذ 

الأذرب��ي��ج��ان��ي��ني. وعلى  ال�����ص��ك��ان 
الأثر، �صّجعت يريفان عدداً كبرياً 
من مواطنيها على الإقامة فيها.

وي���ك���ّر����س ات���ف���اق وق����ف الأع���م���ال 
القتالية ال��ذي ُوق��ع يف ظ��ّل و�صع 
اأرم���ي���ن���ي���ا،  ع�������ص���ك���ري ك����ارث����ي يف 
ومينحها  اأذرب����ي����ج����ان  ان���ت�������ص���ار 
�صتة  بعد  كبرية  ميدانية  مكا�صب 
اآلف  عن  اأ�صفر  ن��زاع  من  اأ�صابيع 

ال�صحايا.
وي�صمح اأي�صاً باحلفاظ على اإقليم 
م�صاحته  تقلي�س  رغ���م  ب���اغ  ق���ره 
وي��ن�����ّس ع��ل��ى ن�����ص��ر األ���ف���ي جندي 

رو�صي حلفظ ال�صالم.
مقاطعة  يف  دادي��ف��ان��ك  مدينة  يف 
املهند�س  اأع����������رب  ك����ال����ب����اج����ار، 
اأ�صفه  عن  غريغوريان  غروغوري 

مل��غ��ادرة م��ن��زل��ه ال���ذي ك���ان يعي�س 
25 ع���ام���اً، وه���و املكان  ف��ي��ه م��ن��ذ 
الذي »كرب فيه اأبنائي وذهبوا اإىل 

املدر�صة«.
لالأرمن  بالن�صبة  املدينة  وُتعرف 
القرن  اإىل  ت��اري��خ��ه  ي��ع��ود  ب��دي��ر 
الأ����ص���اب���ي���ع  ويف  ع�������ص���ر.  ال����ث����اين 
اإليه  امل���وؤم���ن���ون  ت��دف��ق  الأخ������رية، 
اأخ������رية، معربين  م����رة  ل��ل�����ص��الة 
املكان  م�صتقبل  حيال  قلقهم  عن 
باأنها  اأذرب���ي���ج���ان  ���ص��م��ان��ات  رغ���م 

�صتحافظ عليه.
الأج������واء مفعمة  ك��ان��ت  ب��اك��و،  يف 
مامادوف  اإلكني  وق��ال  بالبهجة. 
اأنه  ع��ام��اً،   25 يبلغ  ط��ال��ب  وه���و 
ي����ري����د »ت����ق����دمي ك���ال���ب���اج���ار اإىل 
اآي�صي  �صكرت  باأ�صره« فيما  العامل 

•• طوكيو-اأ ف ب

ح�صت طوكيو �صكانها على تفادي 
اأ�صا�صية  غ����ري  ل��������دواع  اخل��������روج 
وط��ل��ب��ت م��ن امل��ح��الت ال��ت��ي تقدم 
ب�صكل  اأب���واب���ه���ا  اإغ������الق  ال��ك��ح��ول 
م��ب��ك��ر، يف وق����ت ت�����ص��ج��ل زي�����ادة يف 
ع��دد الإ���ص��اب��ات ب��ف��ريو���س كورونا 

امل�صتجد يف اليابان.
ال��ب��ل��د مب���ن���اأى ن�صبيا  ه����ذا  وب��ق��ي 

مع  كوفيد-19  وب���اء  تف�صي  ع��ن 
على  الر�صمية  ح�صيلته  اقت�صار 
وف���اة و135،400  األ��ف��ي  ح���وايل 
اإ�صابة، ومل يفر�س تدابري احلجر 
البلدان  ات��خ��ذت يف  ال��ت��ي  امل��ن��زيل 
عددا  الآن  ي��واج��ه  لكنه  الأخ����رى، 

قيا�صيا من الإ�صابات اليومية.
يوريكو  العا�صمة  حاكمة  وق��ال��ت 
�صحايف  م����وؤمت����ر  خ�����الل  ك���اي���ك���ي 
طوكيو  �صكان  م��ن  اأط��ل��ب  اأن  »اأود 

اأن ي��ت��ف��ادوا ق��در الإم��ك��ان اخلروج 
لتجنب  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  غ���ري  حل���اج���ات 

زيادة يف عدد الإ�صابات«.
من  ال���ع���م���ل  اإىل  ك���وي���ك���ي  ودع������ت 

املنزل.
ال��ت��داب��ري التي دعت  اأن ه��ذه  غ��ري 
اإليها ال�صلطات غري ملزمة. وحتى 
اأعلنت  التي  الطوارئ  يف ظل حال 
من  م���وج���ة  اأول  ع��ن��د  ال��رب��ي��ع  يف 
الإ�صابات، مل تتم معاقبة ال�صكان 

للزوم  ال����دع����وات  حت�����دوا  ال���ذي���ن 
ال��ت��ي رف�صت  امل���ن���ازل وال�����ص��رك��ات 

اإغالق اأبوابها.
كذلك، طلبت احلاكمة من املحالت 
ال���ك���ح���ول مب����ا فيها  ت���ق���دم  ال���ت���ي 
اأبوابها  اإغ��الق  الكاراوكي  مالهي 
22،00 ت غ اعتبارا  ال�صاعة  عند 
من ال�صبت ولفرة ثالثة اأ�صابيع، 
التي  املحالت  احتمال ح�صول  مع 

تلتزم بذلك على م�صاعدات.

مناطق النزاعات امل�سرح الرئي�ض لالأعمال االإرهابية 

رئي�سة ال�سلطة التنفيذية يف هونغ كونغ تعد بتجنب الفو�سى 

طوكيو تفر�ض قيودا جديدة مبواجهة كوفيد-19 

•• باري�س-اأ ف ب

تبقى مناطق احلروب امل�صرح �صبه احل�صري للهجمات الإرهابية مع تركز 
96 % من ال�صحايا فيها يف العامل 2019، على ما ذكر موؤ�صر الإرهاب 
اأعدها معهد القت�صاد  التي  الدرا�صة  2020. و�صددت هذه  العاملي للعام 
وال�صالم ومقره يف �صيدين، على تراجع ملحوظ لعدد �صحايا الرهاب مع 
13826 قتيال يف 2019 اأي براجع ن�صبته 15 % على �صنة و59 % 

منذ العام 2014.
و�صجل الراجع الأكرب يف اأفغان�صتان ونيجرييا مع اأنهما البلدان الوحيدان 

اللذان �صقط فيهما اأكرث من األف قتيل يف اأعمال اإرهابية خالل ال�صنة.
الأكرث  الإرهابية  املجموعة  طالبان  حركة  »تبقى  للموؤ�صر  بيان  يف  وج��اء 
ح�صدا لالأرواح العام 2019 مع اأن احل�صيلة املن�صوبة اإليها تراجعت بن�صبة 
18 %. اأما تنظيم داع�س الإرهابي فقد ا�صتمرت قوته ونفوذه بالراجع 

بعد نهاية ما ت�صمى دولة »اخلالفة« التي اأعلنتها العام 2019.
واأو�صح املوؤ�صر »للمرة الأوىل منذ بداأ التنظيم ن�صاطه، كان م�صوؤول عن اأقل 

 •• هونغ كونغ-اأ ف ب

تعهدت رئي�صة ال�صلطة التنفيذية يف هونغ كونغ كاري لم باإعادة النظام 
الد�صتوري اىل املدينة وانقاذ نظامها ال�صيا�صي من »الفو�صى« وذلك يف 
خطاب مهم عر�صت فيه �صيا�صتها اأمام املجل�س الت�صريعي املوؤيد لبكني 

بكل اأع�صائه تقريبا.
اأرج��ىء لأكرث من  اأن  اأمام املجل�س الت�صريعي �صبق  خطاب لم ال�صنوي 

القارية  ال�صني  اىل  بال�صفر  طلبا  تلقت  بعدما  �صهر 
لعقد لقاءات مع م�صوؤويل احلكومة املركزية، يلخ�س 

خطط الإدارة للمدينة.
وحُت���ك���م ه���ون���غ ك���ون���غ مب���وج���ب من�����وذج »ب���ل���د واح���د 
ب��درج��ة من  بالحتفاظ  لها  ي�صمح  ال��ذي  ون��ظ��ام��ان« 
احل��ك��م ال���ذات���ي وب��ع�����س احل���ري���ات ال��ت��ي ي��ح��رم منها 

املواطنون يف الرب الرئي�صي.
من  اأ����ص���ه���را  امل��ا���ص��ي  ال��ع��������������������ام  �ص��������هد  ب��ي��ن��م��ا  ل��ك��ن 
بالدميوقراطية،  املطالبة  العنيف�����ة  الح��ت��ج��اج��ات 
يف  القومي  الأم��ن  ح��ول  جديدا  قانونا  بكني  فر�صت 
حزيران/يونيو وكذلك اجراءات حتد من التجمعات 
اأدى اىل هدوء يف �صوارع  ب�صبب وباء كوفيد-19، ما 

هونغ كونغ.
ال��ذي خال عمليا  الت�صريعي  املجل�س  اأم��ام  وقالت لم 

ا�صتبعاد  بعد  للمعار�صة  وج��ود  اأي  م��ن  الأوىل  للمرة 
نواب موؤيدين للدميوقراطية وا�صتقالة موؤيديهم باأعداد كبرية »اإحدى 
يف  ال�صيا�صي  والنظام  الد�صتوري  النظام  انت�صال  هي  امللحة  اأولوياتنا 

هونغ كونغ من الفو�صى«.
م�صبوقة«  غ��ري  م��ت��ع��ددة  ل�صربات  تعر�صت  ك��ون��غ  »ه��ون��غ  اأن  واأ���ص��اف��ت 

من األف قتيل خالل �صنة«. يف املقابل، اأ�صبحت منطقة ال�صاحل التي تنت�صر 
والقاعدة من  داع�س  بتنظيم  فيها جمموعات متطرفة مت�صعبة مرتبطة 
ت�صتهدفها  التي  املناطق عر�صة لالإرهاب. و�صجلت يف بوركينا فا�صو  اأكرث 
املجموعات املتطرفة النا�صطة يف املنطقة بكرثة، الرقم القيا�صي مع ارتفاع 
% يف عدد ال�صحايا. وتعرف مايل والنيجر املجاورتان لها   590 ن�صبته 

تراجعا كبريا يف الو�صع كما احلال يف �صريالنكا وموزمبيق.
الأكرث  كانت  الكربى  ال�صحراء  »اإفريقيا جنوب  اإن  بيانه  املوؤ�صر يف  وق��ال 
ت�صررا مع وجود �صبع من اأكرث ع�صر دول �صهدت ارتفاعا يف عدد ال�صحايا، 
الذين  القتلى  % م��ن   41 املنطقة  ه��ذه  وق��ع يف  وق��د  املنطقة«.  ه��ذه  يف 

�صقطوا يف هجمات من�صوبة اإىل تنظيم داع�س يف العامل العام املا�صي.
الأك��رب من  الرت��ف��اع  اأت��ى  واوقيانيا  الغربية  واأوروب���ا  ال�صمالية  اأمريكا  يف 
% يف   250 ب��زي��ادة  اأي   2019 قتيال يف  املتطرف )89  اليمني  اإره���اب 
2014. و�صدد التقرير رغم ذلك اإىل وجود ميل تراجعي فعلي يف الأعمال 
الإرهابية. وتراجع عدد ال�صحايا يف 103 دول وهو معدل حت�صن قيا�صي 

منذ اعتماد املوؤ�صر قبل ثماين �صنوات.

م�صرية اىل ال�صطرابات الجتماعية وتراجع القت�صاد وانت�صار الوباء، 
والأعمال التي »تعر�س الأمن القومي للخطر«.

هذا  من  �صابق  وق��ت  يف  للدميوقراطية  م��وؤي��دا  نائبا   15 ا�صتقال  وق��د 
ال�صهر احتجاجا على عزل احلكومة اأربعة من زمالئهم ما جعل املجل�س 

الت�صريعي جتمعا لأن�صار بكني.
املجل�س  يف  اخل��ط��اب  اإل��ق��اء  لم  رف�صت  املا�صي،  ال��ع��ام  تظاهرات  خ��الل 
الت�صريعي، وبدل من ذلك ن�صرت �صريط فيديو م�صجال بعدما تعر�صت 
طالبوا  للدميوقراطية  موؤيدين  ن��واب  من  مل�صايقات 
با�صتقالتها. وخطاب هذه ال�صنة مر ب�صاللة، بدون اأي 

معار�صة.
اإع��الم �صورا لنواب وهم يغطون يف  والتقطت و�صائل 
النوم اأثناء اخلطاب املطول بينما �صوهد البع�س وهم 
يلعبون  اأو  البور�صة  يف  الأ�صهم  اأ�صعار  على  يطلعون 

لعبة �صودوكو على هواتفهم.
قوانني  م�����ص��اري��ع  ���ص��ت��ق��دم  ح��ك��وم��ت��ه��ا  اإن  لم  وق���ال���ت 
»لتعزيز عملية اأداء اليمني« من قبل موظفي اخلدمة 
املدنية و »تعزيز النظام النتخابي«، على الرغم من اأن 

التفا�صيل غري وا�صحة.
تو�صع  قد  احلكومة  اأن  اإىل  اإعالمية  تقارير  واأ���ص��ارت 
الت�صويت لي�صمل اأبناء هونغ كونغ املقيمني يف ال�صني 
القارية، وهي خطوة مثرية للجدل انتقدتها املعار�صة 

رغم اأن لم مل تقدم تفا�صيل عن اخلطط.
وقالت لم اأي�صا اإن اإدارتها �صتعزز التعليم الوطني يف املدينة، كجزء من 

اجلهود املبذولة لتعزيز ال�صعور بالهوية القومية بني ال�صباب.
واأوقف اأكرث من 10 اآلف �صخ�س خالل ال�صطرابات الجتماعية العام 

املا�صي بينهم 40 يف املئة من الطالب.

بنهج عدائي جتاه حلف �صمال الأطل�صي والعالقات التجارية، 
وتخليه اأي�صا عن اتفاقات دولية ف�صال عن عالقاته الوطيدة 
مع زعماء م�صتبدين. وقال بايدن اإن فريقه، الذي ي�صم اأنتوين 
بلينكن مر�صحه لتويل وزارة اخلارجية وم�صاعده الذي يحظى 
»الفكر  املنتخب  الرئي�س  اأ�صماه  عما  بنف�صه  �صيناأى  بثقته، 
العتيق والأ�صاليب القدمية« يف منهجه للعالقات اخلارجية. 
ويلمجنتون  مبدينة  راأ�صه  م�صقط  يف  لقاء  يف  بايدن  واأ�صاف 
اأمريكا عادت  اأن  »اإن��ه فريق يج�صد حقيقة  يف ولية ديالوير 
وم�صتعدة لقيادة العامل، ولي�س الن�صحاب منه، و�صيجل�س مرة 
اأخرى على الطاولة وهو م�صتعد للت�صدي خل�صومنا وتقبل 
حلفائنا والدفاع عن قيمنا«. وتغري العامل كثريا منذ اآخر مرة 
كان فيها الدميقراطيون يف البيت الأبي�س قبل اأربع �صنوات. 

ثاين اأك��رب اقت�صاد يف العامل، وال��ذي اأع��اد اإىل الأذه��ان فرة 
ت��رام��ب تقريعا  ال��ع��ام الأخ���ري لإدارة  ال��ب��اردة. و�صهد  احل��رب 
ح���ول معاجلة  ال��ق��وت��ني  ب��ني  خ���الف  دب  اإذ  لل�صني،  م��ت��ك��ررا 
هوجن  يف  احلريات  وتدهور  كورونا  فريو�س  جلائحة  ال�صني 
كوجن واخلالفات الإقليمية يف بحر ال�صني اجلنوبي. وبينما 
من غري املرجح اأن جتد ال�صني يف بايدن بديال اأكرث مرونة 
حذرا  اأك��رث  ن��ربة  وحمللون  دبلوما�صيون  يتوقع  ترامب،  من 

وجهودا اأكرب لتقوية التحالفات للت�صدي لبكني.
وقال بايدن اإن العمل مع احللفاء ي�صاعد يف جعل اأمريكا اآمنة 
دون النخراط يف »حروب غري �صرورية«. ومل ي�صر اإىل احلرب 
يف اأفغان�صتان، اأطول احلروب التي خا�صتها الوليات املتحدة، 

فيما يتحرك ترامب لتقلي�س القوات الأمريكية هناك.

 •• ويلمنجتون-رويرتز

الوليات  يوماإن  بايدن  جو  املنتخب  الأمريكي  الرئي�س  ق��ال 
امل��ت��ح��دة ���ص��ت��ك��ون »م�����ص��ت��ع��دة ل��ل��ق��ي��ادة« جم����ددا ع��ل��ى ال�صاحة 
اتبعها  التي  اأول«  »اأمريكا  �صيا�صات  �صفحة  ليطوي  العاملية، 
الرئي�س دونالد ترامب، فيما تعهد بالعمل مع حلفاء وا�صنطن 
لل�صيا�صة اخلارجية  لفريقه  اخل��ارج. ويف معر�س تقدميه  يف 
ال�صلطة يف  بعد تويل  نيته  اإىل  بايدن  اأ�صار  القومي،  والأم��ن 
النهج  املتحدة ع��ن  ال��ولي��ات  اإب��ع��اد  ال��ث��اين  ك��ان��ون  20 يناير 

الوطني الأحادي النزعة الذي تبناه ترامب.
ال�صنوات  خ��الل  ولي��ت��ه  املنتهية  اجلمهوري  الرئي�س  واأزع���ج 
اأوروبا،  يف  �صيما  ل  ب��الده،  حلفاء  من  كثريا  لرئا�صته  الأرب��ع 

لتعزيز  ت�صعى  وت��زداد ج��راأة ورو�صيا  فال�صني يف حالة �صعود 
الوليات  ان�صحاب  م��ع  الأم��ري��ك��ي  النفوذ  و�صعف  �صطوتها، 
الأخالقية  ال�صلطة  وتقل�صت  خمتلفة  اتفاقيات  من  املتحدة 
الأم��ري��ك��ي��ة ب�صبب ا���ص��ط��راب��ات يف ال��داخ��ل. وم��ن امل��رج��ح اأن 
تركز ال�صيا�صة اخلارجية يف عهد بايدن على نهج اأكرث تعددية 
ودب��ل��وم��ا���ص��ي��ة ب��ه��دف اإ���ص��الح ع��الق��ات وا���ص��ن��ط��ن م��ع حلفاء 
رئي�صيني، وتبني توجهات جديدة بخ�صو�س ق�صايا مثل تغري 
املناخ.  وقال بايدن اإنه فوجئ يف ات�صالت مع زعماء نحو 20 
دولة »مبدى تطلعهم اإىل عودة الوليات املتحدة لتاأكيد دورها 
التاريخي كزعيمة للعامل«. وياأتي وعده باحت�صان حتالفات، 
ال��ه��ادي، بعد  اآ���ص��ي��ا وامل��ح��ي��ط  م��ن بينها حت��ال��ف��ات يف منطقة 
وال�صني،  املتحدة  الوليات  بني  الثنائية  العالقات  يف  تدهور 
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عربي ودويل

ـــــم تـــكـــن  ــــــ ل
الــــــــزيــــــــادة 
الـــعـــجـــز  يف 
بـــــــــــهـــــــــــذه 
ــــــــــقــــــــــوة ال
زمـــــــــــــــــــــــن 
ـــــم ـــــل ـــــش ـــــ� ال

دونالد  خا�س 
تـــــــــرامـــــــــب 
ـــــه  ـــــراع ـــــش �
مـــــع الــ�ــشــني 
كــــمــــعــــركــــة 
�ــشــخــ�ــشــيــة

�سكل االإنفاق الع�سكري االأمريكي عام 2019، زيادة �سنوية تعادل اإجمايل امليزانية الع�سكرية الأملانيا يف العام نف�سه

متتعت الغالبية العظمى من ال�سكان باالزدهار يف �سنوات ترامب، لكن مل ي�ستفد اجلميع بالقدر نف�سه 

مرحلة طويلة من النمو
ن��وف��م��رب، ح�صل   3 اأن����ه يف  ح��ق��ي��ق��ة 
على اأ�صوات تفوق ما كان قد حت�صل 
عليه عام 2016 )اأكرث من 73.8 
مقابل  النتائج  لأح��دث  وفًقا  مليون 
62.9 مليون(، ت�صري اإىل اأنه اأوفى 
اأر���ص��ى ناخبيه. ومع  واأن���ه  ب��وع��وده، 
اأن  ن��رى  ن��دق��ق،  ذل��ك، عندما ننظر 
اأقل  ن��ت��ائ��ج��ه  واأن  ال���واق���ع خم��ت��ل��ف، 

اإقناًعا مما يعتقده ناخبيه.
ظ��اه��ري��ا، ي��ب��دو اأن���ه جن��ح يف املجال 
للقول  دفعنا  ما  وه��ذا  القت�صادي. 
يف يونيو 2019 اأن فر�صه يف الفوز 
2020 لي�صت معدومة.  بانتخابات 
اأن �صجل القت�صاد  ويف الواقع، منذ 
الأم���ري���ك���ي اأدن������ى م�����ص��ت��وي��ات��ه عام 
منو  مرحلة  اأط���ول  �صجل   ،2009
بداأت  وق��د   .2020 ع��ام  تاريخه  يف 
 1991 مار�س  يف  ال�صابقة  املرحلة 
وانتهت يف مار�س 2001، اأي طيلة 
ب�����داأت هذه  ح���ني  ���ص��ه��ًرا. يف   120
املرحلة يف يونيو 2009 وانتهت يف 

فرباير 2020، اأي 128 �صهًرا.
اأن  اإىل  ن�صري  اأن  بالتاأكيد  وميكننا 
ب����اراك اأوب���ام���ا ت���رك دول���ة يف �صّحة 
كما  ينجح  مل  خليفته  واأن  ج��ي��دة، 
وعد خالل حملته النتخابية: لقد 
تباهي ووعد باأن اإ�صالحه ال�صريبي 
باملائة   4 ب��ن�����ص��ب��ة  من������ًوا  ���ص��ي��ح��ق��ق 
�صنوًيا؛ واحلد الأق�صى الذي متكن 
من حتقيقه هو 3 باملائة يف 2018 
 ،2017 باملائة يف   3 فا�صل   2 بعد 
 .2019 يف  ب��امل��ائ��ة   2 ف��ا���ص��ل  و2 
اإن  ال���ق���ول  ع��ل��ى  ي���ج���روؤ  اأن����ه مل  اإل 
يزورون  الدميقراطيني  امل�صوؤولني 

الإح�صائيات ...
 

حتميل املاكنة
 اأكرث من طاقتها

اأجل  اأنه من  ا مالحظة  اأي�صً ميكننا 
ي��ردد يف حتميل  حتقيق هدفه، مل 
امل��اك��ن��ة م���ا ي��ف��وق ط��اق��ت��ه��ا. للعمل 
ع���ل���ى ال���و����ص���ع الق���ت�������ص���ادي، لدى 
النقدية  ال�صيا�صة  رافعتان:  الدولة 
القرن  نهاية  يف  امليزانية.  و�صيا�صة 
النظريات  ت��اأث��ري  وحت��ت  الع�صرين، 
الت�صخم  مبوجبها  ال��ت��ي  النقدية، 
هو النتيجة املبا�صرة لكمية الأموال 
اأق�صى  يف  )ل��ل��ت��ب�����ص��ي��ط  امل���ت���داول���ة 
اإعطاء  احلكمة  م��ن  ك��ان  احل����دود(، 
ال�صتقالل الن�صبي للبنوك املركزية 
للح�صول  امل�صتعجلة  ملنع احلكومات 
لإعادة  والتمهيد  جيدة  نتائج  على 
النقود  طباعة  تدوير  من  انتخابها 

ب�صرعة كبرية.
وهكذا، يف الوليات املتحدة، مبجرد 
الحتياطي  ق�����ادة  ف�����اإن  ت��ع��ي��ي��ن��ه��م، 
الفيدرايل، هم امل�صوؤولون الوحيدون 
يقودونها:  ال���ت���ي  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  ع����ن 
الكوجنر�س،  اأم���ام  م�����ص��وؤول��ون  فهم 
ال�صلطة  م����ع  ال���ن���ق���ا����س  ومي��ك��ن��ه��م 
اأية  ي��ت��ل��ق��ون  ل  لكنهم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 

اأوامر.
وب��ت��ع��ي��ني اجل��م��ه��وري ج���ريوم باول 
رئ��ي�����ًص��ا ل��الح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل يف 
دونالد  اعتقد   ،2018 ع��ام  مطلع 
ت���رام���ب اأن ل��دي��ه ب��ن��ًك��ا م��رك��زًي��ا يف 
خ��دم��ت��ه. ل��ك��ن ج���ريوم ب���اول وبقية 
هيئة �صنع القرار لل�صيا�صة النقدية، 
اللجنة الفيدرالية لل�صوق املفتوحة، 
عليهم  يتعني  اأن��ه  اعتقدوا  ما  فعلوا 
اعتربها  ���ص��ي��ا���ص��ة  وات���ب���ع���وا  ف��ع��ل��ه، 
تقريًبا  ب�����الإج�����م�����اع  امل����ح����رف����ون 
ان  غري  للو�صع.  ومنا�صبة  معقولة 
ترامب،  كافًيا لدونالد  هذا مل يكن 
باول  ا�صتمر يف ق�صف جريوم  الذي 

بتغريدات مهينة.
اإزعاًجا، لأنه كان  اأكرث  امل�صهد  وكان 
فريًدا يف الدميقراطيات الغربية. ل 
ُيعرف يف التاريخ احلديث اأكرث من 
رئي�س  انتقد فيهما  اأخريني  دولتني 
رئي�س  ع��ل��ًن��ا  ال���دول���ة  اأو  احل��ك��وم��ة 
البنك املركزي: رو�صيا بوتني وتركيا 

اأردوغان.
وحل�صن احلظ، املوؤ�ص�صات الأمريكية 
امل��وج��ودة يف  اأك���رث �صالبة م��ن تلك 
باول  ج��ريوم  وك��ان  البلدين،  هذين 
ال���ص��ت��م��رار يف ممار�صة  ع��ل��ى  ق����ادًرا 
مهامه ب�صكل طبيعي، ولكن يف مناخ 

ثقيل نوًعا ما.
 

ارتفاع حاد يف عجز املوازنة
املالية،  بال�صيا�صة  الأم��ر  تعلق  كلما 
مل ي�صتطع دونالد ترامب احل�صول 
الربملانيون  ي����ري����د.  م����ا  ك����ل  ع���ل���ى 
دائًما  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  اجل��م��ه��وري��ون، 
يتعلق  ع��ن��دم��ا  ل��ل��غ��اي��ة  م��ت��ح��ف��ظ��ني 
رف�صوا  العام،  الإنفاق  بزيادة  الأم��ر 
البنية  لتح�صني  الئ��ت��م��ان��ات  منحه 

فكرة  كانت  )والتي  للبالد  التحتية 
قبلوا  ف���ق���د  ذل������ك،  وم�����ع  ج�����ي�����دة(. 
الإنفاق  زي���ادة  اأخ���رى، منها  زي���ادات 

الع�صكري.
�صتوكهومل  م���ع���ه���د  ي�������ص���ري  وك����م����ا 
�صكل  ال�������ص���الم،  لأب����ح����اث  ال�������دويل 
وحده  الأمريكي  الع�صكري  الإنفاق 
الع�صكري  الإن��ف��اق  م��ن  ب��امل��ائ��ة   38
زيادته  وتعادل   ،2019 عام  العاملي 
ال�صنوية اإجمايل امليزانية الع�صكرية 

ل� اأملانيا يف العام نف�صه .
وت�����ص��ب��ب��ت ال����زي����ادة يف الإن����ف����اق اإىل 
ال�صركات  �صرائب  تخفي�س  جانب 
ارت��ف��اع عجز احلكومة  وال��دخ��ل، يف 
الفيدرالية ب�صكل حاد اإىل 4 فا�صل 
6 باملائة من الناجت املحلي الإجمايل 
ال�صنة  اإىل  )بالن�صبة   2019 ع��ام 
املالية 2020، التي انتهت يف نهاية 
 9 فا�صل   14 العجز  بلغ  �صبتمرب، 
الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  باملائة 
الوباء(.  عن  الناجم  الإنفاق  ب�صبب 
بهذه  ال��ع��ج��ز  ال���زي���ادة يف  ت��ك��ن  ومل 

القوة يف زمن ال�صلم.
 

ن�شبة بطالة منخف�شة 
تاريخية

ورغم كل هذه اجلهود، مل يتم حتقيق 
الهدف املعلن مبعدل منو 4 باملائة. 
البطالة  انخف�س معدل  ذل��ك،  ومع 
ومطلع   2019 ع�����ام  اأواخ���������ر  يف 
�صعيف  م�����ص��ت��وى  اإىل   2020 ع���ام 
باملائة   5 ف��ا���ص��ل   3 ي��ب��ل��غ  ت��اري��خ��ًي��ا 
بالن�صبة  الن�صيطني؛  ال�����ص��ك��ان  م��ن 
بلغت  ف��ق��د  ب��اأك��م��ل��ه،   2019 ل��ع��ام 
العودة  وجت��ب  ب��امل��ائ��ة.   7 فا�صل   3
خم�صني عاًما اإىل الوراء للعثور على 
مثل هذه الأرقام اجليدة. ففي �صوق 
عمل حمكم اإىل حد ما، كان الطلب 
ارتفاع،  والأج�����ور يف  امل���ه���ارات،  ع��ل��ى 
بينما، وطيلة �صنوات، مل ي�صتفد من 
النمو �صوى ا�صحاب الدخل الأعلى، 
م�صتوى  اإىل  الأ���ص��ر  ث��ق��ة  وارت��ف��ع��ت 
املدى  على  بكثري من معدلها  اأعلى 

الطويل.
وارت��ف��ع متو�صط دخ��ل الأ���ص��رة مرة 
للعام اخلام�س   ،2019 اأخ��رى عام 
وان��خ��ف�����س معدل  ال����ت����وايل.  ع��ل��ى 
للعام  ���ا  اأي�������صً  2019 ع����ام  ال��ف��ق��ر 
فا�صل   10 ال��ت��وايل:  على  اخلام�س 
5 باملائة، وهو اأدنى م�صتوى له منذ 
اإجراء  بداأنا يف  1959، عندما  عام 

التجاري  ن�صاطه  نقل  اأوه��اي��و مت  يف 
هذا  �صغري:  تف�صيل  املك�صيك.  اإىل 
ا�صم  يحمل  ال�صتثماري  ال�صندوق 
فيه،  الرئي�صي  وامل�����ص��اه��م  موؤ�ص�صه 
ال��دول��ة للتجارة  ويلرب رو���س، وزي��ر 
ع��ن��د دون��ال��د ت��رام��ب، امل�����ص��وؤول عن 
الدولية  ب�صاأن التفاقيات  التفاو�س 

وتنفيذ �صيا�صة اأمريكا اأول ...
 

انتقاد �شيا�شته جتاه ال�شني
ال�صلع  يف  ال��ت��ج��اري  ال��ع��ج��ز  ا�صتمر 
ال�صنوات  الت�����ص��اع يف  واخل��دم��ات يف 
 ،2016 يف  مليار   481 الأخ���رية: 
 579.9  ،2017 يف  مليار   513
حت�صن  ح����دث   .2018 يف  م��ل��ي��ار 
 576.8 اإىل   ،2019 يف  ط��ف��ي��ف 
اأخرى  م��رة  الو�صع  وتدهور  مليار. 
هذا العام، لكن ي�صعب قيا�س تاأثري 
ل  وب���ال���ت���ايل  كوفيد-19،  اأزم�������ة 
اأن نلوم الإدارة احلالية على  ميكننا 

هذا التدهور.
م��ا ميكننا ق��ول��ه، يف امل��ق��اب��ل، ه��و اأن 
ال�صيا�صة التجارية لدونالد ترامب، 
العنيفة والتي ل ميكن التنبوؤ بها يف 
كثري من الأحيان، قد عطلت ب�صدة 
ال�صريكة  ال��دول  مع  ب��الده  عالقات 
وح����ت����ى ال�������ص���دي���ق���ة م���ث���ل ال������دول 
اأي  ل��ه��ا  ي��ك��ون  اأن  دون  الأوروب����ي����ة، 
تداعيات حقيقية ايجابية لالقت�صاد 
ال�صركات  حت���م���ل���ت  الأم�����ري�����ك�����ي: 
الر�صوم  يف  ال�����زي�����ادة  الأم���ري���ك���ي���ة 
ارتفاع  ���ص��ه��دت  ال���ت���ي  اجل���م���رك���ي���ة، 
اأ�صعار ا�صتهالكها الو�صيط )ال�صلب 

والأملنيوم، اإلخ( وامل�صتهلكني.
ن��ن�����ص��ب اإىل  اأن  ال���ي���وم  امل���األ���وف  م���ن 
لحتواء  مم���ت���ازة  ���ص��ي��ا���ص��ة  ت���رام���ب 
خليفته  ع��ل��ى  اإن  وال���ق���ول  ال�����ص��ني، 
الإطراء  وه��ذا  �صيا�صته...  موا�صلة 

ي�صتحق التن�صيب.
يف البداية، مل تكن هناك حاجة لأن 
ملالحظة  خ��ا���س  ب�صكل  املعيا  ت��ك��ون 
اأن  يف  ورغ���ب���ت���ه���ا  ال�������ص���ني  ����ص���ع���ود 
على  العامل  يف  الوىل  القوة  ت�صبح 
الأ�صلوب  هناك  ثم  املتو�صط.  امل��دى 
وال���ط���ري���ق���ة. ل���ق���د خ���ا����س دون���ال���د 
ترامب �صراعه مع ال�صني كمعركة 
املدى،  روؤية طويلة  بدون  �صخ�صية، 

وخ�صو�صا، دون اإ�صراك �صركائه. 
وق��ع ب���اراك اأوب��ام��ا م��ع��اه��دة �صراكة 
فرباير  يف  ال��ه��ادئ  للمحيط  ع��اب��رة 
دول���ة  ع�����ص��رة  اإح������دى  م���ع   2016

هذا اجلرد.
 

تزايد التفاوت االجتماعي
ت�صتحق هذه العنا�صر التاأكيد عليها 
لأن اأحد اأ�صباب جناح دونالد ترامب 
بارتفاع  تف�صريه  2016 ميكن  عام 
اأو�صحت  كما  الجتماعي:  التفاوت 
ال��درا���ص��ات ال��ت��ي اأج��راه��ا م��رك��ز بيو 
بحثية  م��ن��ظ��م��ة  وه�����و  ل����الأب����ح����اث، 
م�����ص��ت��ق��ل��ة، ال���ف���ج���وة ب���ني الأث����ري����اء 
منذ  الت�صاع  يف  ا�صتمرت  وال��ف��ق��راء 
النتعا�س  وف��رة  الثمانينات،  نهاية 
يف ع��ه��د ب����اراك اأوب���ام���ا ب��ع��د الأزم���ة 
ب�صكل  اأف����ادت   ،2008 ل��ع��ام  امل��ال��ي��ة 

اأ�صا�صي الأ�صر الأكرث ثراًء.
لكن هناك م�صكلة: رغم كل ما وعد 
اإ�صالحه  اأن  اإل  ت��رام��ب،  دون��ال��د  به 
ال�����ص��رك��ات الرثية  اأف����اد  ال�����ص��ري��ب��ي 
اأ���ص��ا���ص��ي. وع��ل��ى ما  وال��ك��ربى ب�صكل 
ي���ب���دو، ن�����ص��ي ب��ع�����س ن��اخ��ب��ي��ه ذلك، 
لكن عندما راأوا اأرقامهم ال�صريبية 
هناك  ك��ان��ت  الإ����ص���الح،  تنفيذ  ب��ع��د 
الأم����ل. وع��ل��ى موقع  بع�س خ��ي��ب��ات 
توير، طلب الكثريون اإنهاء »عملية 

الحتيال اجلمهوري« هذه.
باخت�صار، يجب ان نعرف: متتعت 
ال�صكان  م����ن  ال��ع��ظ��م��ى  ال��غ��ال��ب��ي��ة 
ب���الزده���ار يف ���ص��ن��وات ت��رام��ب، لكن 
القدر.  بنف�س  اجل��م��ي��ع  ي�صتفد  مل 
وق���د اأ����ص���ادت الأو����ص���اط امل��ال��ي��ة بكل 
وتخفيف  ال�صريبي  الإ���ص��الح  م��ن 
ا�صتمرار  ويرّجح  امل�صرفية.  اللوائح 
اإىل  املواتي للمي�صورين  الو�صع  هذا 
ما بعد ولي��ة دون��ال��د ت��رام��ب. ففي 
انتخابات  اأي����ام م��ن  ث��الث��ة  غ�����ص��ون 
الأ�صهم  �صوق  ا�صتعادت  نوفمرب،   3

ال��دمي��ق��راط��ي��ون دائ��ًم��ا ط��ّي��ب��ني مع 
امل���ه���اج���ري���ن(، ف������اإن ال���ه���ج���رة غري 

ال�صرعية قد تباطاأت فعال.
 

حواجز ذات تاأثري حمدود
اإن ثمن هذه ال�صيا�صة مرتفع للغاية. 
من الناحية املالية اأوًل: قّدر دونالد 
مليار   12 ب�  امل�صروع  تكلفة  ترامب 
جمل�س  اأع�����ص��اء  ي��ق��ّدر  بينما  دولر، 
ميكن  اأن��ه  الدميقراطيون،  ال�صيوخ 

اأن ي�صل اىل خم�صة اأ�صعاف.
كارثة:  اإن��ه��ا  اإن�����ص��اين،  وم��ن منظور 
ف�صل  مت  اأن  ق��ب��ل  م���ن  ي���ح���دث  مل 
الأطفال عن  الكبري من  العدد  هذا 
الوليات  ���ص��ورة  اأن  ك��م��ا  وال��دي��ه��م، 
اأمريكا  ب���ل���دان  ج��م��ي��ع  يف  امل���ت���ح���دة 
الو�صطى واجلنوبية تدهورت ب�صكل 
ب��داأ احلد  خطري. من جهة اخ��رى، 
م���ن ال���ه���ج���رة ال��ق��ان��ون��ي��ة يف اإث�����ارة 
القت�صادية  الأو����ص���اط  يف  امل��خ��اوف 
الوليات  ق���وة  اأن  اإىل  ُي�����ص��ار  ح��ي��ث 
املتحدة تاأتي جزئًيا من قدرتها على 

جذب فئات �صبابية وديناميكية.
اجلمركية  ل��ل��ح��واج��ز  بالن�صبة  اأم���ا 
التفاقيات  على  ال��ت��ف��او���س  واإع����ادة 
رديئة  ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا  ف�����اإن  ال���ت���ج���اري���ة، 
ج�����دا. الت����ف����اق اجل���دي���د ال�����ذي مت 
وكندا  املك�صيك  م��ع  اإل��ي��ه  ال��ت��و���ص��ل 
هو بالتاأكيد اأكرث مالءمة للوليات 
املتحدة من التفاق ال�صابق، لكنه مل 
ا�صتعادة حقيقية  اأي حركة  اإىل  ي��وؤد 
عمليات  ت����زال  ل  ب���ل  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات، 
�صهر  نهاية  يف  م�صتمرة.  مغادرتها 
لت�صنيع  ����ص���رك���ة  ق���ام���ت  اأك����ت����وب����ر، 
�صندوق  يديرها  ال�صيارات،  مكونات 
ويلرب رو�س و�صركاه، باإغالق م�صنع 

ال����ذي خ�صرته  امل���ي���دان  الأم��ري��ك��ي��ة 
ثم  ال�صابقة،  ال��ث��الث��ة  الأ���ص��اب��ي��ع  يف 
ح��ط��م��ت الأرق���������ام ال��ق��ي��ا���ص��ي��ة بعد 
الإع�����������الن ع�����ن ت���ط���وي���ر ل���ق���اح���ات 

كوفيد-19.
يبدو  ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن،  وب��ال��ن�����ص��ب��ة 
الو�صع جيًدا: مع جو بايدن، �صيتم 
املرتبطة  ال���ه���واج�������س  ك����ل  ت����ف����ادي 
بتقلبات مزاج دونالد ترامب، خا�صة 
الدولية  ب��ال��ع��الق��ات  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
التجارية، ومع جمل�س  والتفاقيات 
الأغلبية  ت��ب��ق��ى  ان  ي���رّج���ح  ���ص��ي��وخ 
ل���ل���ج���م���ه���وري���ني، ق����د يجد  داخ����ل����ه 
يف  ك��ب��رية  �صعوبة  ال��دمي��ق��راط��ي��ون 

تنفيذ برنامج زيادة ال�صرائب.
 

مت اإنقاذ عمال 
مناجم الفحم موؤقًتا

بني  م��ن  الفحم  مناجم  ع��م��ال  ك��ان 
ال���ذي���ن و����ص���ع���وا اآم�������اًل ك���ب���رية عام 
ت��رام��ب. فهل  دون��ال��د  2016 على 
لهم؟  ال��ت��ي قطعها  ب��ال��وع��ود  اأوف����ى 
ل��الأ���ص��ف ن��ع��م. خ��الل ف��رت��ي ولية 
باراك اأوباما، انخف�س عددهم ب�صكل 
حاد، وا�صتقر خالل ال�صنوات الثالث 

الأوىل من وليته فوق 50 الفا.
العديد  اأف��ل�����ص��ت  ����ص���يء،  ك���ل  ورغ�����م 
وانخف�س  ال��ت��ع��دي��ن،  ���ص��رك��ات  م���ن 
الكهرباء،  لإن��ت��اج  الفحم  ا�صتخدام 
وه���و اجت����اه ط��وي��ل امل����دى ي��ج��ب اأن 
ي�صتمر: عام 1990، تاأين الكهرباء 
يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ب��ن�����ص��ب��ة 52 
ب��امل��ائ��ة م��ن حم��ط��ات ال��ط��اق��ة التي 
ت��ع��م��ل ب��ال��ف��ح��م، وان��خ��ف�����ص��ت هذه 
احل�صة اإىل 23 باملائة العام املا�صي، 
مما اأدى اإىل انخفا�س انبعاثات ثاين 

اأك�صيد الكربون من اإنتاج الطاقة.
العمل  ف����ر�����س  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  مت 
اإن��ت��اج ال��ف��ح��م وال��ت��ع��دي��ن بف�صل  يف 
الت�صارع القوي يف ال�صادرات. ولكنها 
ال�صناعة  فهذه  مهلة،  �صوى  لي�صت 
جم����ربة ع��ل��ى ال���راج���ع اأك�����رث قبل 
دونالد  اأّخ��ر  لقد  متاًما.  تختفي  اأن 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة فقط،  امل���واع���ي���د  ت���رام���ب 

وبذلك يكون خمالفا مل�صار التاريخ.
جميع  ع��ل��ى  ال�����ص��يء  نف�س  وينطبق 
ت�صييدها  ح������اول  ال���ت���ي  اجل��������دران 
كانت  �صواء  املتحدة،  ال��ولي��ات  ح��ول 
قانونية  ح��واج��ز  اأو  م��ادي��ة  ج��دراًن��ا 
م��ث��ل ال��ت��ع��ري��ف��ات اجل��م��رك��ي��ة. فيما 
يف�صل  ك���ان  ال����ذي  ب���اجل���دار  يتعلق 
مل  املك�صيك،  ع��ن  املتحدة  ال��ولي��ات 
ف�صل  فقد  ب��وع��ده:  ال��وف��اء  ي�صتطع 
يف العثور على التمويل داخلًيا، حتى 
اأن��ه ح��اول حتويل الأم���وال التي مت 
الدفاع  م��ي��زان��ي��ة  اإىل  تخ�صي�صها 
اأخ���رى، ومل يح�صل من  لإج����راءات 
كان  م��ا  وه��و  متوبله،  على  املك�صيك 

وا�صًحا منذ البداية.
حركته:  ت��اأث��ري  م��ن  خ�صومه  يقلل 
ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��ج��زء الأك������رب، اجل����دار 
ملا  اأو م�صاعفة  ا�صتبدال  احلايل هو 
هو قائم، واأفادت التقارير اأن خم�صة 
ع�����ص��ر م���ي���اًل ف���ق���ط م����ن اجل������دران 
ومع  بالكامل.  اجن��زت  قد  اجلديدة 
ذل��ك، ف��اإن ال��ت��اأث��ري ال���رادع حقيقي، 
خا�صة اأنه مت ت�صجيع �صرطة احلدود 

على ارتكاب جتاوزات.
عمليات  ذل�����ك  اإىل  اأ����ص���ف���ن���ا  واإذا 
ال��ط��رد )اأق����ل ع����دًدا مم��ا ك���ان عليه 
اأوب��ام��ا لأن���ه، على عك�س ما  يف عهد 
ت�����ص��دي��ق��ه، مل يكن  ت���رام���ب  ي���ري���د 

اأخرى، منها كندا واملك�صيك واليابان 
واأ�صراليا، من اأجل مواجهة النفوذ 
وما  املجال.  هذا  يف  لل�صني  املتزايد 
�صحب هذا  ت��رام��ب،  ان��ت��خ��اب  ان مت 
التفاقية  ه���ذه  م��ن  ب����الده  الخ����ري 
باري�س  اتفاقية  من  ان�صحابه  )مثل 
عليها.  امل��وق��ع��ني  واأه������ان  ل��ل��م��ن��اخ( 
وقعت  ن���وف���م���رب،   15 ال���ن���ت���ي���ج���ة: 
ال�صني اتفاقية جتارة حرة رئي�صية، 
الإقليمية  الق��ت�����ص��ادي��ة  »ال�����ص��راك��ة 
اأخ�����رى  14 دول������ة  ال�������ص���ام���ل���ة« م����ع 
)اليابان واأ�صراليا وكوريا اجلنوبية 

ونيوزيلندا ودول الآ�صيان الع�صر(.
ل �صك اأن جو بايدن �صيقود �صيا�صة 
حازمة جتاه ال�صني، لكن ميكننا اأن 

ناأمل باأنه �صيفعل ذلك بذكاء اأكرث 
 

من بعدي الطوفان
ي��ج��ب م��الح��ظ��ة نقطة  يف اخل���ت���ام، 
ترامب منذ  دون��ال��د  �صلوك  اأخ���رية: 
هزميته النتخابية. ان هّمه الوحيد 
اأك��رب ع��دد ممكن  الظاهر ه��و و�صع 
خليفته،  ط���ري���ق  يف  ال��ع��ق��ب��ات  م���ن 
ال�صعب  ع��ل��ى  ال��ع��واق��ب  ك��ان��ت  مهما 

الأمريكي.
وهكذا طلب من املحكمة العليا اإعادة 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ق��ان��ون  يف  النظر 
 ،2010 يف  اأوب�����ام�����ا  اأق�������ره  ال������ذي 
قانون الرعاية باأ�صعار معقولة. واإذا 
ق���ررت امل��ح��ك��م��ة، ك��م��ا ي��ط��ل��ب، اإلغاء 
ه���ذا ال��ق��ان��ون مت��اًم��ا ع���ام 2021، 
ميكن اأن ُيرك 20 مليون اأمريكي 
ب����دون ح��م��اي��ة اج��ت��م��اع��ي��ة، و100 
اأمرا�س  م��ن  ي��ع��ان��ون  منهم  مليون 
مزمنة ميكن اأن يروا احلماية التي 

يتمتعون بها حالًيا تتقل�س.
اأما وزير اخلزانة �صتيفن منوت�صني، 
الحتياطي  جمل�س  م��ن  طلب  فقد 
العام،  نهاية  قبل  اإع���ادة،  الفيدرايل 
له  منحه  مت  م��ل��ي��اًرا   455 ر���ص��ي��د 
القت�صادي  الدعم  من خالل خطة 
منحها  اأو  ال�صركات  �صندات  ل�صراء 
املحلية.  للجماعات  وكذلك  قرو�صا 
واأع�����رب ال��ع��دي��د م��ن امل�����ص��وؤول��ني يف 
علًنا عن حتفظاتهم  املركزي  البنك 
ب�����ص��اأن م��ث��ل ه���ذه اخل��ط��وة ح��ي��ث ل 
و�صعيًفا«  »ه�����ًص��ا  الق��ت�����ص��اد  ي����زال 
الرئي�س  ا�صطر  مما  ال��وب��اء،  ب�صبب 

اإىل ال�صت�صالم.
القرار  اآث��ار هذا  اأن  املوؤكد  لي�س من 
����ص���ارة: ف��ه��ذه الع��ت��م��ادات مل تكن 
كبري.  ب�����ص��ك��ل  الآن  ح��ت��ى  م��ط��ل��وب��ة 
ال�صركات  �صاعد  ذات��ه  وج��وده��ا  لكن 
اأو  اأم��وال من بنوكها  يف العثور على 
يعلمون  ك��ان��وا  لأن��ه��م  م�صتثمريها، 
يوجد  م�صكلة،  ح��دوث  حالة  يف  اأن��ه 

مقر�س كمالذ اأخري.
ل ن��ع��ل��م م������اذا ���ص��ي��ح��دث اع���ت���ب���اًرا 
ع��ن��دم��ا يختفي حزام  ي��ن��اي��ر   1 م��ن 
الأم���ان ه��ذا. ويف ك��ل الح���وال، فاإن 
وزي��ر اخلزانة  املبادرة من قبل  هذه 
ت���رك ���ص��ك��وًك��ا ق��وي��ة ل��ل��غ��اي��ة حول 
واتفاق  توافق  اإىل  التو�صل  اإمكانية 
ب��ني احل��زب��ني يف ال��ك��وجن��ر���س قبل 
نهاية العام على خطة جديدة لدعم 
الأخري  بينما يعطي هذا  القت�صاد، 
نهاية  م��ع  ال�صعف.  ع��الم��ات  بع�س 
حاليني،  ف���ي���درال���ي���ني  ب���رن���اجم���ني 
العاطلني  م��ن  م��الي��ني  ع��دة  يتهدد 
يف  منحهم  فقدان  خطر  العمل  عن 

31 دي�صمرب.
 

»اأمريكا عظيمة 
مرة اأخرى«, حقا؟

من  ل��ل�����ص��ع��ب  الزدراء  ه�����ذا  م���ث���ل 
يدافع  اأن������ه  ادع������ى  رئ���ي�������س  ج���ان���ب 
ع��ن ال�����ص��ع��ب ���ص��د ال��ن��خ��ب، يجعلك 
ع����اج����ًزا ع���ن ال����ك����الم. واأخ���������رًيا، مل 
الناحية  من  مطروًحا  ال�صوؤال  يعد 
ال�صيا�صية: �صواء كنا من املحافظني 
ن�صعر  ك��ن��ا  اإذا  وم���ا  ال��ت��ق��دم��ي��ني،  اأم 
اأو  الدميقراطيني  اإىل  اأق���رب  باأننا 
اأي  جن��د  اأن  ميكن  ل  اجلمهوريني، 
دونالد  ذه��اب  للندم على  �صبب ج��اد 
حركته  ت���ك���ن  مل  ال��������ذي  ت�����رام�����ب 
واأعماله  ي��دع��ي��ه��ا،  ال��ت��ي  بالفعالية 

الأخرية ل تليق برئي�س دولة.
وميكننا اأن جند تاأكيًدا على ذلك يف 
اأجراها مركز  التي  الدرا�صات  نتائج 
الوليات  �صمعة  حول  لالأبحاث  بيو 
اأربع  اخل��ارج: يف غ�صون  املتحدة يف 
���ص��ن��وات، ان��خ��ف�����ص��ت ب�����ص��ك��ل ح����اد... 
اأمريكا لي�صت عظيمة مرة  بالتاأكيد 

اأخرى. بل العك�س متاما.
*متخ�ش�س يف ال�شوؤون 

االقت�شادية واملالية. موؤلف كتاب 
»البور�شة للمبتدئني« والرواية 
التاريخية »واأطفاأ لوي�س الرابع 

ع�شر االأنوار«.

الفحم لت�صنيع الكهرباءالحتفاء بال� 200 ميل من اجلدار على احلدود مع املك�صيك

جدار ترامب على احلدود املك�صيكية بعيد عن الكتمال ترامب يتحدث عن خف�س اأ�صعار الدوية

�صيا�صة مل توقف غلق امل�صانعجماهري ترامب ولء مطلق

يف جمال البطالة, جتب العودة خم�شني عاًما 
اإىل الوراء للعثور على مثل هذه االأرقام اجليدة

بداأ احلد من الهجرة القانونية 
يثري خماوف االأو�ساط االقت�سادية

عمل ترامب مل يكن بالفعالية التي
 يزعمها, واأفعاله االأخرية ال تليق برئي�س دولة

  اإ�شالحه ال�شريبي اأفاد ال�شركات الكربى

 قد ال يكون ح�ساد ترامب االقت�سادي كما تعتقدون...!
•• الفجر -جريارد هورين –ترجمة خرية ال�شيباين

هل �شورة دونالد ترامب يف نظر موؤيديه تتوافق حًقا مع هويته؟ لن نتحدث 
هنا عن الرجل و�شخ�شيته, ولكن عن رئي�س الدولة واحلكومة. �شيقال اإن 
اجلانبني ال ينف�شالن, ولكن هناك حًقا حلظة يتعني علينا فيها الت�شاوؤل 
عن الفجوة التي قد تكون موجودة بني اخلطاب واحلقائق, بني ال�شورة 

التي تعطي له كرجل �شيا�شي وحقيقة عمله. يف عامل يحكمه االإعالم, 
حيث تلعب ال�شورة دوًرا اأ�شا�شًيا, من امل�شموح اأن ن�شوت لل�شخ�شية اأكرث من 
الت�شويت للربنامج. ورغم كل �شيء, فاإن هذه ال�شخ�شية مطالبة بتج�شيد 
ما تقوله يف عدد معني من النقاط, وان تكر�س عددا معينا من االإجراءات 
املاأمول. يف حالة  التاأثري  االإجــراءات  لهذه  اأن تكون  املتوقعة منها, على 
اأو  ناخبيه,  اإىل  ن�شتمع  عندما  اغلق.  النقا�س  اأن  يبدو  ترامب,  دونالد 

اأن  يف  ياأملون  الأنهم  يدعمونه  الذين  لالأ�شخا�س  املتحدة  الواليات  خارج 
ير�شم جناحه معامل جناحهم, ال �شك: دونالد ترامب, على عك�س جميع 
اإنه ال  ال�شيا�شيني, يفعل ما يقول, وما يفعله ي�شري يف االجتاه ال�شحيح: 
يت�شرف للدفاع عن م�شالح طبقة حمظوظة ت�شتخدم ال�شلطة واملال العام 
مل�شلحتها, وامنا للدفاع عن ال�شعب, وحتديدا, ال�شعب االأمريكي: »اأمريكا 

طفل مك�صيكي اأمام ال�صياج الأمريكياأواًل, واأمريكا عظيمة مرة اأخرى«.
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العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/دوائر البناء للمقاولت العامة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2745195 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة احمد عبداهلل عبدالرحيم ح�صن الهرمودي %25
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة نا�صر عبداهلل عبدالرحيم ح�صن الهرمودي %25

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة حامد مبارك �صالح احمد احلارثي %25
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /�صهيل مبارك �صالح احمد احلارثي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صهيل مبارك �صالح احمد احلارثي من 100% اىل %25
تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ دوائر البناء للمقاولت العامة 
DAWAER  AL BENAA GENERAL CONTRACTING 

اإىل /دوائر البناء للمقاولت العامة ذ م م 
DAWAER  AL BENAA GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/فري�صت اوركزاي لل�صفر 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2780324 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة عبدالروؤوف حاجي دين خان %49

تعديل مدير/ا�صافة عبدالروؤوف حاجي دين خان
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة حمد �صعيد خلفان النعيمي %51

تعديل مدير/ حذف عبدالروؤوف حاجي دين خان
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حمد �صعيد خلفان النعيمي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000
تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل اإ�صم جتاري من/ فري�صت اوركزاي لل�صفر 
FIRST ORAKZAI TRAVELS 

اإىل /فري�صت اوركزاي لل�صفر ذ م م 
FIRST ORAKZAI TRAVELS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مدر�صة اجيال الدولية - الفالح 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1472770 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة عبداهلل حممد عمري يو�صف املهريي %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة عمري حممد عمري يو�صف املهريي %50
تعديل مدير/ ا�صافة نا�صر حممد عمري يو�صف املهريي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف بن عمري التعليمية ذ.م.م
BIN OMEIR EDUCATIONAL LLC

تعديل راأ�س املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1.32*12 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ مدر�صة اجيال الدولية - الفالح 

AJYAL INTERNATIONAL SCHOOL - ALFALAH 
اإىل /مدر�صة اجيال الدولية - الفالح ذ م م 

AJYAL INTERNATIONAL SCHOOL - ALFALAH L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خمبز التفا�صل 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2093663 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة ال�صغريه �صيف علي %12

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة عبداهلل حممد �صالح حممد ال�صام�صي %15
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة غاده حممد �صالح حممد ال�صام�صي %7

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة العنود حممد �صالح حممد ال�صام�صي %7
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة �صاره حممد �صالح حممد ال�صام�صي %7

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة �صالح حممد �صالح حممد ال�صام�صي %15
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة �صيف حممد �صالح حممد ال�صام�صي %15
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة �صعيد حممد �صالح حممد ال�صام�صي %15
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة مرمي حممد �صالح حممد ال�صام�صي %7

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ورثة حممد �صالح حممد �صهداد ال�صام�صي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 3.5*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين / من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل اإ�صم جتاري من/ خمبز التفا�صل 
AL TAFADHUL BAKERY 

اإىل /خمبز التفا�صل ذ م م 
AL TAFADHUL BAKERY L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
احلديريات  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتطوير العقاري ذ.م.م 
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2939252 

تعديل اإ�صم جتاري من/ �صركة احلديريات للتطوير العقاري ذ.م.م 
AL HUDAYRIYAT REAL ESTATE DEVELOPMENT LLC 

اإىل /الدار للم�صاريع ذ م م 
ALDAR PROJECTS L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافترييا تي �صريت 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2165120 

تعديل اإ�صم جتاري من/ كافترييا تي �صريت 

TEA STREET CAFETERIA 

اإىل /كافيه �صاورما موود 

SHAWARMA MOOD CAFE

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جي 42 انرجي ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:2775253 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة جي 42 اإنريجي ايه اي هولدينغ ري�صركتد ليمتد

G42 Energy Al Holding RSC LTD

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / ا�صافة جي 42 كومباني�س مانيجمنت ري�صركتد ليمتد

G42 Companies Management LTD

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /حذف جي 42 انفي�صتمنت�س ري�صركتد ليمتد

G42 INVESTMENTS RSC LTD

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع /حذف جروب 42 هولدجن ليمتد

GROUP 42 HOLDING LTD

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 

اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
جولد  ال�ص�����ادة/بيوتي  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمجوهرات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2819846 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد اقبال كوتيكودان %24

تعديل ن�صب ال�صركاء
جميب الرحمن بوتيبارا من 49% اىل %25

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الكوجك للمقاولت العامة وادارة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN العقارات ذ.م.م رخ�صة رقم:2012781 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة وليد ح�صن عبا�س حممد احلو�صني %51
تعديل جن�صية ال�صركاء

عبدالرحمن ن�صات الكوجك من �صوريا اىل دومينيكا
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد جعفر عبداهلل جعفر الهرمودي
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صعديات للتربيد ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN  رخ�صة رقم:1192641 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة الدار العقارية �س.م.ع

ALDAR PROPERTIES P J S C

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صركة التطوير وال�صتثمار ال�صياحي

Tourism development and investment company

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/روابينا لتجارة اللحوم 

املربدة واملجمدة والطازجة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:3755060 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد علي حممد احمد املزروعي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ثاين �صامل م�صلم �صعد الكثريي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
لتاأجري  دربار  ال�ص�����ادة/حمل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

معدات البناء
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2558985 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حمد �صيف عبداهلل �صيف ال�صام�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن احمد علي حممد النعيمي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صومرية البي�صاء للديكور
 رخ�صة رقم:CN 1154295 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/دار  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البوادي لل�صيانة العامة
 رخ�صة رقم:CN 2061084 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ بيوتي 

هوم لل�صيانة العامة
 رخ�صة رقم:CN 2380691 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مركز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الع�صل
 رخ�صة رقم:CN 1032168 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
الطبي  الب�صري  ال�ص�����ادة/مركز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�صة رقم:1121851 

تعديل اإ�صم جتاري من/ مركز الب�صري الطبي ذ.م.م 

AL BASHEER MEDICAL CENTRE LLC 

اإىل /مركز الب�صري الطبي ذ.م.م 

AL BASHEER MEDICAL CENTRE LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/مطعم رويل لهوري  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب تيكا ذ.م.م  رخ�صة رقم:2676161 

تعديل ن�صب ال�صركاء/فوؤاد احمد حممد من 24% اىل %16

تعديل ن�صب ال�صركاء/ناظيم علي �صوكت علي من 25% اىل %17

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة فدا حممد احمد �صري %16

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 

بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

ال�صم التجاري:م�صبغة البهاء ذ.م.م
حمد  ال�صيد  مبنى   -  0.16 �صرق   - ابوظبي  ال�صركة:جزيرة  عنوان 

حممد عيد�س واخرين
CN 2529906 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�صابات ، كم�صفي قانوين   2
لل�صركة بتاريخ:2020/11/20 وذلك بناء على قرار حم�صر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2005012934 
- تاريخ التعديل:2020/11/25

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�صفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع ال�صركة:�صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ال�صم التجاري:مركز توريدات معدات البار النفطية - �صركة ال�صخ�س 
الواحد ذ.م.م

32-0.2 - مبنى ال�صيد �صعيد جمعه �صعيد  عنوان ال�صركة:امل�صفح م 
عيد واخرين

CN 1025692 :رقم القيد يف ال�صجل القت�صادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:
- حل وت�صفية ال�صركة  1

- تعيني ال�صادة/مريال حبيب لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات   2
الدارية ، كم�صفي قانوين لل�صركة بتاريخ:2020/11/22 وذلك بناء 
على قرار حم�صر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2020/11/25  - العدل بالرقم:2055013954 
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�صفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية
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عربي ودويل

دارمانان  وو���ص��ف  الث��ن��ني.  ي��وم  م�صاء 
الوزير  وق���ال  »���ص��ادم��ة«.  باأنها  ال�صور 
ال�صرطة  اأف��راد  اإن  فرن�صا-2  لتلفزيون 
الذين ت�صرفوا ب�صكل غري مقبول اأثناء 

العملية �صيعاقبون.
ل��ك��ن��ه اأ����ص���اف »اأوؤك�����د م��ن ج��دي��د ثقتي 
يف ق��ائ��د ال�����ص��رط��ة )دي��دي��ي��ه لمل����ان(... 
اأو قائد  ال�صرطة...  األ��وم كل رج��ال  لن 
قلة منهم«. ونظم  اأفعال  ال�صرطة على 
اأعالما  ورف����ع����وا  م���ظ���اه���رة  حم��ت��ج��ون 
ولفت�����ات م�ص�������اء اأم�س الأول الثالث�������اء 
اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ع��ن��ف ال�����ص��رط��ة ودعما 

 •• فرن�شا-رويرتز

جريالد  الفرن�صي  الداخلية  وزي��ر  عرب 
لقائد  الأول  اأم�س  دعمه  عن  دارم��ان��ان 
ا�صتباكات  ان����دلع  ب��ع��د  ب��اري�����س  ���ص��رط��ة 
لالجئي�����ن  جديد  خميم  تفكيك  اأثناء 
الأ�صبوع.  ه��ذا  الفرن�صية  العا�صمة  يف 
تداول  ب��ع��د  حتقيقا  ال�����ص��رط��ة  وف��ت��ح��ت 
مواقع  على  فيديو  وت�صجيالت  ���ص��ور 
ال���ت���وا����ص���ل الج���ت���م���اع���ي ت��ظ��ه��ر رج���ال 
اأثناء  املتظاهرين  ي�صربون  ال�صرطة 
اإزال�������ة خ��ي��ام��ه��م يف وق����ت م���ت���اأخ���ر من 

دول  اإىل  وان�صمت فرن�صا  للمهاجرين. 
اأوروب��ي��ة اأخ���رى يف ات��خ��اذ م��وق��ف اأكرث 
ل  ال�صرعية،  غ��ري  الهجرة  اإزاء  ت�صددا 
���ص��ي��م��ا ب��ع��د ال��ت��دف��ق ال��ه��ائ��ل لالجئني 
دول  م��ن  ال��ل��ج��وء، ومعظمهم  وط��ال��ب��ي 
وغ���ريه، يف  الأو���ص��ط  ال�صرق  م�صلمة يف 

2015 و2016. 
وزاد الأمر من �صعبية الزعيمة اليمينية 
املتطرفة مارين لوبان املرجح اأن تكون 
اإميانويل  للرئي�س  الرئي�صية  املناف�صة 
ماكرون يف انتخابات الرئا�صة املقبلة يف 

.2022

نتنياهو يعد اجلا�سو�ض بوالرد بحياة رغدة يف اإ�سرائيل 
 •• القد�س-رويرتز

وعد رئي�س وزراء اإ�صرائيل بنيامني نتنياهو الأمريكي جوناثان بولرد، الذي ق�صى 30 عاما يف ال�صجن يف الوليات املتحدة 
لتج�ص�صه حل�صاب اإ�صرائيل، برحاب حار وحياة رغدة يف اإ�صرائيل بعد اأن انتهت القيود املرتبطة باإطالق �صراحه امل�صروط.

وقال نتنياهو يف مقطع فيديو وزعه مكتبه ي�صور جزءا من ات�صال هاتفي مع بولرد وزوجته اإ�صر »نحن يف انتظارك بذراعني 
مفتوحتني حتى رغم فريو�س كورونا، و�صوف ت�صتمتع باحل�صن احلقيقي لل�صعب الإ�صرائيلي«. واألقي القب�س على بولرد، وهو 
حملل معلومات �صابق يف �صالح البحرية الأمريكية، يف عام 1985 خارج ال�صفارة الإ�صرائيلية يف وا�صنطن التي اأبعدته بينما 
كان يطلب اللجوء عندما اأطبق عليه رجال اإنفاذ القانون. و�صدر احلكم على بولرد بال�صجن مدى احلياة يف عام 1987. 
ويوم الثنني، انتهت القيود التي فر�صت على بولرد عندما اأطلق �صراحه ب�صروط يف عام 2015. وقال بولرد )66 عاما( اإنه 

وزوجته �صيذهبان اإىل اإ�صرائيل للعي�س فيها لكن مل يحدد موعدا ل�صفرهما.
وقال نتنياهو لبولرد الذي تعاين زوجته من املر�س »يجب اأن تنعم الآن باحلياة الرغدة ... وباإمكاننا اأن نعتني باإ�صر باأح�صن 

عالج طبي يف العامل«.

 وزير فرن�سي يدعم قائد �سرطة باري�ض بعد تفكيك خميم لالجئني 

 •• الفجر -تون�س
رئي�س  دي���������وان  رئ���ي�������س  ك�������ص���ف 
احلكومة معز لدين اهلل املقدمي 
الحتجاجات  اأن  الأرب��ع��اء  اأم�����س 
البالد  وق��ع��ه��ا  ع��ل��ى  تعي�س  ال��ت��ي 
لي�صت كلها تلقائية موؤكدا وجود 
حمذرا  للفو�صى  ت��دف��ع  اأط����راف 
ب�����اأن اخل���ط���ر ه����ذه امل�����رة ه���و اأن 
الدولة �صتنهار واأن الأمر ل يتعلق 

ببقاء احلكومة اأو برحيلها.
وق��ال املقدمي » هناك دفع كبري 
وم�صائل  وال��ع��دم��ي��ة  ل��ل��ف��و���ص��ى 

اخ�����رى خ���ط���رية ... ه����ذا الم���ر 
احلكومة  ك��ل  ت�صكيل  م��ع  يتكرر 
ب��ج��دي��د ون��ح��ن كحكومة  ول��ي�����س 

م�صتعدون لتحمل امل�صوؤولية«.
و���ص��دد ع��ل��ى اأن احل���ل ال��ي��وم هو 
البحث عن البديل الذي قال اإنه 
يتمثل يف خلق الرثوة م�صريا اإىل 
اأنه من غري املمكن توزيع ثروات 
معاجلة  اإىل  داعيا  موجودة  غري 
كانت  ال��ت��ي  احلقيقية  الأ���ص��ب��اب 
البالد  تعي�صه  الذي  الو�صع  وراء 

اليوم.
اإحدى  ت��ون�����س مت��ث��ل  اأن  واع��ت��رب 

لكن  ال�صتثمارية  الوجهات  اأه��م 
امل�صتثمر اأ�صبح ل يحبذ الوجهة 
ذلك  م��رد  اأن  معتربا  التون�صية 

عدم توفر مناخ ا�صتثماري.
واأكد اأن احللول ل ميكن اأن تكون 
يف اأ���ص��ه��ر واأ���ص��اب��ي��ع م��ق��را بوجود 
اح���ت���ج���اج���ات ت��ل��ق��ائ��ي��ة واأخ������رى 

مدفوعة من اأطراف مل ي�صمها.
اجلهات  م����ن  ال���ع���دي���د  وت��ع��ي�����س 
تون�س  مب��ح��اف��ظ��ات  ال���داخ���ل���ي���ة 
يف  والغليان  الحتقان  من  حالة 
اإىل  و�صلت  املُت�صاكنني  �صفوف 
اإع���الن ال��دخ��ول يف اإ���ص��راب عام 

جهوي احتجاجا منهم على غياب 
ال�صغل  مواطن  وان��ع��دام  التنمية 
وت���ده���ور امل���ق���درة ال�����ص��رائ��ي��ة يف 
ظل ارتفاع الأ�صعار وتفاقم حالة 
النهو�س  اآل���ي���ات  وغ���ي���اب  ال��ف��ق��ر 
باملنوال التنموي يف اجلهات اأمام 

�صمت احلكومة. 
من جانبه تطرق عميد املحامني 
لالحتقان  ب���ودرب���ال���ة  اإب���راه���ي���م 
لفتا  اجل��ه��ات  م��ن  بعدد  ال�صائد 
املحامني  ه��ي��ئ��ة  جم��ل�����س  ان  اىل 
اقرح حوارا وطنيا ليجاد �صبل 
اخل����ال�����س م����ن ال���و����ص���ع ال����ذي 

اإذا  اأن��ه  اإىل  منبها  البالد  تعي�صه 
القطاعية  ال��ط��ل��ب��ات  ت��وا���ص��ل��ت 
�صت�صل  ال���ب���الد  ف����اإن  وال��ف��ئ��وي��ة 

مهددا.
يوؤ�صف  الو�صع  »اإن  العميد  وقال 
ل��ه وم��ن��ذر باخلطر« حم��ذرا من 

فقدان  واإىل  م�صدود  طريق  اإىل 
الأمل داعيا اجلميع اإىل الوقوف 
لهذا الوطن الذي قال اإنه اأ�صبح 

�صيهدم  ال��و���ص��ع  ه���ذا  مت���ادي  اأن 
اأرك���ان ال��دول��ة ككل وم��ن �صقوط 

ال�صقف على روؤو�س اجلميع.  

اأمام تزايد التحركات االحتجاجية

تون�ض: حتذير من انهيار الدولة جراء الفو�سى...!
عميد املحامني: الو�شع ُينذر باخلطر وال�شقف �شينهار على روؤو�س اجلميع

دائرة الحتجاج تت�صع

اأملانيا تدعو الإعادة العالقات مع الواليات املتحدة

اأنقرة: تفتي�ض البحرية االأملانية �سفينة تركية عمل »قر�سنة« 

•• برلني-وكاالت

الأمل���اين هايكو  وزي��ر اخلارجية  دع��ا 
العالقات  اإط���الق  اإع����ادة  اإىل  م��ا���س، 
م��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، مب��ا يف ذلك 
جتارية  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  ال���ت���ف���او����س 
اأه��م��ي��ة ق�صوى  ج���دي���دة، م���ا مي��ث��ل 

ل�صيادة اأوروبية اأكرب.
ويف منتدى ال�صيا�صة اخلارجية الذي 
الوزير  �صدد  كوربر،  موؤ�ص�صة  نظمته 
الأوروبي  الحت��اد  العالقات بني  امللحة« ل�صتعادة وحت�صني  »احلاجة  على 
امل��ت��ح��دة، واأع���رب ع��ن ا�صتعداد الأوروب���ي���ني لإج���راء حمادثات  وال��ولي��ات 

ومفاو�صات حول كل املو�صوعات الكربى.
وانتقد اأن ال�صنوات الأخرية يف ما ي�صمى بالغرب تتلخ�س يف »ال�صيطرة على 
ال�صرر« �صواء فيما يتعلق بالأزمات الكربى مثل اأفغان�صتان و�صوريا واإيران، 

وكذلك التحديات الرئي�صية يف ع�صرنا مثل تغري املناخ.

 •• ا�شطنبول-اأ ف ب

من  وح���دات  نّفذتها  ال��ت��ي  املجوقلة  الإن����زال  بعملية  ب�����ص��ّدة  اأن��ق��رة  ن���ّددت 
ترفع  �صحن  �صفينة  القرا�صنة« على منت  »على طريقة  الأملانية  البحرية 
علم تركيا قبالة �صواحل ليبيا، موؤّكدة اأّنها »�صرّد« على هذا العمل. وقالت 
طريقة  على  ال�صفينة  على  »ال�صعود  اإّن  ب��ي��ان  يف  الركية  ال��دف��اع  وزارة 
القرا�صنة والتعامل مع اأفراد الطاقم كما لو اأّنهم مذنبون يتعار�س متاماً 
مع القانون الدويل والأعراف ال�صائدة«. وم�صاء الأحد، اأوقفت الفرقاطة 
العلم  ترفع  التي  اإي��ه«  روزل��ني  يف  »اإم  ال�صحن  �صفينة  »هامبورغ«  الأملانية 
الركي، وذلك يف اإطار عملية »اإيريني« البحرية الأوروبية الرامية لفر�س 

احرام احلظر الأممي املفرو�س على نقل اأ�صلحة اإىل ليبيا.
ووفقاً لأنقرة فاإن الع�صكريني الأملان الذين هبطوا على منت ال�صفينة يف 
عملية اإنزال من على مروحية فعلوا ذلك رغماً عن قبطانها وعن ال�صلطات 
اأبلغتهم رف�صها عملية الإن��زال هذه. ويف بيانها قالت وزارة  الركية التي 

مثل  جوهرياً«  اختالفاً  »خمتلفني  منوذجني  بني  املواجهة  اإن  اإىل  واأ�صار 
منوذج »بلدي اأوًل« والتعددية هي »اأ�صواأ« ما ميكن اأن يحدث يف اأوقات يكون 

فيها التعاون الدويل �صرورياً اأكرث من اأي وقت م�صى.
وقال رئي�س احلكومة الإ�صبانية، بدرو �صان�صيز، يف هذا املنتدى بعد ظهر 
ب�صاأن  اأننا مل نحرز تقدماً حقيقياً  ال�صبب يف  اليوم من مدريد، »هذا هو 

الق�صايا الكربى، واآمل اأن يتغري هذا الآن«.
واأبرز اأن الفتقار اإىل التعاون يف الغرب اأدى اإىل حدوث فراغ يف العديد من 
الق�صايا و�صغلته ال�صني اأو رو�صيا. واأ�صاف اأنه من اأجل »اإحياء« العالقات 
الأوروبي  الحت��اد  على  �صيتعني  »لتفاق جديد«،  والتو�صل  الأطل�صي  عرب 
تقدمي �صيء يفتح الآف��اق. وحذر من اأنه »لن يكون كل �صيء كما كان من 
قبل« واأ�صر على فكرة اأن على اأوروبا تطوير ا�صراتيجيتها اخلا�صة والعمل 

اأكرث على �صيادتها يف ال�صيا�صة اخلارجية والأمنية.
الحتاد  ي�صبح  اأن  ميكن  خ��ا���ص��ة،  ا�صراتيجية  دون  م��ن  اأن���ه  م��ن  وح���ذر 
الأوروبي لعبة للقوى العظمى املناف�صة - الوليات املتحدة ورو�صيا وال�صني 

- »ونحن ل نريد ذلك«.
الأع��م��ال هو  امل��درج��ة على ج��دول  العديدة  البنود  اأح��د  اأن  اأك��د ما�س  كما 

الدفاع الركية اإّن الع�صكريني الأملان مكثوا على منت ال�صفية الليل بطوله 
وفت�صوها من دون اأن يعرثوا على متنها على اأية ممنوعات ومل يغادروها 

اإل �صباح الثنني بعد احتجاج اأنقرة على ما قاموا به.
لل�صلطات الركية فاإّن ال�صفينة كانت متوجهة اإىل ميناء م�صراتة  ووفقاً 
وزير  قال  بناء. من جهته  وم��واد  اإن�صانية  لنقل م�صاعدات غذائية  الليبي 
ما  على  »ميدانياً«  �صرّد  ب��الده  اإّن  اأوغلو  داود  مولود  الركي  اخلارجية 

ح�صل.
حربية  �صفن  باإر�صال  �صيتمّثل  الركي  ال��رّد  ك��ان  اإذا  عّما  �صوؤال  على  ورّداً 
ملرافقة �صفن ال�صحن الركية املّتجهة اإىل ليبيا قال داود اأوغلو لل�صحافيني 

»�صنفعل كل ما يلزم«.
اإّن اجل��ن��ود الأمل���ان �صعدوا على منت  ب��ي��ان  ق��ال��ت يف  اإي��ري��ن��ي  وك��ان��ت بعثة 
160 مياًل بحرياً  بعد  اأن اعر�صوا طريقها على  بعد  الركية  ال�صفينة 
�صمال طرابل�س، لكّنهم ا�صطروا اإىل »تعليق اأن�صطتهم« لعدم احل�صول على 

اإذن من اأنقرة لإجراء عملية التفتي�س.

توقيع  فيه  يتم  املتحدة يف عامل  الوليات  التجارة مع  بتنظيم«  »الهتمام 
املزيد واملزيد من اتفاقيات التجارة احلرة.

�صيلفا  �صانتو�س  اأوغو�صتو  الربتغايل  اخلارجية  وزي��ر  و�صف  جهته،  من 
ف�صخ الرئي�س الأمريكي املنتهية وليته، دونالد ترامب، للمفاو�صات ب�صاأن 
اتفاقية جتارية جديدة مع الحتاد الأوروب��ي باأنه »اأحد اأخطر الأخطاء«، 

موؤيداً ا�صتئناف املحادثات.
و�صدد على اأهمية اأن تتم العالقات التجارية بني الوليات املتحدة والحتاد 
الأوروبي »يف اأف�صل الظروف«. واعترب اأن اإدارة ترامب تعاملت مع الحتاد 
اأجربته على  واأنها  »ع��دو«،  بل معاملة  اأو حليف،  لي�س ك�صديق  الأوروب��ي 

الختيار بني الوليات املتحدة وال�صني.
 ويف هذا ال�صدد، اأعلن ما�س اأن ال�صني »خ�صم منهجي« لأوروبا، يف حني اأن 
الوليات املتحدة �صريك ت�صرك معها يف القيم، وهذا ل يعني اأن الحتاد 
اأي�صا عن م�صاحله  يدافع  لأن��ه  اأح��د  اإىل جانب  يقف  اأن  الأوروب���ي يجب 
اخلا�صة. يف الوقت نف�صه، اأ�صار اإىل اأنه اإذا تداخلت اأوروبا والوليات املتحدة 
الفر�س  ف��اإن  اأك��رب،  ب�صكل  وم�صاحلهما  القت�صادية  بقيمهما  يتعلق  فيما 

�صد ال�صني �صتكون اأكرب.

  غرق �سفينة مهاجرين قبالة جزر الكناري 
 •• ارغينغني-اأ ف ب

قتل اأربعة اأ�صخا�س على الأقل اإثر غرق �صفينة مهاجرين كانت تقل نحو 30 
�صخ�صا قبالة جزر الكناري ال�صبانية يف املحيط الطل�صي، كما اأعلنت اأجهزة 
اآخرين حمتملني  البحث عن �صحايا  على  الإنقاذ  فرق  وتعمل  الطوارئ. 
اإثر احلادث الذي وقع قبالة قرية اأور�صول �صمال جزيرة لنزاروت يف وقت 
مركب  »انقلب  الطوارئ  خدمات  با�صم  متحدثة  وقالت  الثالثاء.  متاأخر 
7،30 م�صاء اثناء اقرابه من ال�صاحل«. واأ�صافت  �صغري حواىل ال�صاعة 
اأن خم�صة اأ�صخا�س من الذين كانوا على منت املركب و�صلوا اىل الياب�صة 
فيما مت انقاذ 15 اآخرين. من جهته قال رئي�س خدمات الطوارئ والأمن 
يف لنزاروت اإنريكي اإ�صبينوزا اإنه مت انت�صال جثتني اأخريني واإن ثمة 28 
ناجيا حاليا م�صريا اىل احتمال وفاة ثالثة ا�صخا�س اآخرين. وو�صل اأكرث 
املا�صي، حواىل  العام  اإىل الأرخبيل الإ�صباين خالل  األف �صخ�س   18 من 
ثلثيهم يف الأ�صهر القليلة املا�صية بعد القيام برحالت حمفوفة باملخاطر 
ال�صراكية  احلكومة  واأعلنت  الإفريقي.  ال�صاحل  من  انطالقا  بالقوارب 
الإ�صبانية الأ�صبوع املا�صي اأنها تخطط لإقامة خميمات لنحو �صبعة اآلف 
�صخ�س واأن تطلق حملة دبلوما�صية يف خمتلف الدول الإفريقية يف حماولة 

لوقف تدفق املهاجرين اىل جزر ا�صبانيا.
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املنذر / �صركة تطوير جممع دبي لالإ�صتثمار املنذر اإليه/ ا�صيت�س بل�س للعقارات �س.ذ.م.م.

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي : املرجع اتفاقية اإيجار القطعة رقم 597- 4900 مبني رقم 
اأن  اإتفاقية تاأجري الأر���س حيث تن�س بو�صوح على  البند 16 و 4 )و( من  ال��واردة يف  15 وفقا لل�صروط ال�صريحة 
امل�صتاأجر املخطر اليه الثاين لن يتعهد بالتنازل عن حقوقه او م�صلحته مبوجب عقد اليجار هذا او بيع او نقل 
او منح م�صوؤلية اأو رهن املباين املوؤجرة او اي جزء منها دون موافقة خطية م�صبقة من املوؤجر ومل يتلق املخطر اي 
طلب كتابي من امل�صتاجر املخطر اليه الثاين حتى تاريخه وكذلك مل يقدم املخطر اي موافقه علي اي تنازل عن 
حقوق املخطر الية الثاين مبوجب احكام القانون واملاده املحددة مبوجب اتفاقية تاأجري الأر�س يحث عملينا املخطر 
اأيام من تاريخ  اأعاله يف غ�صون فرة �صبعة  اإليه الأول على حتديد احلقوق ومعاجله الإنتهاكات املذكورة  املخطر 
اإ�صتالم هذا الإخطار كما اإنه ومبوجب هذا الإخطار يبلغ عملينا ر�صميا عدم قيام املخطر مبنح اي موافقه او اعتماد 
رهن العني املوؤجرة ويف حال ف�صل املخطر اليه يف معاجله النتهاكات املبلغ عنها خالل الفرة الزمنية املذكورة اأعاله 
ف�صوف يتوجب على املخطر اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية املنا�صبة من خالل املحاكم �صد املخطر اليهم و�صوف 
والنفقات  املهنية  والر�صوم  املحكمة  ر�صوم  ذلك  يف  مبا  التقا�صي  نفقات  كامل  عن  امل�صوؤولية  اليهم  املخطر  يتحمل 

العر�صية والتكميلية يف التقا�صي والتكاليف وعواقبها مع عدم اخالل هذا الخطار باي حق من حقوق املخطر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
انذار عديل بالن�شر 

6907/2020  
املنذر / �صركة تطوير جممع دبي لالإ�صتثمار  املنذر اإليه/ ا�صيت�س بل�س للعقارات �س.ذ.م.م.

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي : املرجع اتفاقية اإيجار القطعة رقم 597- 4900 مبني 
رقم 5 وفقا لل�صروط ال�صريحة الواردة يف البند 16 و 4 )و( من اإتفاقية تاأجري الأر�س حيث تن�س بو�صوح 
على اأن امل�صتاأجر املخطر اليه الثاين لن يتعهد بالتنازل عن حقوقه او م�صلحته مبوجب عقد اليجار هذا 
او بيع او نقل او منح م�صوؤلية اأو رهن املباين املوؤجرة اأو اأي جزء منها دون موافقة خطية م�صبقة من املوؤجر 
ومل يتلق املخطر اأي طلب كتابي من امل�صتاجر املخطر اليه الثاين حتي تاريخه وكذلك مل يقدم املخطر اي 
موافقه على اي تنازل عن حقوق املخطر الية الثاين مبوجب احكام القانون واملاده املحددة مبوجب اتفاقية 
اإليه الأول على حتديد احلقوق ومعاجله الإنتهاكات املذكورة  تاأجري الأر�س يحث عملينا املخطر املخطر 
اأعاله يف غ�صون فرة �صبعة اأيام من تاريخ اإ�صتالم هذا الإخطار كما اإنه ومبوجب هذا الإخطار يبلغ عملينا 
ر�صميا عدم قيام املخطر مبنح اي موافقه او اعتماد رهن العني املوؤجرة ويف حال ف�صل املخطر اليه يف معاجله 
النتهاكات املبلغ عنها خالل الفرة الزمنية املذكورة اأعاله ف�صوف يتوجب علي املخطر اتخاذ الإجراءات 
القانونية الأولية املنا�صبة من خالل املحاكم �صد املخطر اليهم و�صوف يتحمل املخطر البهم امل�صوؤلية عن 
كامل نفقات التقا�صي مبا يف ذلك ر�صوم املحكمة والر�صوم املهنية والنفقات العر�صية والتكميلية يف التقا�صي 

والتكاليف وعواقبها مع عدم اخالل هذا الخطار باي حق من حقوق املخطر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
انذار عديل بالن�شر 

 6905/2020
املنذر / �صركة تطوير جممع دبي لال�صتثمار املنذر اإليه/ ا�صيت�س بل�س للعقارات �س.ذ.م.م

يتوجه املنذر بهذا الإن��ذار اإىل املنذر اليه لإن��ذاره بالتي املرجع اتفاقية اإيجار القطعة رقم 597- 4900 مبنى رقم 
اأن  بو�صوح على  تن�س  الأر���س حيث  تاأجري  اإتفاقية  )و( من   4 و   16 البند  ال���واردة يف  ال�صريحة  لل�صروط  وفقا   4
امل�صتاجر املخطر اليه الثاين لن يتعهد بالتنازل عن حقوقه او م�صلحته مبوجب عقد اليجار هذا او بيع او نقل 
اأو منح م�صوؤلية او رهن املباين املوؤجرة اأو اأي جزء منها دون موافقة خطية م�صبقة من املوؤجر ومل يتلق املخطر اي 
طلب كتابي من امل�صتاجر املخطر اليه الثاين حتى تاريخه وكذلك مل يقدم املخطر اأي موافقه علي اي تنازل عن 
حقوق املخطر الية الثاين مبوجب احكام القانون واملاده املحددة مبوجب اتفاقية تاأجري الأر�س يحث عملينا املخطر 
اأيام من تاريخ  اأعاله يف غ�صون فرة �صبعة  اإليه الأول على حتديد احلقوق ومعاجلة الإنتهاكات املذكورة  املخطر 
اإ�صتالم هذا الإخطار كما اإنه ومبوجب هذا الإخطار يبلغ عملينا ر�صميا عدم قيام املخطر مبنح اي موافقه او اعتماد 
املذكورة  الزمنية  الفرة  عنها خالل  املبلغ  النتهاكات  اليه يف معاجلة  املخطر  ف�صل  ويف حال  املوؤجرة  العني  رهن 
اأعاله ف�صوف يتوجب على املخطر اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية املنا�صبة من خالل املحاكم �صد املخطر اليهم 
و�صوف يتحمل املخطر اليهم امل�صوؤلية عن كامل نفقات التقا�صي مبا يف ذلك ر�صوم املحكمة والر�صوم املهنية والنفقات 

العر�صية والتكميلية يف التقا�صي والتكاليف وعواقبها مع عدم اخالل هذا الأخطار باي حق من حقوق املخطر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
انذار عديل بالن�شر 

6909/2020
املنذر �صركة تطوير جممع دبي لالإ�صتثمار املنذر اإليه/ ا�صيت�س بل�س للعقارات �س.ذ.م.م.

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي : املرجع اتفاقية اإيجار القطعة رقم 597- 4900 مبنى 
رقم 6 وفقا لل�صروط ال�صريحة الواردة يف البند 16 و 4 )و( من اإتفاقية تاأجري الأر�س حيث تن�س بو�صوح 
على اأن امل�صتاأجر املخطر اليه الثاين لن يتعهد بالتنازل عن حقوقه او م�صلحته مبوجب عقد اليجار هذا 
او بيع او نقل او منح م�صوؤلية اأو رهن املباين املوؤجرة او اي جزء منها دون موافقة خطية م�صبقة من املوؤجر 
ومل يتلق املخطر اي طلب كتابي من امل�صتاجر املخطر اليه الثاين حتى تاريخه وكذلك مل يقدم املخطر اي 
موافقه على اي تنازل عن حقوق املخطر الية الثاين مبوجب اأحكام القانون واملاده املحددة مبوجب اتفاقية 
اإليه الأول على حتديد احلقوق ومعاجله الإنتهاكات املذكورة  تاأجري الأر�س يحث عملينا املخطر املخطر 
اأعاله يف غ�صون فرة �صبعة اأيام من تاريخ اإ�صتالم هذا الإخطار كما انه ومبوجب هذا الإخطار يبلغ عملينا 
ر�صميا عدم قيام املخطر مبنح اي موافقه او اعتماد رهن العني املوؤجرة ويف حال ف�صل املخطر اليه يف معاجله 
النتهاكات املبلغ عنها خالل الفرة الزمنية املذكورة اأعاله ف�صوف يتوجب على املخطر اتخاذ الإجراءات 
القانونية الأولية املنا�صبة من خالل املحاكم �صد املخطر اليهم و�صوف يتحمل املخطر اليهم امل�صوؤلية عن 
كامل نفقات التقا�صي مبا يف ذلك ر�صوم املحكمة والر�صوم املهنية والنفقات العر�صية والتكميلية يف التقا�صي 

والتكاليف وعواقبها مع عدم اخالل هذا الأخطار باي حق من حقوق املخطر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
انذار عديل بالن�شر 

6904/2020
املنذر / �صركة تطوير جممع دبي لالإ�صتثمار املنذر اإليه/ ا�صيت�س بل�س للعقارات �س.ذ.م.م

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي املرجع اتفاقية اإيجار القطعة رقم 597- 4900 مبلي 
رقم 27 وفقا لل�صروط ال�صريحة الواردة يف البند 16 و 4 )و( من اإتفاقية تاأجري الأر�س حيث تن�س بو�صوح 
علي اأن امل�صتاأجر املخطر اليه الثاين لن يتعهد بالتنازل عن حقوقه او م�صلحته مبوجب عقد اليجار هذا 
او بيع او نقل اأو منح م�صوؤلية اأو رهن املباين املوؤجرة اأو اأي جزء منها دون موافقة خطية م�صبقة من املوؤجر 
ومل يتلق املخطر اي طلب كتابي من امل�صتاجر املخطر اهلل الثاين حتي تاريخه وكذلك مل يقدم املخطر اي 
موافقه علي اي تنازل عن حقوق املخطر الية الثاين مبوجب احكام القانون واملاده املحددة مبوجب اتفاقية 
اإليه الأول علي حتديد احلقوق ومعاجلة الإنتهاكات املذكورة  تاأجري الأر�س بحث عملينا املخطر املخطر 
اأعاله يف غ�صون فرة �صبعة اأيام من تاريخ اإ�صتالم هذا الإخطار كما اإنه ومبوجب هذا الإخطار يبلغ عملينا 
ر�صميا عدم قيام املخطر مبنح اأي موافقه او اعتماد رهن العني املوؤجرة ويف حال ف�صل املخطر اليه يف معاجله 
النتهاكات املبلغ عنها خالل الفرة الزمنية املذكورة اأعاله ف�صوف يتوجب علي املخطر اتخاذ الإجراءات 
القانونية الأولية املنا�صبة من خالل املحاكم �صد املخطر اليهم و�صوف يتحمل املخطر الهم امل�صوؤولية عن 
كامل نفقات التقا�صي مبا يف ذلك ر�صوم املحكمة والر�صوم املهنية والنفقات العر�صية والتكميلية يف التقا�صي 

والتكاليف وعواقبها مع عدم اخالل هذا الأخطار باي حق من حقوق املخطر
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
انذار عديل بالن�شر 

6910/2020
املنذر / �صركة تطوير جممع دبي لالإ�صتثمار املنذر اإليه/ ا�صيت�س بل�س للعقارات �س.ذ.م.م.

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي املرجع اتفاقية اإيجار القطعة رقم 597- 4900 مبنى 
رقم 17 وفقا لل�صروط ال�صريحة الواردة يف البند 16 و 4 )و( من اإتفاقية تاأجري الأر�س حيث تن�س بو�صوح 
على ان امل�صتاأجر املخطر اليه الثاين لن يتعهد بالتنازل عن حقوقه اأو م�صلحته مبوجب عقد اليجار هذا 
او بيع او نقل او منح م�صوؤلية اأو رهن املباين املوؤجرة او اي جزء منها دون موافقة خطية م�صبقة من املوؤجر 
ومل يتلق املخطر اأي طلب كتابي من امل�صتاجر املخطر اليه الثاين حتى تاريخه وكذلك مل يقدم املخطر اي 
موافقه على اأي تنازل عن حقوق املخطر الية الثاين مبوجب اأحكام القانون واملاده املحددة مبوجب اتفاقية 
اإليه الأول على حتديد احلقوق ومعاجله الإنتهاكات املذكورة  تاأجري الأر�س بحث عملينا املخطر املخطر 
اأعاله يف غ�صون فرة �صبعة اأيام من تاريخ اإ�صتالم هذا الإخطار كما اإنه ومبوجب هذا الإخطار يبلغ عملينا 
ر�صميا عدم قيام املخطر مبنح اي موافقه او اعتماد رهن العني املوؤجرة ويف حال ف�صل املخطر اليه يف معاجلة 
النتهاكات املبلغ عنها خالل الفرة الزمنية املذكورة اأعاله ف�صوف يتوجب على املخطر اتخاذ الإجراءات 
القانونية الأولية املنا�صبة من خالل املحاكم �صد املخطر اليهم و�صوف يتحمل املخطر اليهم امل�صوؤولية عن 
كامل نفقات التقا�صي مبا يف ذلك ر�صوم املحكمة والر�صوم املهنية والنفقات العر�صية والتكميلية يف التقا�صي 

والتكاليف وعواقبها مع عدم اخالل هذا الأخطار باي حق من حقوق املخطر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
انذار عديل بالن�شر 

6915/2020
املنذر / �صركة تطوير جممع دبي لالإ�صتثمار املنذر اإليه ا�صيت�س بل�س للعقارات �س.ذ.م.م.

يتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليه لإنذاره بالآتي :املرجع اتفاقية اإيجار القطعة رقم 597- 4900 مبنى 
رقم 2 وفقا لل�صروط ال�صريحة الواردة يف البند 16 و 4 )و( من اإتفاقية تاأجري الأر�س حيث تن�س بو�صوح 
على اأن امل�صتاجر املخطر اليه الثاين لن يتعهد بالتنازل عن حقوقه او م�صلحته مبوجب عقد اليجار هذا 
او بيع او نقل او منح م�صوؤلية او رهن املباين املوؤجرة او اي جزء منها دون موافقة خطية م�صبقة من املوؤجر 
ومل يتلق املخطر اي طلب كتابي من امل�صتاجر املخطر اليه الثاين حتى تاريخه وكذلك مل يقدم املخطر اي 
موافقه على اي تنازل عن حقوق املخطر الية الثاين مبوجب اأحكام القانون واملاده املحددة مبوجب اتفاقية 
اإليه الأول على حتديد احلقوق ومعاجلة الإنتهاكات املذكورة  تاأجري الأر�س بحث عملينا املخطر املخطر 
اأعاله يف غ�صون فرة �صبعة اأيام من تاريخ اإ�صتالم هذا الإخطار كما اإنه ومبوجب هذا الإخطار يبلغ عملينا 
ر�صميا عدم قيام اخلطر مبنح اي موافقه او اعتماد رهن العني املوؤجرة ويف حال ف�صل املخطر اليه يف معاجلة 
النتهاكات املبلغ عنها خالل الفرة الزمنية املذكورة اأعاله ف�صوف يتوجب على املخطر اتخاذ الإجراءات 
القانونية الأولية املنا�صبة من خالل املحاكم �صد املخطر اليهم و�صوف يتحمل املخطر اليهم امل�صوؤولية عن 
كامل نفقات التقا�صي مبا يف ذلك ر�صوم املحكمة والر�صوم املهنية والنفقات العر�صية والتكميلية يف التقا�صي 

والتكاليف وعواقبها مع عدم اخالل هذا الأخطار باي حق من حقوق املخطر.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
اعالن بالن�شر 

رقم املحرر:2020/6948 
املنذرة:�صوبرماركت طالل �س.ذ.م.م

العنوان:المارات العربية املتحدة ، امارة دبي ، منطقة احل�صيبة بربي ، �صارع الثاين من دي�صمرب ، مباين 
احل�صيبة للجوائز ، بلوك ب  ، مكتب رقم ام 10 - رقم الهاتف:0569955356

G8670376/املنذر اليه:فالبيل عبدالغفور كوياكوتي فالبيل اجلن�صية/الهند رقم اجلواز
VALAPPIL ABDUL GAFOOR KOYAKUTTY VALAPPIL

العنوان:المارات -امارة دبي - منطقة هور العنز - ملك �صلم اخلليلي - مكتب 201
املو�صوع �صيغة طلب اعالن بالن�صر يف النذار رقم:295537/2020/18

ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )231120.26( درهم مائتان واحدى وثالثون الف ومائة 
وع�صرون درهم و�صتة وع�صرون فل�صا - وذلك خالل فرة زمنيه اق�صاها �صبعة ايام من تاريخ ا�صتالم هذا 
النذار وال �صت�صطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ لها حقها مبا فيها اقامة الدعوى 

الق�صائية والتعوي�س عن العطل وال�صرر ور�صوم م�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13098 بتاريخ 2020/11/26   
مذكرة اعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة , املحكمة البتدائية املدنية
اأداء  اأمر   SHCFICICPL2020 يف الدعوى رقم 0006111/ 

اإىل املحكوم عليه : املر�صى لالأ�صغال املعدنية ذ.م.م 2- يو�صف عبداجلبار حممد �صالمة

ل�صالح  اعاله  بالرقم  املذكورة  الدعوى  املحكمة يف  بانه قد حكمت عليك هذه  علما  نحيطكم 

الرم�س برامي لالإن�صاءات بالتايل:

بالت�صامن فيما بينهما مبلغا وقدره )131932(  ان يوؤديا للمدعي  بالزام املدعي عليهما  نامر 

ال�صداد  متام  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من  �صنويا   %5 مبقدار  بالفائدة  والزمتهما  درهم 

والزمتهما بامل�صروفات حكما قابال لال�صتئناف خالل املدة القانونية 
القا�شي/حميد الدين �شليمان خمي�س 
حمكمة ال�شارقة 

حمكمة البتدائية  املدنية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

Date 26/ 11/ 2020  Issue No : 13098
Dubai Commercial Court of First Instance

Service by Publication In case No. 823/2020/20 Commercial Partial
Subject of case: To oblige The Defendants to pay jointly amount of USD 49,052,243.56 (Forty nine million, Fifty two 
Thousand, Two Hundred Forty three Dirham, Fifty Six Fils) or an equivalent amount in UAE dirham in an amount of 
(AED 180,178,701.04) which is the total amount incurred by The Plaintiff to maintain and repair Luna Yacht owned 
by First Defendant; to oblige Defendants to pay jointly amount of USD 20,000,000.00 (Twenty million Dollar) or an 
equivalent amount in UAE dirham in an amount of (AED 73,476,000.00) as compensation to plaintiff for all material 
and moral damages he suffered due to Both Defendants refused to pay maintenance fees, expenses required for Yacht 
and expenses and amounts incurred by The Plaintiff to maintain and repair Luna Yacht owned by First Defendant 
along with pay the legal interest of %9 on the total claimed amounts as of the date of claim till full payment
Notifier: Farkhad Akhmedov    His capacity Plaintiff
Represented by:Mohamed Ali Saeed Humaid Al Kheyaili    His capacity Attorney
Party to be Notified: 2- Gavin Edward Young   Its capacity Defendant Unknown place of residence
The subject matter of Service:The case was filed against you and its subject matter is to oblige The Defendants 
to pay jointly amount of USD 49,052,243.56 (Forty nine million, Fifty two Thousand, Two Hundred Forty three 
Dirham, Fifty Six Fils) or an equivalent amount in UAE dirham in an amount of (AED 180,178,701.04) which is 
the total amount incurred by The Plaintiff to maintain and repair Luna Yacht owned by First Defendant; to oblige 
Defendants to pay jointly amount of USD 20,000,000.00 (Twenty million Dollar) or an equivalent amount in UAE 
dirham in an amount of (AED 73,476,000.00) as compensation to plaintiff for all material and moral damages 
he suffered due to Both Defendants refused to pay maintenance fees, expenses required for Yacht and expenses 
and amounts incurred by The Plaintiff to maintain and repair Luna Yacht owned by First Defendant along with 
pay the legal interest of %9 on the total claimed amounts as of the date of claim till full payment.The court has 
scheduled the hearing of Tuesday corresponding to 15.12.2020 at 09:30 a.m at Ch 2.E.22 & building_DESC hall; 
therefore; you or your legal representative are requested to appear and you are entitled to submit the memoranda 
and documents to the court 3 days prior to the hearing.
Section Head/Mohammed Mubarak Khalfan

DUBAI COURTS 

GOVERNMENT OF DUBAI 
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يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 212923      بتاريخ:2014/6/11    
و امل�صجلة              بتاريخ:2014/12/22    

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: املياه امل عدنية و الغازية وغريها من امل�صروبات غري الكحولية، م�صروبات م�صتخل�صة من الفواكه 

وع�صائر الفواكه، �صراب وم�صتح�صرات اأخرى لعمل امل�صروبات يف الفئة  32.
الواق�عة بالفئة: 32 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.

ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.
مه�نته: ال�صناعة والتجارة

جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/24.
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/19

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 212927      بتاريخ:2014/6/11   
و امل�صجلة  بتاريخ:2014/10/20     

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: النب و ال�صاي و الكاكاو و ال�صكر و الأرز و النب الإ�صطناعي،الدقيق و امل�صتح�صرات امل�صنوعة من 

احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، اخلمرية البهارات، يف الفئة  30.
الواق�عة بالفئة: 30 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.

ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/19.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 223451      بتاريخ:2014/12/17    
بتاريخ:2015/4/22        و امل�صجلة  

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: مالب�س جاهزة، مالب�س داخلية ولبا�س القدم يف الفئة  25.

الواق�عة بالفئة: 25 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/24.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/19
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 223452      بتاريخ:2014/12/17   
بتاريخ:2015/4/22       و امل�صجلة    

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: مالب�س جاهزة، مالب�س داخلية ولبا�س القدم يف الفئة  25.

الواق�عة بالفئة: 25 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/24.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/19
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 224109      بتاريخ:2014/12/25  
بتاريخ:2015/7/29      و امل�صجلة  

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: مالب�س جاهزة، مالب�س داخلية ولبا�س القدم يف الفئة 25.

الواق�عة بالفئة: 25 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/24.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/19
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 224110      بتاريخ:2014/12/25  
بتاريخ:2015/7/29      و امل�صجلة  

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: مالب�س جاهزة، مالب�س داخلية ولبا�س القدم يف الفئة  25.

الواق�عة بالفئة: 25 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/24.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/19
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 224111      بتاريخ:2014/12/25   
و امل�صجلة  بتاريخ:2015/4/22  

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: مالب�س جاهزة، مالب�س داخلية ولبا�س القدم يف الفئة  25.

الواق�عة بالفئة: 25 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/24.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/19.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 224112      بتاريخ:2014/12/25   
بتاريخ:2015/4/22     و امل�صجلة  

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: مالب�س جاهزة، مالب�س داخلية ولبا�س القدم يف الفئة 25.

الواق�عة بالفئة: 25 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/24.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/19
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 223453      بتاريخ:2014/12/17  
بتاريخ:2015/4/22      و امل�صجلة  

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: مالب�س جاهزة، مالب�س داخلية ولبا�س القدم يف الفئة  25.

الواق�عة بالفئة: 25 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/24.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/19
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 224106      بتاريخ:2014/12/25   
بتاريخ:2015/7/29      و امل�صجلة  

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: مالب�س جاهزة، مالب�س داخلية ولبا�س القدم يف الفئة 25.

الواق�عة بالفئة: 25 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/24.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/19
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 224107      بتاريخ:2014/12/25   
بتاريخ:2015/7/29      و امل�صجلة  

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: مالب�س جاهزة، مالب�س داخلية ولبا�س القدم يف الفئة 25.

الواق�عة بالفئة: 25 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/24.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/19
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 224108      بتاريخ:2014/12/25    
بتاريخ: 2015/3/21     و امل�صجلة  

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: مالب�س جاهزة، مالب�س داخلية ولبا�س القدم يف الفئة  25.

الواق�عة بالفئة: 25 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/24.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/19
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 224114      بتاريخ:2014/12/25   
بتاريخ:2015/4/22      و امل�صجلة  

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: مالب�س جاهزة، مالب�س داخلية ولبا�س القدم يف الفئة 25.

الواق�عة بالفئة: 25 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/24.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/19
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 224115      بتاريخ:2014/12/25   
بتاريخ:2015/4/22 و امل�صجلة  

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: مالب�س جاهزة، مالب�س داخلية ولبا�س القدم يف الفئة 25.

الواق�عة بالفئة: 25 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/24.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/19
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 224116      بتاريخ:2014/12/25   
بتاريخ:2015/7/29      و امل�صجلة  

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: مالب�س جاهزة، مالب�س داخلية ولبا�س القدم يف الفئة  25.

الواق�عة بالفئة: 25 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/24.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/19
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 229171      بتاريخ:2015/3/17    
بتاريخ:2015/7/29      و امل�صجلة  

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
الفئة  الكافترييات فى  املقاهي  امل�صروبات،  و  الأطعمة  بالطعام وال�صراب، خدمات توفري  التموين  املطاعم، 

. 43
الواق�عة بالفئة: 43 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.

ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.
مه�نته: ال�صناعة والتجارة

جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/24.
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/19.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 233841      بتاريخ:2015/5/25  
بتاريخ:2016/5/23      و امل�صجلة  

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
امل�صتح�صرات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال�����ص��راب،  الكحولية،  غ��ري  امل�����ص��روب��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��غ��ازي��ة  املعدنية  امل��ي��اه 

امل�صتخدمة لعمل امل�صروبات غري الكحولية يف الفئة 32.
الواق�عة بالفئة: 32 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.

ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.
مه�نته: ال�صناعة والتجارة

جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/27.
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/22.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 233844      بتاريخ:2015/5/25   
و امل�صجلة                         بتاريخ: 2016/5/12    

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
اأرز، النب، ال�صاي، ال�صكر، حلويات يف الفئة 30 .

الواق�عة بالفئة: 30 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/27.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/22.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 238385      بتاريخ:2015/8/10   
بتاريخ:2016/5/8      و امل�صجلة  

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
اأرز، النب، ال�صاي، ال�صكر.

الواق�عة بالفئة: 30 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/28.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/22.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 249146      بتاريخ:2016/2/23   
و امل�صجلة                         بتاريخ: 2016/11/20    

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
بطانيات ، �صرا�صف يف الفئة  24.

الواق�عة بالفئة: 24 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هايرب ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/28.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/22.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  نوفمرب  2020 العدد 13098 
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الفجر الريا�ضي

نظمت تعاونية الحتاد اأكرب تعاونيات 
جمعية  م��ع  ال��دول��ة  يف  ال�صتهالكية 
اإلكرونية  ع��م��ل  ور���ص��ة  ال��ري��ا���ص��ي��ني 
املجال  يف  والتحفيز  القيادة  بعنوان« 
 250 م��ن  اأك��رث  مب�صاركة  الريا�صي 
املجال  املهتمة يف  النخب  �صخ�س من 
م�صتوى  ع��ل��ى  وال��ري��ا���ص��ي  ال��ق��ي��ادي 

الوطن العربي.
ق����دم امل��ح��ا���ص��رة ع���رب ت��ط��ب��ي��ق زووم 
�صهيل  ال���دك���ت���ور  رئ��ي�����ص��ي  ك��م��ح��ا���ص��ر 
ال�صعادة  اإدارة  م����دي����ر  ال��ب�����ص��ت��ك��ي 
باإدارة  تعاونية الحت��اد،  والت�صويق يف 
الدكتور اأحمد ال�صريف رئي�س جمل�س 

اإدارة جمعية الريا�صيني.
�صهيل  ال����دك����ت����ور  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
ال��ب�����ص��ت��ك��ي » حت���ت���اج ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل يف 
امل���ج���الت ك��اف��ة ب�����ص��ك��ل م�����ص��ت��م��ر اإىل 
الإجناز  منظومة  لت�صريع  حم��ف��زات 
ب�صكل  امل���رج���وة  الأه�������داف  وحت��ق��ي��ق 
عن�صر  التحفيز  اأن  مو�صحاً  اأف�صل، 
اأ�صا�صي يف بناء بيئة عمل متينة مبنية 
على اأ�ص�س �صحيحة ت�صهم يف حت�صني 
من  وغريها  املوظف  واإنتاجية  م��زاج 
مرتبط  التحفيز  ف��اإن  لذلك  الأم���ور 
�صمات  م��ن  �صمة  والتحفيز  بالقيادة 
العمل  ف��رق  الناجحني، وح��ث  ال��ق��ادة 
الفريق  ب��روح  التحديات  اجتياز  على 

ب�صهولة  للهدف  وال��و���ص��ول  ال��واح��د 
وي�صر«.

الريا�صي  امل��ج��ال  يعتمد   « واأ����ص���اف 
النف�صي  ال��ع��ام��ل  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل 
ل���الع���ب���ني وال���ف���ن���ي���ني والإداري�����������ني، 
مو�صحاً اأن اختيار عنوان الور�صة جاء 
والعوامل  التحفيز  اأه��م��ي��ة  لإدراك���ن���ا 
وتاأثريه  ال��ري��ا���ص��ي��ني  ع��ل��ى  النف�صية 
ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج غ��ري امل��ت��وق��ع حتقيقها 
كفريق  العمل  مفهوم  وغر�س  بدونه 

واحد يكمل عمل اأع�صاء الفريق«.
اأحمد  ال���دك���ت���ور  اأ�����ص����ار  وم����ن ج��ه��ت��ه 

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�صريف 
على  كبري  ب�صكل  نعمل  الريا�صيني« 
عقد دورات وور�س عمل ب�صكل م�صتمر 
يف  واملهتمني  الريا�صيني  من  للنخب 
امل��ج��ال ال��ري��ا���ص��ي، ل��دع��م ال�����ص��ب��اب و 
امل��ع��ريف مبعلومات  ل��رف��د خم��زون��ه��م 
اأ���ص�����س علمية  ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى  ج���دي���دة 
الريا�صي  امل���ج���ال  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ص��ه��م 
التطلعات  يلبي  ب�صكل  ب��ه  والرت��ق��اء 
ال��ري��ا���ص��ة، مو�صحاً  ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر 
متينة  ع��الق��ة  تربطها  اجلمعية  ان 
اأنها ترعى  مع تعاونية الحت��اد حيث 

ب�صكل  ع��م��ل  وور������س  دورات  وت��ن��ظ��م 
كما  ال���ري���ا����ص���ي،  امل����ج����ال  يف  دوري 
لتعاونية  وال��ع��رف��ان  بال�صكر  ن��ت��ق��دم 
الحت������اد ع��ل��ى ج���ه���وده���ا امل���ب���ارك���ة يف 
دع���م امل��ج��ال ال��ري��ا���ص��ي يف ال��دول��ة ». 
الب�صتكي  ���ص��ه��ي��ل  ال���دك���ت���ور  وت���ط���رق 
رئي�صية يف  مل��ح��اور  امل��ح��ا���ص��رة  خ���الل 
تعريف  واأه���م���ه���ا  ال���ري���ا����ص���ة  جم����ال 
اإىل ج��ان��ب �صفات  واأرك��ان��ه��ا  ال��ق��ي��ادة 
وم�صادر  ومهماته  القائد  وخ�صائ�س 
نظريات  واأخ��رياً  القادة  قوة  ومكامن 
العمل  عجلة  ب��دف��ع  ت�صهم  حتفيزية 

 •• دبي –الفجر:

وقع احتاد الإمارات العربية املتحدة 
مذكرة  الأرب��ع��اء  اأم�س  القدم  لكرة 
الكوري  الحت��اد  نظريه  مع  تفاهم 
بهدف  �صنوات  ث��الث  مل��دة  اجلنوبي 
والإداري����ة  الفنية  اخل���ربات  ت��ب��ادل 

بني الحتادين .
تقنية  التي جرت عرب  املذكرة  وقع 
را�صد  ال�����ص��ي��خ  امل����رئ����ي  الت���������ص����ال 
ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س احتاد 
وت�صونغ  ال���ق���دم،  ل���ك���رة  الإم��������ارات 
الكوري  مونغ ج��ون رئي�س الحت��اد 
، و���ص��ه��د م���را����ص���م حفل  اجل���ن���وب���ي 
ال���ت���وق���ي���ع حم���م���د ع����ب����داهلل ه����زام 
الظاهري الأمني العام لحتاد كرة 
ال���ق���دم، وت�����ص��ون ه��اجن��ني الأم����ني 

العام لالحتاد الكوري .
ب����ن حميد  ال�������ص���ي���خ را�����ص����د  وق������ال 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س احت����اد الإم������ارات 
مذكرة  ت���وق���ي���ع  اأن  ال����ق����دم  ل���ك���رة 
ال���ت���ف���اه���م م�����ع الحت���������اد ال����ك����وري 
اإط����ار احلر�س  ت��اأت��ي يف  اجل��ن��وب��ي 
مع  ال��ع��الق��ات  ق��اع��دة  تو�صيع  على 
الآ�صيوية  ال���وط���ن���ي���ة  الحت���������ادات 
وتبادل اخلربات والتجارب ، موؤكداً 

اأن الحت���اد ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي ُيعد 
م��ن الحت����ادات امل��ت��ط��ورة يف جمال 
والهتمام  ال��ق��دم  ك���رة  اأك��ادمي��ي��ات 
الوطنية،  وامل��ن��ت��خ��ب��ات  ب���امل���واه���ب 
امل�صابقات  ت���ن���ظ���ي���م  يف  وك�����ذل�����ك 
الإعالمية  واجل����وان����ب  ال���ك���روي���ة 

والت�صويقية .

واأ����ص���اف ال�����ص��ي��خ را����ص���د ب���ن حميد 
»حري�صون على تطوير   : النعيمي 
كوادرنا الإدارية والفنية من خالل 
معاي�صة  ف���رات  لق�صاء  اإي��ف��اده��م 
مع الحت��ادات التي وقعنا مذكرات 
ت���ف���اه���م م���ع���ه���ا ل���ال����ص���ت���ف���ادة من 

التجارب املختلفة ».

وت��ت�����ص��م��ن م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ع���دداً 
م���ن ال��ب��ن��ود اأه��م��ه��ا ت��ط��وي��ر قطاع 
الوطنية  وامل���ن���ت���خ���ب���ات  ال���ت���دري���ب 
والألعاب  ال��ك��روي��ة  والأك���ادمي���ي���ات 
النوعية واحلكام والعالقات العامة 
وامل�صابقات  وال��ت�����ص��وي��ق  والإع������الم 

املحلية وتنظيم الفعاليات .

 •• دبي -الفجر

لرابطة  الإع���الم���ي  امللتقى   �صلط 
–املبادرة  الإم���ارات���ي���ة  امل��ح��رف��ني 
اأم�س  اجلديدة- والذي عقد �صباح 
برمييوم  ريك�صو�س  بفندق  الأربعاء 
دب���ي ال�����ص��وء ع��ل��ى اجل��ه��ود الفنية 
املرتبطة  والت�صويقية  والتنظيمية 
العربي  اخلليج  وبدوري  بالرابطة، 
واإقامة  امل��ا���ص��ي��ة،  اجل����ولت  خ���الل 
وت��ن��ظ��ي��م وا���ص��ت�����ص��اف��ة امل���ب���اري���ات، 
وامل�������ردود ال��ف��ن��ي ل��ل��ج��ولت وزمن 

اللعب الفعلي.
اإليه  ال�����ذي دع����ت  امل��ل��ت��ق��ى  وي����اأت����ي 
ال��راب��ط��ة مم��ث��ل��ي و���ص��ائ��ل الإع����الم 
املختلفة واملعنية بن�صاطات الرابطة 
وامل�������ص���اب���ق���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، يف اإط�����ار 
الطرفني  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����ص��راك��ة 
التوا�صل  ع���الق���ة  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف 
و�صائل  م����ع  امل�����ص��ت��م��ر  وال����ت����ع����اون 
الإع������الم ب�����ص��ك��ل اأك�����رث ع��م��ق��اً، مبا 
الريا�صية  املنظومة  جناحات  يعزز 

لدورينا.
وان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى الذي 
�صهد ح�صورا كبريا، بعر�س فيديو 
ق�صري ت�صمن اإ�صارات لأبرز اجلهود 
املحرفني،  راب���ط���ة  م���ن  امل���ب���ذول���ة 
احلو�صني  ل��ول��ي��د  ك��ل��م��ة  اأع��ق��ب��ت��ه 
املدير التنفيذي لرابطة املحرفني 
الكرمي،  ب��احل�����ص��ور  رح����ب  ال�����ذي 
املثمر  التوا�صل  جهود  على  مثنياً 
من  النجاح  و�صركاء  الرابطة  ب��ني 
اأن��دي��ة وفنيني وم��درب��ني واإداري���ني 
»و�صائل  واي�صاً  وجمهور،  ولعبني 
الإع�����الم« ك��ون��ه��ا ح��ج��ر ال���زاوي���ة يف 
ع��ك�����س اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة لإجن����اح 

املو�صم الريا�صي.
لرابطة  التنفيذي  امل��دي��ر  وت��ن��اول 
امللتقى  خ��الل  كلمته  يف  املحرفني 
الإعالمي، الفحو�صات الطبية قبل 
انطالقة املباريات والتي بلغت اأكرث 
بالإ�صافة  ف��ح�����س،  األ����ف   50 م���ن 
منذ  املحرفني  رابطة  لجتماعات 
انطالقة املو�صم على �صعيد اللجنة 
التن�صيقية  والج��ت��م��اع��ات  الفنية، 
وم�صوؤويل  الأن�����دي�����ة،  مم��ث��ل��ي  م���ع 
ا�صتعرا�س  ب���ج���ان���ب  امل�����ب�����اري�����ات، 
واح�صائيات  امل��ب��اري��ات،  ب��روت��وك��ول 

على  ال�صوء  و�صلط  الفعلي،  اللعب 
التلفزيوين،  ال��ب��ث  ح��ق��وق  خ��ارط��ة 
واحل���ق���وق ال��رق��م��ي��ة، اإ����ص���اف���ة اإىل 
امل���ب���ادرات ال��روي��ج��ي��ة ال��ت��ي عملت 
عليها الرابطة منذ انطالقة املو�صم 
ممثلة   2021  2020- احل���ايل 
يف ال���ه���وي���ة ال�����ص��وت��ي��ة اجل���دي���دة، 
الفرا�صية،  امل��رئ��ي��ة  وال��ع��ن��ا���ص��ر 
وتطبيق  الل������ك������روين  وامل�����وق�����ع 
وفانتا�صي  »اجل���دي���دي���ن«،  ال��ه��ات��ف 
وال����دوري  ال��ع��رب��ي،  اخل��ل��ي��ج  دوري 
التجاري  وال��ت��وج��ه  الل����ك����روين، 

للرابطة.
احلو�صني  وليد  تطرق  وتف�صياًل، 
يف ك��ل��م��ت��ه ل����ربت����وك����ول امل���ب���اري���ات 
اإعداده  واملطبق حالياً بعدما جرى 
العاملية  املمار�صات  اأف�صل  على  بناًء 
من  ب���دًء  خمتلفة  ب�صيناريوهات  و 
اإقامة املباريات بدون جمهور وحتى 
عودة اجلماهري ب�صكل كامل، منوهاً 
اإىل اعتماد الربوتوكول من اجلهات 

املخت�صة بالدولة.
الربوتوكول  ب��ن��ود  اأه���م  وت�صمنت 
 4 اإىل  امل���ل���ع���ب  ت��ق�����ص��ي��م  امل���ط���ب���ق 
نطاقات ل�صمان تطبيق الإجراءات 
ي���ت���م فح�س  ح���ي���ث  الح������رازي������ة، 
جميع املتواجدين يف امللعب حرارياً 
ح�صولهم  ���ص��رورة  اىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ع��ل��ى ن��ت��ي��ج��ة ف��ح�����س ���ص��ل��ب��ي��ة قبل 
ثالثة اأيام للنطاقني 1 و2 واأ�صبوع 
للنطاقني 3 و4، عالوًة على تعقيم 

ق���ب���ل وبعد  ب���ال���ك���ام���ل  ال�����ص����ت����ادات 
جديدة  ك��رات  وا�صتخدام  املباريات 

يف كل مباراة.
مبوعد  ي��ت��ع��ل��ق  �����ص����وؤال  ع��ل��ى  وردا 
اأ���ص��ار احلو�صني،  ع��ودة اجل��م��اه��ري، 
والنهائي يف  الأخ��ري  القرار  اأن  اإىل 
هذا اخل�صو�س، هو من اخت�صا�س 
اجلهات املعنية امل�صوؤولة عن مكافحة 
متى  تقرر  التي  وه��ي  كوفيد19-، 
التقييمات  وف���ق  اجل��م��ه��ور،  ي��ع��ود 
جاهزة  ال��راب��ط��ة  بينما  ال�صحية، 
وتطبيقات  ال��ع��ودة  ب�صيناريوهات 

الإجراءات الحرازية«.
على  البع�س  وفيما يخ�س ح�صول 
اأ�صاف«  ال��ف��ريو���س  �صد  تطعيمات 
اأو  اإيجابي، ولكن تقليل  هذا الأم��ر 
يف  كوفيد19-  بروتوكول  تخفيف 
ت�صهيل دخول اجلمهور  اأو  املالعب 
والتي  امل��خ��ت�����ص��ة،  ل��ل��ج��ه��ات  ي���ع���ود 
ت��ت��اب��ع ع���ن ق����رب ه����ذا الأم������ر، ويف 
على  احلا�صلة  الفئات  زي���ادة  حالة 
تغيريات  تكون هناك  قد  التطعيم، 
ن�صتبق  اأن  م�صتقبال ولكن ل يجب 

الأحداث«.
اللعب  »زم����ن  اإح�����ص��ائ��ي��ات  وح����ول 
الفعلي«، اأو�صح احلو�صني يف امللتقى 
الن�صبي«  »ال��راج��ع  اأن  الإع��الم��ي 
مقارنة  ال��ف��ع��ل��ي  ال��ل��ع��ب  زم����ن  يف 
باملو�صم املا�صي يعد »مقبوًل« نظراً 
لتوقف امل�صابقة لأكرث من 7 اأ�صهر 
وال����ص���ت���ع���داد ل��ل��م��و���ص��م م���ن خالل 

ارتفاع  ظل  يف  الداخلية  املع�صكرات 
بالدولة  والرطوبة  احل��رارة  درج��ة 

يف �صهر اأغ�صط�س.
وو�صل متو�صط زمن اللعب الفعلي 
الأوىل  اخل��م�����س  اجل������ولت  خ����الل 
 »0.49.46« اىل  احلايل  للمو�صم 
ذات  خ���الل   »0.51.47« م��ق��اب��ل 
اجلولت يف املو�صم املا�صي -2019 
يف   »0.48.48« مقابل   ،2020
وت�صدر   ،2019  2018- مو�صم 
اللعب  »زم�������ن  ق���ائ���م���ة  اجل�����زي�����رة 
الفعلي« لفرق دوري اخلليج العربي 
مقابل   ،»0.31.22« مب����ع����دل 
الأه���ل���ي  ل�����ص��ب��اب   »0.30.19«

و«0.29.20« لفريق الن�صر.
الأرق����������ام  اأن  احل����و�����ص����ن����ي  وذك���������ر 
والإح���������ص����اءات اخل���ا����ص���ة ب���� »زم���ن 
على  عر�صها  �صيتم  الفعلي«  اللعب 
املحرفني  لرابطة  الفنية  اللجنة 
ل��ت��ح��ل��ي��ل��ه��ا ودرا��������ص�������ة الأ�����ص����ب����اب 
من  امل�صابقة  لتطوير  وامل��ق��رح��ات 
عقد  اىل  اإ���ص��اف��ة  الفنية،  الناحية 
اجتماعات فنية مع مدربي الأندية 
التطوير  اآل���ي���ة  ل��ب��ح��ث  م�����ص��ت��ق��ب��اًل 

الفني للم�صابقة.
للرابطة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  وذك����ر 
الأرق��������ام اخل���ا����ص���ة ب��ن��ج��اح��ات بث 
ع����رب خمتلف  ال��������دوري  م���ب���اري���ات 
حيث  العامل،  يف  والقنوات  املن�صات 
-2018 امل�صاهدات يف  ن�صب  بلغت 
مليون   18 اإىل  ي�صل  م��ا   2019

م�����ص��اه��دة مل��ب��اري��ات دوري���ن���ا، ف�صال 
اأخ��رى مت بذلها لإجناح  عن جهود 
البث الرقمي لدورينا عرب من�صات 

جديدة غطت قارات العامل.
ب�صاأن  احل�����ص��ور  اأ���ص��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  ورداً 
اأو�����ص����ح وليد  امل����ب����اري����ات،  ت���وق���ي���ت 
احلو�صني املدير التنفيذي للرابطة 
قائال »حتديد توقيت املباريات يتم 
التن�صيقية  الجتماعات  على  ب��ن��اًء 
احلقوق  اأ����ص���ح���اب  ال���ق���ن���وات  م����ع 
موعد  ب�����ني  ال����ت����واف����ق  ل���ت���ح���ق���ي���ق 

املباريات والربامج التحليلية«.
اخ��ت��ي��ار توقيت  »ي���ج���ري  واأ�����ص����اف 
ن�صب  اأع����ل����ى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل����ب����اري����ات 
نهاية  ع���ل���ى  وع���ط���ف���اً  امل�������ص���اه���دة، 
الرابعة  ال��دوام��ات يف  اأغلب  اأوق���ات 
على  التفاق  م�صاًء مت  اأو اخلام�صة 
الأول  ال��ت��وق��ي��ت  م���ب���اري���ات  اإق���ام���ة 
يف ال�����ص��اد���ص��ة م�������ص���اًء، اإ����ص���اف���ة اىل 
م��ن��ح ال���ق���ن���وات ���ص��اع��ة ع��ل��ى الأق����ل 
والثاين  الأول  ال��ت��وق��ي��ت  ب���ني  م���ا 

للمباريات«.
التي  امل���الح���ظ���ات  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
نقلها  مت  ال�������ص���اأن،  ب���ه���ذا  ����ص���درت 
لأ���ص��ح��اب احل��ق��وق، ب��ه��دف البحث 
الفارق  لت�صييق  اأخ����رى  األ��ي��ة  ع��ن 
امل��ب��اري��ات، ل�صيما يف  ب��ني  ال��زم��ن��ي 
ي�صهد  اأن  املتوقع  ال�صتوي  التوقيت 
�صيكون  وق��ال«  الفارق  هذا  تقلي�س 
هناك اجتماع تن�صيقي م�صتقبال مع 
القنوات اأ�صحاب احلقوق، خ�صو�صا 

اعتذرت  للحقوق،  املالكة  القناة  اأن 
بني  الزمنية  ال��ف��رة  تقلي�س  ع��ن 
املباراتني الأوىل والثاين لرتباطها 
ب���دورة ب��راجم��ي��ة، وه��و م��ا يتطلب 
وج������ود ف������ارق ����ص���اع���ة ب����ني امل����ب����اراة 
الأوىل والثانية، و�صيكون اجتماعنا 
مع  التعامل  كيفية  لبحث  امل��ق��ب��ل، 
هذه املالحظات، و�صنعلن عن نتائج 
ذلك قريبا«. وردا على �صوؤال يتعلق 
ب��ت��وزي��ع امل��خ�����ص�����ص��ات امل��ال��ي��ة على 
املو�صم وما مت تغيريه  الأندية هذا 
الرابطة  ق����ال«  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��اط��ي  يف 
ق�����دم�����ت م������ب������ادرة ج������دي������دة، عرب 
تخ�صي�س ن�صبة %35 من املكافاأة 
ب����ال����دوري، توزع  امل��ال��ي��ة اخل��ا���ص��ة 
البطولة،  يف  للم�صاركني  بالت�صاوي 
ويتم توزيعها يف بداية املو�صم عادة، 
و%15 يتم توزيعها كمكافئات عرب 
ت�صهد  الأوىل  جديدتني  مبادرتني 
على  ب��ن��اء  مالية  مبالغ  تخ�صي�س 
احل�صور اجلماهريي، ون�صبته لدى 
�صتكون  الثانية،  وامل��ب��ادرة  الأن��دي��ة، 
بامل�صاركة  تتعلق  م��ك��اف��ئ��ات  ه��ن��اك 
 5 لها  �صيخ�ص�س  والتي  الأ�صيوية 
م��الي��ني دره���م ت���وزع ع��ل��ى الأندية 
الأك��رث جناحا يف الو�صول لالأدوار 

النهائية للبطولة«
وفيما يتعلق مب�صابقة كاأ�س اخلليج 
البطولة قال«  األية  العربي وتغيري 
ه���ذا ال��ت��غ��ي��ري م���ر ب��ع��دة درا����ص���ات ، 
البطولة  لإجن������اح  ن�����ص��ع��ى  ون���ح���ن 

و�صيتم  ت��ن��اف�����ص��ي��ة،  اأك����رث  وج��ع��ل��ه��ا 
املو�صم  ب��ن��ه��اي��ة  ول���ك���ن  ت��ق��ي��ي��م��ه��ا 
وه���ن���اك م��ت��اب��ع��ة دق��ي��ق��ة م���ن قبل 
و�صيتم  للبطولة،  الفنية  اللجنة 
التقييم،  ه��ذا  نتيجة  ع��ن  الإع���الن 
ويف حالة جناح البطولة يف حتقيق 
بالتاأكيد  بال�صكل اجلديد،  اأهدافها 
يف  ول��ك��ن  ب��ا���ص��ت��م��راره��ا،  �صنتم�صك 
الأه����داف،  ح��ال��ة ع��دم حتقيق تلك 
للنظام  ال�����ع�����ودة  م����ن  م����ان����ع  ف����ال 
نظام  وغ��رين��ا  �صبق  حيث  ال��ق��دمي، 
واأل��ي��ة ال��ب��ط��ول��ة اأك���رث م��ن م���رة يف 

ال�صنوات املا�صية«

املبادرات الرتويجية
لرابطة  الإع��الم��ي  امللتقى  وتطرق 
امل����ب����ادرات  اأب�������رز  اإىل  امل���ح���رف���ني 
تطبيقها  ج��رى  والتي  الرويجية 
م�����ع ان����ط����الق����ة امل����و�����ص����م احل�����ايل 
وت�صمنت   ،2021  2020-
»الهوية ال�صوتية اجلديدة« كهوية 
م��ع��ا���ص��رة حت��اك��ي اجل��ي��ل اجلديد 
ال��ق��دم، وتتما�صى  ك���رة  م��ن حم��ب��ي 
الدوريات  يف  امل��م��ار���ص��ات  اأب����رز  م��ع 

العاملية.
اجلديدة  ال�صوتية  الهوية  ومت��زج 
قبل  امل��ت��اب��ع��ون  ال��ي��ه��ا  ي�صتمع  ال��ت��ي 
واأث�����ن�����اء عر�س  امل����ب����اري����ات  ب����داي����ة 
امل���ح���ت���وى امل����رئ����ي ل���ل���راب���ط���ة على 
ومن�صات  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ال���ق���ن���وات 
ال���ت���وا����ص���ل الج���ت���م���اع���ي م����ا بني 

وال�صرقية  ال���ع���امل���ي���ة  امل���و����ص���ي���ق���ى 
ومو�صيقى التحدي والتحفيز.

واأط�����ل�����ق�����ت راب������ط������ة امل����ح����رف����ني 
مرئية  »عنا�صر  م��ب��ادرات��ه��ا  �صمن 
ت�صمنت  ج�����دي�����دة«  اف����را�����ص����ي����ة 
بث  اأث��ن��اء  والح�صائيات  ال�صعارات 
بع�س املباريات، واللوحات التزيينية 
الف���را����ص���ي���ة ع���ل���ى امل�����درج�����ات يف 
العاملي  ال�صعيد  �صباقة على  خطوة 
تعزز  املنطقة  م�صتوى  على  ورائ��دة 

جتربة م�صاهدة املباريات.
 وج���رى م��ع ب��داي��ة امل��و���ص��م احلايل 
واملوقع  الهاتفي  التطبيق  اإط���الق 
لرابطة  اجل��دي��دي��ن  الل���ك���روين 
املحرفني الإماراتية، كما خ�ص�صت 
للم�صاركني  ومالية  عينية  ج��وائ��ز 
اخلليج  دوري  »ف��ان��ت��ا���ص��ي  ل��ع��ب��ة  يف 
العربي« ت�صل اإىل 50 األف درهماً، 
تطبيق  بدرا�صة  الرابطة  تقوم  كما 
ال���ذي  اجل���م���ه���ور«  »ولء  ب���رن���ام���ج 
ي�صمح جلماهري امل�صابقات والأندية 

ال�صتفادة من اجلوائز والعرو�س.
 

مبادرات جتارية
لنجاحات  احلو�صني  وليد   وتطرق 
ال���راب���ط���ة جت����اري����ا، وال���ع���م���ل على 
ت���ع���زي���ز م���داخ���ي���ل ال����راب����ط����ة، عرب 
اتفاقيات الرعاية وال�صراكة، ولفت 
اإب���رام  ال��راب��ط��ة جن��ح��ت يف  اأن  اإىل 
جديدة،  و���ص��راك��ة  رع��اي��ة  اتفاقيات 
مبادرات  تنفيذ  متابعة  جل��ن��ة  م��ع 
كما  ال��دول��ة،  ال�صمورئي�س  �صاحب 
عقود  توقيع  م��ن  ال��راب��ط��ة  متكنت 
رعاية مع فنادق ريك�صو�س، وتاأكيد 
على اأهمية ال�صراكة ال�صراتيجية 
ال���ق���ائ���م���ة، مت جت���دي���د ع���ق���ود كل 
و�صركة  ات���������ص����الت  ����ص���رك���ة  م������ن، 
ل��ل�����ص��ي��ارات، ح��ت��ى نهاية  ال���ن���اب���ودة 
اأ�ص�س  و�صتكون   .21-20 مو�صم 
للرابطة  اخل��ط��ةال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
�صتهتم  ال���ق���ادم���ة،  ���ص��ن��وات  للع�صر 
ال�صتدامة  ال��ت��ج��اري��ة،  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة 
وعليه  والأندية،  للم�صابقات  املالية 
على  ب��ال��راب��ط��ة  ال��ع��ام��ل��ون  �صيقوم 
وا�صتحداث  ال��دخ��ل  م�صادر  تنويع 
جديدة،  جت���اري���ة  واأ�����ص����ول  ب���اق���ات 
والرتقاء  ال�صتثمار  �صبل  وتطوير 

بالعالمة التجارية للم�صابقات.

امللتقى االإعالمي لرابطة املحرتفني االإماراتية ي�ستعر�ض اجلوانب الفنية والتنظيمية 

نظمتها تعاونية االحتاد وجمعية الريا�شيني

ور�سة عمل يف القيادة والتحفيز يف 
املجال الريا�سي ل� 250 م�سارك عربي

احتاد االإمارات لكرة القدم ُيوقع مذكرة 
تفاهم مع نظريه الكوري اجلنوبي

ت�صعى اأندية ميالن الإيطايل وتوتنهام الإنكليزي وريال �صو�صييداد الإ�صباين 
اإىل نقل تفوقها املحلي اإىل م�صابقة الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ( لتح�صني 
مواقعها والقراب من التاأهل اإىل دور ال�32 عند خو�صها اجلولة الرابعة 

اليوم اخلمي�س.
الملاين  هوفنهامي  النكليزيان،  ولي�صر  اأر�صنال  هي  اأن��دي��ة  اأرب��ع��ة  ومتلك 
وفياريال ال�صباين، ت�صع نقاط كاملة من ثالث مباريات، وبالتايل �صت�صمن 

تاأهلها بحال فوزها قبل جولتني من ختام دور املجموعات.
و�صيكون ميالن اأمام فر�صة ثالثية يف حال فوزه، اإذ �صيثاأر من م�صيفه ليل 
�صريو  �صان  يف  ملعبه  على  املا�صية  اجلولة  يف  اأمامه  خ�صر  ال��ذي  الفرن�صي 

�صفر3-، ينزله عن �صدارة املجموعة وي�صع قدما يف دور ال�32.
اأمام مع�صلة غياب جنمه الأول ال�صويدي  لكن الفريق اللومباردي �صيكون 
ع�صرة  بر�صيد  الإي��ط��ايل  ال��دوري  ه��داف  اإبراهيموفيت�س  زلت��ان  املخ�صرم 

اأهداف، امل�صاب يف الع�صلة ذات الراأ�صني لفخذه الي�صر.
و�صتكون املهمة الأوىل لرجال �صتيفانو بيويل اإيقاف ال�صاب الركي يو�صف 
اه��داف و�صاحب  ب�صتة  البطولة  يازجي )23 عاما( مت�صدر ترتيب هدايف 

الثالثية يف مرمى احلار�س جانلويجي دوناروما.
���ص��ت مليالن،  ن��ق��اط م��ق��اب��ل  امل��ج��م��وع��ة بر�صيد �صبع  ت��رت��ي��ب  ل��ي��ل  وي��ت�����ص��در 
ويليهما �صبارتا براغ الت�صيكي بثالث نقاط يف املركز الثالث ويحتل �صلتيك 
�صيافة  يف  �صويا  �صيلعبان  وهما  واح��دة  بنقطة  ال��راب��ع  املركز  ال�صكتلندي 

الأخري �صمن اجلولة عينها.
يف املقابل ي�صعى توتنهام لفك الرتباط مع اأنتويرب البلجيكي ول�صك لينت�س 

النم�صوي يف املجموعة العا�صرة عند ا�صتقباله لودوغوريت�س البلغاري.
اأف�صلية  م��ع  منها  لكل  ن��ق��اط  ب�صت  الر�صيد  يف  ال��ث��الث  ال��ف��رق  وتت�صاوى 

ل�صبريز يف فارق الأهداف.
وك����ان ف��ري��ق امل����درب ال��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و اع��ت��ل��ى ����ص���دارة ترتيب 
الربميريليغ بفوزه يف املرحلة التا�صعة منه على مان�ص�صر �صيتي -2�صفر 

وخ�صارة لي�صر �صيتي اأمام ليفربول بثالثية نظيفة.

وتعد املباراة بالن�صبة للفريق الإنكليزي �صهلة ن�صبية كون خ�صمه مل يحقق 
ت�صل�صي  ملواجهة  التح�صري  �صتكون مبثابة  وهي  بعد،  امل�صابقة  نقطة يف  اأي 

�صاحب املركز الثالث حمليا الأحد املقبل.
يف  له  ه��دف  اأول  لت�صجيل  بايل  غاريث  للويلزي  مواتية  الفر�صة  و�صتكون 
الدوري الأوروبي منذ ال�صابع من اآذار/مار�س 2013، عندما �صجل الهدف 
ميالن  اإن��ر  مرمى  يف  معه  الأوىل  لعبه  ف��رة  خ��الل  لتوتنهام  الفتتاحي 

الإيطايل )-3�صفر( يف ذهاب دور ال�16.
ويطمح ريال �صو�صييداد لتكرار انت�صاره على م�صيفه اي زد الكمار الهولندي 
مت�صدر املجموعة ال�صاد�صة بالت�صاوي )�صت نقاط(، ويف�صل بينهما نابويل 
بهدف  الثانية  �صو�صييداد يف اجلولة  لفوزه على  الثاين  املركز  الإيطايل يف 

دون مقابل.
وتختلط احلظوظ يف هذه املجموعة ل�صيما يف حال جناح نابويل بالفوز على 

رييكا الكرواتي بفارق كبري ما �صيمنحه �صدارة املجموعة.
"ل  ترتيب  ثالث  فياريال  لقاء  على  وعينه  هولندا  اإىل  �صو�صيبداد  وينتقل 
اأن  علما  املحلية،  للبطولة  �صدارته  على  كبريا  خطرا  ت�صكل  كونها  ليغا" 
�صيفا  عند حلوله  امل�صابقة  نف�س  اختبار يف  مع  على موعد  �صيكون  خ�صمه 
يت�صدرها  التي  التا�صعة  املجموعة  الإ�صرائيلي �صمن  ابيب  تل  على ماكابي 

بت�صع نقاط من ثالثة انت�صارات.
ويغيب عن الفريق البا�صكي جنمه اجلديد القادم بعقد حر من مان�ص�صر 
ع�صلية  ل�صابة  تعر�صه  بعد  ع��ام��ا(،   34( �صيلفا  دافيد  النكليزي  �صيتي 
بفخذه الي�صر. ويخو�س بايرليفركوزن ثالث ترتيب الدوري الأملاين بفارق 
ال�صبع  بئر  هبوعيل  �صد  �صهلة  م��ب��اراة  املت�صدر  ميونيخ  ب��اي��رن  ع��ن  نقطة 
الإ�صرائيلي حل�صاب املجموعة الثالثة وهو يف املركز الثاين خلف �صالفيا براغ 

الت�صيكي )يف املواجهات املبا�صرة( ب�صت نقاط لكل منهما.
كما يحل روما الإيطايل �صاحب �صدارة املجموعة الأوىل �صيفا على كلوج 
الروماين يف اطار �صعيه لتعزيز فر�س انتقاله اإىل دور ال�32، علما ان ذئاب 

العا�صمة الإيطايل فازوا ذهابا بخما�صية نظيفة.

ميالن وتوتنهام و�سو�سييداد لنقل تفوقهم املحلي اإىل القاري 
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•• راأ�س اخليمة -الفجر:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  رعاية  حتت 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية اأطلقت القيادة 
للفعاليات  ال�صاد�صة  ال��دورة  اخليمة  راأ���س  ل�صرطة  العامة 
لالإجراءات  وفقاً  الأمنية  للمنطقة  الريا�صية  والأن�صطة 
الحرازية لفريو�س كورونا ) كوفيد 19 ( بنادي �صباط 

ال�صرطة.
حيث افتتح الفعاليات العقيد ركن عبد اهلل اأحمد بن �صلمان 
مدير اإدارة الإعالم والعالقات العامة وبح�صور الرائد عبد 
اهلل بن �صلطان القا�صمي رئي�س ق�صم الأن�صطة الريا�صية 
والجتماعية اأوىل م�صابقات الفعاليات ) م�صابقة ال�صنوكر 
على  العامة  والعالقات  الإع���الم  اإدارة  مدير  اأك��د  حيث   )
الريا�صي  باجلانب  الهتمام  على  الداخلية  وزارة  حر�س 
من  العديد  لتنظيم  ال��دوؤوب  �صعيها  خالل  من  ملنت�صبيها 

التي ت�صهم يف رفع الروح  الفعاليات والأن�صطة الريا�صية 
املعنوية لدى اجلميع واإ�صهامها يف خلق ج�صر من التوا�صل 
والتناف�س الريا�صي ، واأعرب عن �صعادته للجهود امللمو�صة 
الريا�صية  الفعاليات  تلك  لتنظيم  الراهنة  والتحديات 
وال��ق��ي��ادة ب�صفه خا�صة  ع��ام��ة  ال����وزارة ب�صفه  م��ن  ب��دع��م 
وتوفري  للمنت�صبني  الريا�صية  والقدرات  املهارات  بتنمية 
م��ن خالل  وال��ت��ف��اع��ل  وامل�����ص��ارك��ة  ال��راب��ط  ي�صودها  بيئة 
املناف�صات التي جتمع بينهم من خمتلف الرتب وامل�صتويات 

والإدارات والوحدات التنظيمية .
ق�����ص��م الأن�����ص��ط��ة الريا�صية  اأ����ص���اف رئ��ي�����س  وم���ن ج��ان��ب��ه 
والج��ت��م��اع��ي��ة اأن م��ث��ل ت��ل��ك امل��ن��اف�����ص��ات ال��ري��ا���ص��ي��ة تعزز 
القيادة  ملنت�صبي  وال��ع��زمي��ة  ال��ت��ح��دي  روح  م���ن  وت���ق���وي 
متمنياً للجميع التوفيق والنجاح يف املناف�صات وامل�صابقات 
واإك�صابهم املهارات واخلربات التي تنمّي وتعزز قدراتهم يف 

العمل ال�صرطي .

•• دبي-الفجر

 �صهد مقر نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية يوم اأول من 
اأبطال وتكرمي رعاة بطولة دبي  اأم�س -الثالثاء- حفل تتويج 
بالتعاون  النادي  التي نظمها  الكاياك  ل�صيد الأ�صماك بقوارب 
مع دائرة ال�صياحة والت�صويق التجاري و بالتزامن مع فعاليات 

حتدي دبي للياقة 30 *30
 ح�صر الحتفال املب�صط حممد عبداهلل حارب املدير التنفيذي 
للنادي وقام يرافقه هزمي القمزي مدير اإدارة ال�صباقات بتقليد 
املكرمني مبيداليات التفوق التي حتمل ر�صالة حب ووفاء اإىل 
اأ�صحاب املراكز  فر�صان وفار�صات خط الدفاع الأول وذلك اإىل 
وال�صكل  في�س(  كينيغ  الكنعد  ا�صماك  فئات  يف  الأوىل  الثالثة 
)كوبيا( والزريدي )غولدن ترافيلي( وال�صلع )كوين( واجلد 

)الباراكودا(
 كما جري خالل احلفل تقدمي ال�صهادات التقديرية وامليداليات 
مارين  الوطنية  وهي  الراعية  ال�صركات  اإىل ممثلي  التذكارية 

وات�س  رودز  كا�صتوم  ودالتون  �صوب  كاياك  وم��اوي  مارين  وري 
التي  وب���اراك���ودا  و�صيمانو  ك��راف��ت  وم��ي��ج��ور  ل��ل��م��غ��ام��رات  ك��ي��و 
قدمت هدايا قيمة للفائزين رفعت من م�صتوى احلما�س بني 

امل�صاركني.
روزنامة  يف  الأوىل  للمرة  ال��ن��ادي  نظمه  ال��ذي  احل��دث   وكان 
ما  م�صاركة  يف  متثل  عري�صا  جناحا  حقق  قد  البحري  املو�صم 
العامل  حول  بلدا   19 من  وم�صاركة  م�صاركا   100 اإىل  ي�صل 
حيث بادر بالت�صجيل العديد من حمبي هذه الهواية من اأبناء 
ولبنان  الأردن  منها  اآ�صيوية  ب��ل��دان  ع��دة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��دول��ة 
وباك�صتان والهند والفلبني ومن اإفريقيا م�صر و املغرب وتون�س 
وجنوب اإفريقيا ومن اأوروبا بريطانيا وفرن�صا واأملانيا و�صربيا 
املتحدة  ال��ولي��ات  الأمريكيتني  وم��ن  واملجر  وتركيا  واأرمينيا 

الأمريكية والربازيل. 
الأوىل  للمرة  ال��ن��ادي  ينظمها  وال��ت��ي  امل�صابقة  ه��ذه   وك�صفت 
�صمن  كفعالية  اأ�صافها  عندما  الأوىل  التجربة  بعد  كبطولة 
مهرجان دبي البحري ال�صيفي �صهر يونيو املا�صي ، ك�صفت عن 

قاعدة كبرية من حمبي هذه الهواية واإمكانيات ومهارات فائقة 
نوعية  ومن  املناف�صة  خالل  ر�صدها  التي  النتائج  عرب  �صجلت 

الأ�صماك التي ح�صل عليها امل�صاركون.
ال�صراكة  حتقيق  اإط��ار  ويف  النادي  يف  املنظمة  اللجنة   وقامت 
اأم��وال كل الأ�صماك التي ح�صل  املجتمعية بتقدمي ريع وعائد 
عليها امل�صاركون يف بطولة دبي ل�صيد الأ�صماك بقوارب الكاياك 
اإىل ح�صاب اجلمعيات اخلريية وهو الأمر الذي درج عليه النادي 
من خالل تنظيم لكل الأحداث التي جتمع حمبي هواية �صيد 

الأ�صماك.
 

30
 م���ن ج���ان���ب اآخ������ر، ت��غ��ل��ق ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة يف ال���ن���ادي اليوم 
بطولة  ج��ولت  اأوىل  يف  للم�صاركة  الت�صجيل  ب��اب  -اخلمي�س- 
دبي لقوارب التجديف املحلية 30 قدما والذي ينظمه النادي 
يف قناة دبي املائية قبالة حممّية راأ�س اخلور للحياة الفطرية 

التابعة لبلدية دبي يوم غد -اجلمعة-.

 •• اأبوظبي-الفجر

التي  ال��ت��ق��ن��ي  ل��ل��ت��ط��ور   مواكبة 
تعي�صه البالد يف خمتلف املجالت 
،ب�����داأ احت����اد امل�����ص��ارع��ة واجل����ودو 
الذكي،  ال���دخ���ول  خ��دم��ة  تطبيق 
باإعالنه  م��ب��ادرة جديدة  واإط���الق 
تطبيق الهوية الرقمية الذكية يف 
خمتلف جمالت العمل يف الحتاد 

خا�صة الالعبني والأجهزة الفنية 
لكافة  ت��ت��ي��ح  ،وال����ت����ي  والإداري����������ة 
خدمات  من  ال�صتفادة  امل�صاركني 
ا�صتعمالها  ميكن  ،وال��ت��ي  الحت��اد 
دون  ال����ذك����ي����ة  ال�����ه�����وات�����ف  ع�����رب 
ا�صم  اأو  ال�صر  كلمة  اإىل  احل��اج��ة 
امل�صتخدم،وهو معمول به يف كثري 
من اخلدمات املهمة على م�صتوى 

الدولة .

ثعلوب  بن  حممد  �صعادة  واأ�صاف 
امل�صارعة  احت���اد  رئ��ي�����س  ال��درع��ي 
واجل���ودو ب���اأن تلك اخل��دم��ة التي 
على  م���رة  لأول  الحت����اد  يطبقها 
الريا�صية  الحت�������ادات  م�����ص��ت��وى 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة مب���ا ي�����ص��م��ى ع�صر 
الديجتال »الع�صر الرقمي«والتي 
الريا�صي  العمل  لرقية  ت��ه��دف 
مب��ا ي��واك��ب ل��غ��ة ال��ع�����ص��ر الذكية 

الإلكرونية  اخل���دم���ات  ملختلف 
ال������ردد ع��ل��ى مكاتب  ،ب�����دل م���ن 
ب�����اإج�����راء  اأب����وظ����ب����ي  الحت���������اد يف 
امل����ع����ام����الت ع�����رب الإن������رن������ت يف 
البطاقات  وا�صتخراج  املخاطبات 
وا�صتالم التقارير الفنية ،وبالتايل 
واجلهد  الوقت  توفري  ذلك  يعنى 
الأ�صا�صية  بياناته  على  واحل�صول 
باجلهات  لالت�صال  احل��اج��ة  دون 

املعنية بالحتاد .
وق���ال - م��ن خ��الل تلك اخلدمة 
احلديثة  ال��ع�����ص��ري��ة  )ال��رق��م��ي��ة( 
بعنوان  الحت������اد  ي��ط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي 
بالتعاون  ورق«  ب���ال  »م���ع���ام���الت 
 Nice to meet ( مع �صركة
لي�صبح  وميتد  يتو�صع   )  you
يف  خا�س  وب�صكل   ، اأ�صا�صياً  هدفاً 
،وبالتايل  الإم���ارات  جمتمع دول��ة 

نظيفة  ب���ي���ئ���ة  خ���ل���ق  يف  ن�������ص���ه���م 
الورقية  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  والتقليل 
الإلكروين،  التحول  خ��الل  م��ن 
والذي ميثل ت�صهياًل على املوظف 
وامل���ت���ع���ام���ل، وب���ال���ت���ايل ن�����ص��ه��م يف 
الورق  عن  ال�صتغناء  ثقافة  ن�صر 
واإتباع  املنا�صبة  ال��ب��دائ��ل  وت��وف��ري 
البيئة  م���ع  ����ص���داق���ة  اأك�����رث  ن��ه��ج 
وي�صهم يف تقليل النفايات ويحقق 

تغرّياً اإيجابياً يف خمتلف حياتنا.
مناف�صات  – باأن  الدرعي  واختتم 
 ”49 ال���  الوطني  “اليوم  بطولة 
ينظمها  ال��ت��ي  ل��ل��ج��ودو  ل��ل��رج��ال 
احت���اد امل�����ص��ارع��ة واجل����ودو �صباح 
يوم غٍد اجلمعة 27-11 بال�صالة 
ال���ري���ا����ص���ي���ة ب�����ن�����ادي خ���ورف���ك���ان 
�صت�صهد اأول تطبيق لتلك التقنية 
م�صاركة  ت�صهد  ،وال��ت��ي  الرقمية 

اأندية ممثلة يف   6 70 لعبا من 
اأندية اجلزيرة،ال�صارقة الريا�صي 
عن  ال��دف��اع  لريا�صات  ال�صارقة   ،
الفجرية   ، ك��ل��ب��اء  ،احت����اد  النف�س 
خورفكان  ونادي  القتالية  للفنون 
مرة  لأول  ال��ب��ط��ول��ة  م�صت�صيف 

باإمارة ال�صارقة.

حممد بن ثعلوب الدرعي يعلن اإطالق خدمة البطاقة 
الرقمية الذكية يف معامالت احتاد امل�سارعة واجلودو 

ريع احلدث يخ�ش�س اإىل اجلمعيات اخلريية

»دبي البحري« يحتفل بامل�ساركني ورعاة »�سيد االأ�سماك«

اإبراهيوفيت�س  زلت����ان  امل��خ�����ص��رم  ال�����ص��وي��دي  ال��ن��ج��م   ج���ّدد 
انطالق  اأ�صهر من  ملنتخب بالده قبل  العودة  عدم ممانعته 
م�صابقة كاأ�س اأوروبا لكرة القدم، بعد بدايته ال�صاروخية يف 

املو�صم اجلديد للدوري الإيطايل مع فريقه ميالن.
ع��ام��ا يف مقابلة مع   39 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  امل��ه��اج��م  وق���ال 
�صاأكون  �صاألتني  "اإذا  ال�صويدية  "افتونبالديت"  �صحيفة 

�صادقا: نعم، اأفتقد املنتخب. هذا لي�س �صرا".
وا�صاف الالعب الذي مثل �صبعة من اأعرق الفرق الأوروبية 
هي اأياك�س الهولندي ويوفنتو�س واإنر وميالن الإيطالية، 
الفرن�صي  ���ص��ان ج���رم���ان  وب���اري�������س  الإ����ص���ب���اين  وب��ر���ص��ل��ون��ة 

يفتقده  ل  الذي  "ال�صخ�س  الإنكليزي  يونايتد  ومان�ص�صر 
اختم  واأن���ا مل  بالفعل.  اأن��ه��ى م�صريته  م��ن  ه��و  )امل��ن��ت��خ��ب( 

م�صريتي".
وردا على �صوؤال حول ما �صيكون رده يف ما لو ات�صل به املدرب 
قال  املنتخب  مع  للم�صاركة جمددا  ليدعوه  اأندر�صون  ياين 
اأريد  الوقت  من  قليال  اأعطني  له  "�صاأقول  اإبراهيموفيت�س 
اأف�صل  جائزة  الثالثاء  اإبراهيموفيت�س  واأح���رز  التفكري". 
لعب �صويدي للمرة الثانية ع�صرة يف م�صريته الزاخرة، وهو 
الأوروبي  ال��دوري  لن ي�صارك اخلمي�س يف مباراة فريقه يف 
)يوروبا ليغ( �صد ليل الفرن�صي لتعر�صه لإ�صابة يف الع�صلة 

م�صيفه  على  ال��ف��وز  خ��الل  الي�����ص��ر  لفخذه  ال��راأ���ص��ني  ذات 
3-1 الأحد املا�صي ما �صيبعده عن املالعب لع�صرة  نابويل 
منتخب  ع��ن  "اإيربا" الغائب  وك���ان  تقدير.  اأق���ل  على  اي���ام 
2016، اثار التكهنات بالعودة عن  اأوروب��ا  بالده منذ كاأ�س 
العتزال الدويل، بعدما ن�صر عرب ح�صابه على توير �صورة 
عليها  وعلق  القائد،  و�صارة  ال�صويدي  املنتخب  بقمي�س  له 
�صوؤاله  عند  اندر�صون  قال  املقابل  يف  طويل".  وقت  "م�صى 
ارب��ع �صنوات ون�صف  "لقد مرت  عن ع��ودة زلت��ان املزعومة 
منذ ان قال يل )اإبراهيموفيت�س( بو�صوح اإنه اأنهى م�صريته 

مع املنتخب الوطني".

اإبراهيموفيت�ض املعتزل يفتقد ملنتخب ال�سويد 

�سرطة راأ�ض اخليمة تطلق الدورة ال�ساد�سة 
للفعاليات واالأن�سطة الريا�سية للمنطقة االأمنية 

الفيفا يعلن اأ�سماء املر�سحني 
للفوز بجوائز االأف�سل يف 2020

 
•• زيوريخ-وام:

املر�صحني للتتويج بجائزة  اأم�س قائمة  القدم  ال��دويل لكرة  اأعلن الحت��اد 
كل عام. العامل  يف  لعب  لأف�صل  ُيقدمها  والتي  "الأف�صل"، 

و�صهدت القائمة ح�صورا قويا لنخبة الالعبني الذين تاألقوا خالل املو�صم 
بروين،  دي  وكيفني  رونالدو،  وكري�صتيانو  الكانتارا،  تياجو  وهم  املا�صي. 
مي�صي،  وليونيل  مبابي،  وكليان  و�صاديو ماين،  ليفاندوفي�صكي،  وروب��ريت 

ونيمار جونيوز، و�صريجيو رامو�س، وحممد �صالح، وفريجيل فاندايك.
وكان الفيفا اأعلن عن اإلغاء جائزة الأف�صل خالل املو�صم الكروي احلايل، 
ب�صبب انعدام تكافوؤ الفر�س نظراً لنت�صار فريو�س "كورونا"، ولكنه قرر يف 
الأخري الراجع عن قرار الإلغاء بعد التاأكد من ا�صتكمال جميع املناف�صات 

الكروية.
وبداأت عملية الت�صويت على خمتلف جوائز الأف�صل لهذا العام اعتبارا من 
ام�س املوافق 25 نوفمرب اجلاري، على اأن يتم النتهاء منها يف 9 دي�صمرب 

.2020 دي�صمرب   17 يوم  النتائج  عن  الإعالن  يتم  ثم  ومن   ،2020
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الفجر الريا�ضي

اإجنازًا جديدًا وحمطًة هامة يف �شجل حماربي االإمارات يتمثل يف اإقامة اأول نزال على لقب البطولة لفئة الن�شاء  الن�شخة  هذه  خالل  :ت�شيف  دروي�س  • فوؤاد 

 •• اأبوظبي – رم�شان عطا

اأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ب��ط��ول��ة » 
حماربي الإمارات« لالألعاب القتالية 
ال�صحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  املختلطة 
بتقنية  الأول  اأم���������س  ع���ق���د  ال������ذي 
الت�����ص��ال امل��رئ��ي ع��ن اك��ت��م��ال كافة 
الرتيبات لإقامة احلدث الدويل يف 
ب�صالة  14 غدا اجلمعة  ال�  ن�صخته 
العا�صمة  يف  اري����ن����ا«  »ج��وج��ي��ت�����ص��و 
البطولة  اإليها  تعود  التي  اأبوظبي 
يف  ال�����ص��اب��ق��ة  الن�صخة  تنظيم  ع��ق��ب 

دبي. 
امل��ق��ات��ل��ني والفرق  اك��ت��م��ل و���ص��ول  و 
الدولة،  خ��ارج  من  امل�صاعدة  الفنية 
تت�صمن  ���ص��ح��ي��ة  اإج�������راءات  ظ���ل  يف 
ف��ح��و���س طبية،  ل���ث���الث  اخل�����ص��وع 
وفرة حجر �صحي، قبل امل�صاركة يف 

مناف�صات البطولة. 
وت�صهد هذه الن�صخة عودة املقاتلنَي 
الثنائي  ي�����ص��ارك  حيث  الإم��ارات��ي��ني 
وياأمل  داوود،  ورا�صد  يحيى  حممد 
الأول يف تكرار فوزه الذي حققه يف 
ي�صارك  را�صد  اأم��ا  الثامنة،  الن�صخة 

املحرفني  ن��زالت  يف  الأوىل  للمرة 
يف ظل حر�س حماربي الإمارات على 
ال�صاعدة  الإم��ارات��ي��ة  امل��واه��ب  دع��م 

لت�صق طريقها يف عامل الحراف. 
اأوىل  الرئي�صي  ال��ن��زال  ي�صهد  وكما 
البطولة  ل���ق���ب  ع���ل���ى  امل���ن���اف�������ص���ات 
قوي  ل����ق����اء  يف  ال�������ص���ي���دات  ف���ئ���ة  يف 
ي��ج��م��ع ال��ف��رن�����ص��ي��ة م���ان���ون ف���ريورو 
غابرييال  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة  و   )1-6(
قد  ف���ريورو  وك��ان��ت  كامبو)1-6(، 
وا�صتحقت  اجلمهور  اإع��ج��اب  اأث���ارت 
امل��ن��اف�����ص��ة ع��ل��ى ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة، اما 
غ���اب���ري���ي���ال ف���ق���د ح���ل���ت ب������دل عن 
التي  اأون����ي����ل  ك��ي�����ص��ي  ال����ص���رال���ي���ة 
بعد   UFC منظمة  معها  تعاقدت 

اداءها املبهر يف الن�صخة 13. 
كما ي�صهد النزال الرئي�صي امل�صرك 
مناف�صة اأخرى على لقب وزن الديك 
)62 كجم( للرجال بني الكامريوين 
جوري�س ديا )7-2( واملغربي جعفر 
من  دي�����ا  وي���ع���د   ،)3-11( ع���ل���وي 
اأقوي املقاتلني وله م�صاركات �صابقة 
ناجحة يف البطولة، وكما يعد علوي 
م��ن اأق����وى امل��ق��ات��ل��ني يف ه���ذه الفئة 

واأكرثهم مهارًة. 
وم���ن اأب�����رز امل��ق��ات��ل��ني امل�����ص��ارك��ني يف 
حممدوف  اإ�����ص����الم   14 ال��ن�����ص��خ��ة 
)18-1( ومولد قابلييف )0-14( 
اأقوى  م��ن  ل��واح��د  ينتميان  اللذين 
ف�����رق ف���ن���ون ال���ق���ت���ال امل��خ��ت��ل��ط��ة يف 
العامل ويتدربان حتت اإ�صراف النجم 
الذي  حممدوف  ن��ور  حبيب  العاملي 
كمدرب  الفني  ركنيهما  يف  �صيكون 

خالل النزالت. 
 

االإمارات ال تعرف امل�شتحيل
ف��وؤاد دروي�س، رئي�س  اأكد  من جانبه 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة م��دي��ر ع���ام �صركة 
باملز الريا�صية، اأن الن�صخة 14 من 
النجاحات  تاأتي ل�صتكمال  البطولة 
الن�صخ  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال����ت����ي  ال����ك����ب����رية 
العا�صمة  ري����ادة  ول��ت��وؤك��د  امل��ا���ص��ي��ة، 
القتالية  الأل��ع��اب  عا�صمة  اأبوظبي 
يف ال��ع��امل، وت��ع��زز ق��درت��ه��ا يف ك�صب 
اإقامة  يف  ب��ا���ص��ت��م��راره��ا  ال��ت��ح��دي��ات 
احل���دث ال����دويل ل��ل��م��رة ال��راب��ع��ة يف 
ظل الظروف ال�صحية التي ي�صهدها 

العامل. 

املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  دروي�������س  وق����ال 
ترجمة  ع��ل��ى  حت���ر����س  ل��ل��ب��ط��ول��ة، 
توجيهات عبداملنعم الها�صمي رئي�س 
والآ�صيوي  الإم����ارات����ي  الحت���ادي���ن 
الحت�����اد  ل���رئ���ي�������س  الأول  ال���ن���ائ���ب 
�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال���دويل 
النجاح  وحت��ق��ي��ق  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ب��امل��ز 

بتنظيم ن�صخة مميزة. 
ي�صرفني  ق����ائ����ال  دروي�����������س  وه����ن����ئ 
التحية  اآي������ات  ب��اأ���ص��م��ى  اأت����ق����دم  اأن 
الر�صيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  اإىل  وال��ت��ربي��ك 
الوطني  ال���ي���وم  اق�����راب  مب��ن��ا���ص��ب��ة 

الإمارات  ل��دول��ة  والأرب��ع��ني  التا�صع 
العربية املتحدة واإىل �صعب الإمارات 
اأر�س  على  املقيمني  وجميع  الطيب 
هذا الوطن الغايل، �صائاًل املوىل اأن 
ي��دمي على دول��ة الإم���ارات اأجمادها 

واإجنازاتها وانت�صاراتها.
ول��ط��امل��ا ك���ان���ت حم���ارب���ي الإم������ارات 
اإىل  متطلعة  ال��ق��م��ة،  ن��ح��و  ���ص��ب��اق��ة 
وطابع  متميزة  روؤي���ة  ذات  ال��ري��ادة، 
القتال  ف��ن��ون  م��ن�����ص��ات  ب���ني  ف��ري��د 
وها  العامل.  م�صتوى  على  املختلطة 
ن��ح��ن ن��ع��ود ل��ل��م��رة ال���راب���ع���ة خالل 
من  ج��دي��دة  بن�صخة  اجلائحة  ه��ذه 
البطولة موؤكدين لكم وللعامل اأجمع 

اأن الإمارات ل تعرف امل�صتحيل. 
وق����ال دروي�������س ن�����ص��ي��ف خ���الل هذه 
ج���دي���داً وحمطًة  اإجن������ازاً  ال��ن�����ص��خ��ة 
الإم�����ارات  ه��ام��ة يف �صجل حم��ارب��ي 
اأول نزال على لقب  اإقامة  يتمثل يف 
وزن  �صمن  ال��ن�����ص��اء  لفئة  ال��ب��ط��ول��ة 
ت�����ص��ارك فيه م��ان��ون فيورو  ال��ذب��اب��ة 
واأمتعت  اأب���ه���رت  ال���ت���ي  ال��ف��رن�����ص��ي��ة 
املتكامل  امل��ه��اري  باأدائها  اجلماهري 
ال�صابقتني،  لن�صختني  م����دار  ع��ل��ى 

على  للتناف�س  ا�صتحقاقها  م��وؤك��دًة 
لقب بطلة حماربي الإمارات يف وزن 
الذبابة. وتلتقي فيورو يف هذا النزال 
جابريال  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة  ن��ظ��ريت��ه��ا 
كامبو التي تتميز بقدراتها الفائقة 
على  ال�صيطرة  واإح��ك��ام  الت�صارع  يف 

خ�صومها على اأر�صية احللبة.
امل�صرك  الرئي�صي  ال��ن��زال  وي�صهد 
مناف�صة طال انتظارها من جماهري 
ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى ل��ق��ب ب��ط��ل حماربي 
الإم��ارات يف وزن الديك، جتمع بني 
ج��وار���س دي��ا ال��ك��ام��ريوين ال���ذي مل 
يذق طعم الهزمية خالل 4 نزالت 
البطولة،  ���ص��م��ن  خ��ا���ص��ه��ا  ���ص��اب��ق��ة 
من  العلوي  جعفر  املوهوب  واملقاتل 
اأداًء راقياً  املغرب ال�صقيق الذي قدم 
ال�صابقة  بالن�صخة  م�صاركته  خ��الل 
ا���ص��ت��ح��ق ب��ه��ا ال��ف��وز ب��ج��ائ��زة اأف�صل 

نزال.
واع��ل��ن دروي�����س ع��ن ع���ودة املقاتلني 
نزالني  يف  ل��ل��ب��ط��ول��ة  الإم���ارات���ي���ني 
مرتقبني يجمع اأحدهما بني البطل 
اأمتع اجلماهري  حممد يحيى الذي 
الن�صخة  ق���وي يف  ب�����اأداًء  وامل��ت��اب��ع��ني 

باأكتوبر  ع����ق����دت  ال����ت����ي  ال���ث���ام���ن���ة 
دان  الربيطاين  مواجهة  يف  املا�صي 
حماربي  لر�صالة  وام��ت��داداً  كولينز. 
املواهب الوطنية  اإب��راز  الإم���ارات يف 
وتقدمي من�صة احرافية للمقاتلني 
الو�صول  يف  ال��ط��احم��ني  امل��م��ي��زي��ن 
املقاتل  تقدمي  ي�صعدنا  العاملية،  اإىل 
داوود  را����ص���د  ال�����ص��اع��د  الإم�����ارات�����ي 
التي  الح��راف��ي��ة  ن��زالت��ه  اأوىل  يف 
حمزة  ب��ال��رو���ص��ي  خ��الل��ه��ا  �صيلتقى 
يامادييف الذي ي�صتعد كذلك لبدء 
م�صريته الحرافية من خالل هذا 

النزال.
الن�صخة  ه����ذه  اأن  دروي�������س  واأ�����ص����ار 
املقاتلني  م��ن  نخبة  ب��ني  ن���زاًل   12
دولة،   17 من  واملوهوبني  املميزين 
اإ�صالم حممدوف وَموِلد  بينهم  من 
قابلييف اللذين ينتميان لواحد من 
اأقوى فرق فنون القتال املختلطة يف 
العامل ويتدربان حتت اإ�صراف النجم 

العاملي حبيب نور حممدوف.
اكت�صبت  ل���ق���د  دروي�����������س  وا������ص�����اف 
و�صيتاً  زخ���م���اً  الإم��������ارات  حم���ارب���ي 
ب��ات��ت حم���ط اهتمام  ع��امل��ي��ني ح��ت��ى 

وم��ت��اب��ع��ة ج��م��اه��ري ه���ذه ال��ل��ع��ب��ة يف 
واأ�صبحت  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
اجلاذبة  التناف�س  اأكرث من�صات  من 
م���ن �صتى  امل���ح���رف���ني  ل��ل��م��ق��ات��ل��ني 
ب����ق����اع الأر�������������س، وم������ا ك����ان����ت ه���ذه 
– ب��ع��د ف�صل  الإجن���������ازات مم��ك��ن��ًة 
الهائل  الدعم  – دون  وتوفيقه  اهلل 
القيادات  خمتلف  م��ن  نتلقاه  ال��ذي 
بالدولة،  والإع���الم���ي���ة  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
من  ال�����ص��دي��دة  التوجيهات  ظ��ل  ويف 
رئي�س  الها�صمي  املنعم  عبد  �صعادة/ 
اإدارة باملز الريا�صية. رئي�س  جمل�س 
والآ�صيوي  الإم����ارات����ي  الحت���ادي���ن 
الحت�����اد  ل���رئ���ي�������س  الأول  ال���ن���ائ���ب 
�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال���دويل 

باملز الريا�صية.
اأح������داث حماربي  ب���ث ج��م��ي��ع  ي���ب���داأ 
الإمارات يف متام اخلام�صة والن�صف 
م�صاًء على قناة اأبوظبي الريا�صية 4 
البطولة.  لهذه  الإعالمي  ال�صريك 
كما ميكن جلماهري البطولة يف كافة 
على  اأحداثها  متابعة  العامل  اأن��ح��اء 
البطولة  قناة  عرب  الإن��رن��ت  �صبكة 

.YouTube على موقع

اأف�����ص��ل لع��ب يف  ليفاندوف�صكي،  روب���رت  ال��ب��ول��ن��دي  ي��ت��ق��ّدم 
اأف�صل لع��ب يف  لنيل جائزة  11مر�صحا  قائمة من  اأوروب���ا، 
العامل املقدمة من الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( والتي 

اأعلن عنها اأم�س الأربعاء.
اأوروب�����ا من  اأف�����ص��ل لع���ب يف  ج��ائ��زة  ليفاندوف�صكي  واأح����رز 
القاري )ويفا(، بعد تتويجه مع بايرن ميونيخ  قبل الحتاد 
املو�صم  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  ودوري  املانيا  وك��اأ���س  بطولة  بثالثية 

املا�صي.
اأ�صماء الأرجنتيني ليونيل مي�صي  واإىل الهداف "ليفا"، تربز 
والربتغايل  ذهبية(  )كرة  �صت مرات  العامل  اأف�صل لعب يف 
والربازيلي  م��رات،  خم�س  باللقب  املتوج  رونالدو  كري�صتيانو 
نيمار وكيليان مبابي مهاجمي باري�س �صان جرمان الفرن�صي، 
بطل  ليفربول  امل�صري حممد �صالح مهاجم  اإىل  بالإ�صافة 

انكلرا.
والأمريكية  مي�صي  ليونيل  الأرجنتيني  خليفتا  و�صيح�صل 
اأف�صل لعب  بلقب  املا�صي  العام  توجا  اللذين  رابينو  ميغان 
ولعبة يف ل �صكال يف ميالنو الإيطالية، على جائزة بطعم 
متنحها  التي  الذهبية  ال��ك��رة  ج��ائ��زة  اأن  مب��ا  الذهبية  ال��ك��رة 
 1956 العام  "فران�س فوتبول" الفرن�صية عادة منذ  جملة 
يف كانون الأول-دي�صمرب من كل عام، األغيت هذه ال�صنة نظرا 

للظروف التي فر�صها فريو�س كورونا امل�صتجد.
 17 يف  افرا�صياً  ج��وائ��زه  )فيفا(  ال��دويل  الحت��اد  و�صيوّزع 
يف  مبدئياً  م��ق��رراً  ك��ان  بعدما  املقبل،  الأول-دي�صمرب  كانون 
جائحة  تف�صي  ج���راء  تاأجيله  ومت  امل��ا���ص��ي،  اأيلول-�صبتمرب 
ثالثة  م��ن  نهائية  لئحة  اىل  ال���ص��م��اء  و�صتتقل�س  ك��ورون��ا. 

يعلن عنها يف 11 كانون الأول-دي�صمرب.
اأي�صاً  العام، �صيمنح فيفا  اأف�صل لعب يف  واإىل جانب جائزة 
ج��ائ��زة اأف�����ص��ل ح��ار���س م��رم��ى وم��درب��ني )رج���ال و�صيدات(، 
اللعب  وجائزة  هدف  لأجمل  بو�صكا�س  جائزة  اإىل  بالإ�صافة 

النظيف.
ومدربي  ق��ادة  ت�صويت  خ��الل  م��ن  الفائزين  اختيار  و�صيتم 

املنتخبات الوطنية، وجمموعة ت�صم اأكرث من 200 �صحايف، 
اآراوؤه��م عرب الإنرنت بني  بالإ�صافة اإىل م�صجعني ت�صتطلع 
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* يف ما يلي لئحة املر�صحني:
- اأف�صل لعب:

الملاين/  ميونيخ  ب��اي��رن   / )اإ�صبانيا  األ��ك��ان��ت��ارا  تياغو 
ليفربول النكليزي(

كري�صتيانو رونالدو )الربتغال / يوفنتو�س اليطايل(
كيفن دي بروين )بلجيكا / مان�ص�صر �صيتي النكليزي(

ميونيخ  ب��اي��رن   / )ب��ول��ن��دا  ليفاندوف�صكي  روب���رت 
الملاين(

�صاديو مانيه )ال�صنغال / ليفربول(
باري�س   / )فرن�صا  مبابي  كيليان 

�صان جرمان(
ليونيل مي�صي )الأرجنتني 

/ بر�صلونة ال�صباين(
ن���ي���م���ار )ال�����ربازي�����ل 
�����ص����ان  ب������اري�������������س   /

جرمان(
�����ص����ريخ����ي����و رام�����و������س 

)اإ�صبانيا / ريال مدريد(
حم����م����د �����ص����الح )م���������ص����ر / 

ليفربول(
ف���ريج���ي���ل ف�����ان دي�����ك )ه����ول����ن����دا / 

ليفربول(
- اأف�صل حار�س مرمى:

األي�صون بيكر )الربازيل / ليفربول(
تيبو كورتوا )بلجيكا / ريال مدريد(

كيلور نافا�س )كو�صتاريكا / باري�س �صان جرمان( 
مانويل نوير )اأملانيا / بايرن ميونيخ(

يان اأوبالك )�صلوفينيا / اأتليتكو مدريد ال�صباين(
مارك اأندريه تري �صتيغن )اأملانيا / بر�صلونة(

- اأف�صل مدرب:
مار�صيلو بيل�صا )الأرجنتني / ليدز يونايتد 

النكليزي(
بايرن   / )اأمل���ان���ي���ا  ف��ل��ي��ك  ه���ان���ز-دي���ر 

ميونيخ(
يورغن كلوب )اأملانيا / ليفربول(

خ����ول����ني ل���وب���ي���ت���ي���غ���ي )اإ����ص���ب���ان���ي���ا / 
اإ�صبيلية(

زي��دان )فرن�صا  الدين  زين 
/ ريال مدريد(

واملوهوبني من 17 دولة املميزين  املقاتلني  من  نخبة  بني  نزااًل   12
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ليفاندوف�شكي يتقدم القائمة

�سالح �سمن املر�سحني الأف�سل العب يف العامل حجزت اأربع فرق مقاعدها يف دور ال�16 من م�صابقة دوري 
الإ�صباين  بر�صلونة  القدم مبكرا وهي  لكرة  اأوروب��ا  اأبطال 
وت�صل�صي  ال�صابعة،  املجموعة  ع��ن  الإي��ط��ايل  ويوفنتو�س 
اخلام�صة  املجموعة  ع��ن  الإ���ص��ب��اين  واإ�صبيلية  الإنكليزي 
يف اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة يف ح��ني اأن��ع�����س ب��اري�����س ���ص��ان جرمان 
الأملاين  ليبزيغ  على  بفوزه  بها  باللحاق  اآماله  الفرن�صي 
دينامو  وم�صيفه  مناف�صه  بر�صلونة  وتخطى  -1�صفر. 
نظيفة يف  برباعية  عليه  بفوزه  ب�صهولة  الوك��راين  كييف 
الذي  مي�صي  ليونيل  الرجنتيني  جنمه  عنها  غاب  مباراة 
ف�صل م��درب��ه الهولندي رون��ال��د ك��وم��ان اراح��ت��ه، يف حني 
بيكيه بداعي ال�صابة يف ركبته  غاب قطب دفاعه ج��ريار 

�صتبعده عن املالعب لفرة طويلة.
ومل يجد الفريق الكاتالوين �صعوبة يف حتقيق فوزه الرابع 
تواليا يف املجموعة على الرغم من انه انتظر حتى ال�صوط 

الثاين ليجهز على مناف�صه.
واف��ت��ت��ح ال��ظ��ه��ري المي����ن الم���ريك���ي ���ص��ريج��ي��ن��ي��و دي�صت 
اأ�صاف املهاجم الدمناركي  الت�صجيل لرب�صلونة )52( ثم 
املدافع  من  متريرة  اإث��ر  الثاين  الهدف  برايثويت  مارتن 
او�صكار مينغيزا )21 عاما( يف اول مباراة ر�صمية  ال�صاب 

لالأخري مع فريقه.
بنجاح  ترجمها  لرب�صلونة  ج���زاء  رك��ل��ة  احل��ك��م  واحت�صب 
غريزمان  ان��ط��وان  الفرن�صي  يختتم  ان  ق��ب��ل  ب��راي��ث��وي��ت 
م��ه��رج��ان اله����داف يف ال��وق��ت ب���دل ال�����ص��ائ��ع ب��ع��د دخوله 

احتياطيا يف الدقيقة 65.
دور  اإىل  التاأهل  هدفنا،  "حققنا  املباراة  بعد  كومان  وق��ال 
جدا،  ج��ي��د  ب�صكل  ال��ف��ري��ق  ع��م��ل  ج��ي��دة،  بنتيجة  ال�16 
م�صتوانا مل يكن جيدا يف ال�صوط الأول، ولكن يف ال�صوط 

الثاين �صيطرنا ب�صكل جيد و�صجلنا اأربعة اأهداف".
ال��ي��وم هي  ق��دم��ن��اه��ا  ال��ت��ي  ال�����ص��ورة  اأن  "اأعتقد  وا���ص��اف 
غريزمان  اأن  وراأى  دائما".  نراها  اأن  نريد  التي  ال�صورة 
اأنه  اأثبت  "لقد  لعبها  التي  الدقائق  يف  جيدة  مباراة  قدم 
األفارو  البديل  الإ���ص��ب��اين  ومنح  عليه".  العتماد  ميكننا 
ال�16  دور  اىل  ال��ت��اأه��ل  بطاقة  يوفنتو�س  فريقه  م��ورات��ا 
ال��رم��ق الخ��ري يف مرمى  2-1 يف  ال��ف��وز  بت�صجيله ه��دف 
الأر�س  امليدانية ل�صاحب  ال�صيطرة  فرنت�صفارو�س. ورغم 
اإل اأن ال��ف��ري��ق امل��ج��ري ف��اج��اأه ب��ه��دف م��ب��اغ��ت ب��ع��د خطاأ 
حار�صه  �صباك  اهتزت  اإذ  الدفاع  خط  رباعي  فيه  ا�صرك 
البولندي فويت�صيخ ت�صي�صني عرب الألباين مريتو يوزوين 

اثر متريرة عر�صية من الرنوجي توكماك )19(.
واأدرك يوفنتو�س التعادل اثر متريرة بينية من الكولومبي 
خوان كوادرادو اإىل رونالدو الذي تالعب باملدافعني و�صدد 
ي�����ص��ار احلار�س  ب��ي�����ص��راه م��ن خ���ارج منطقة اجل����زاء ع��ل��ى 
)35(. وهو الهدف رقم 70 لرونالدو يف املباريات البيتية 
يف دوري الأبطال من ا�صل ال� 131 هدفا التي يت�صدر بها 

ال�صجل التاريخي لهدايف امل�صابقة.
واأنقذ القائم الأي�صر ملرمى فرنت�صفارو�س ت�صديدة �صاروخية 
من على تخوم خط اجلزاء �صددها فيديريكو برناندي�صكي 
)59(. واأجرى املدرب اأندريا بريلو ثالثة تغيريات دفعة 
واحدة بهدف الفوز و�صمان بطاقة التاأهل، فاأ�صرك موراتا 
وانفرد  كولو�صف�صكي.  ديان  وال�صويدي  كييزا  وفيديريكو 
الأمين  القائم  لكن  ملالقاته  ال��ذي خرج  باحلار�س  موراتا 
موراتا  واب��ى   .)77( امل�صرع  املرمى  يف  لت�صديدته  ت�صدى 
اأن يخرج فريقه متعادل، ف�صجل هدف الفوز والتاأهل فيما 
بالتعادل،  نهايتها  ع��ن  ل��الع��الن  يتهياأ  امل��ب��اراة  حكم  ك��ان 
ب�صربة راأ�صية بعد متريرة ممتازة من كوادرادو )2+90(. 
الهدف دخول  "كان  اندريا بريلو  يوفنتو�س  م��درب  وق��ال 
يف  �صهلة  تبدو  املباريات  بع�س  خمتلفة.  مبقاربة  امل��ب��اراة 
الظاهر لكن ميكن ان ت�صبح معقدة. بداأنا املباراة بطريقة 
الكرة  نتبادل  مل  بهدف.  متخلفني  انف�صنا  ووجدنا  رخ��وة 
املناف�س". وح�صم  امل�صاكل للفريق  بال�صرعة الكافية خللق 
دور  اإىل  تاأهلهما  الإ�صباين  واإ�صبيلية  الإنكليزي  ت�صل�صي 
م�صيفيهما  على   1-2 عينها  بالنتيجة  بفوزهما  ال�16 

رين الفرن�صي وكرا�صنودار الرو�صي تواليا.
بفارق  ن��ق��اط  ع�صر  بر�صيد  امل��ج��م��وع��ة  ت�صل�صي  وت�����ص��در 
الأهداف عن اإ�صبيلية ويتناف�صان يف اجلولتني الأخريتني 
بعدما  للمجموعة  الأول  امل��رك��ز  على  �صيح�صل  م��ن  على 
رين  ر�صيد  جتمد  فيما  ح�صابيا،  التاأهل  بطاقتي  �صمنا 
الوحيد  التناف�س  وب���ات  واح���دة  نقطة  عند  وك��را���ص��ن��ودار 
الر�صية  وب��ط��اق��ة  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  على  بينهما  املح�صور 

املوؤهلة اإىل دور ال�32 يف الدوري الأوروبي )يوروبا ليغ(.
 )22( ه���ود����ص���ون-اودوي  ك��ال��وم  �صّجل  الوىل  امل��ب��اراة  يف 
ت�صل�صي،  ه���ديف   )+1  90( ج���ريو  اأول��ي��ف��ي��ه  وال��ف��رن�����ص��ي 

و�صريوه غريا�صي )85( هدف رين.
 )4( راكيتيت�س  ايفان  الكرواتي  �صجل  الثانية  املباراة  ويف 
البلجيكي  والبديل  لإ�صبيلية،   )5+90( احل��دادي  ومنري 

واندر�صون لكرا�صنودار )56(.

تاأهل بر�سلونة ويوفنتو�ض وت�سل�سي واإ�سبيلية بدوري االأبطال



 
تخ�سر 50 كيلو من وزنها وت�سبح عار�سة اأزياء

50 كيلوغرام من وزنها  اأمريكية من خ�صارة نحو  ام��راأة   متكنت 
وحققت حلمها باأن ت�صبح عار�صة اأزياء بعد خ�صوعها لعملية يف 

املعدة.
 110 اإىل نحو  ت��اي��ل��ور راغ��ان��و )30 ع��ام��اً( ق��د و���ص��ل  وك���ان وزن 
كيلوغرام، لكنها متكنت من خ�صارة الكثري من وزنها، لي�صل اإىل 
نحو 60 كيلوغراماً فقط، وانخف�س قيا�س مالب�صها من 20 اإىل 
4، مما منحها الثقة ملتابعة درا�صتها لنيل درجة املاج�صتري والعمل 

يف جمال الأزياء.
بولية  اأرلينغتون  م��ن  تايلور  تعتقد  مل  ال��ث��ان��وي��ة،  امل��در���ص��ة  ويف 
حيث  باجلامعة،  لاللتحاق  يكفي  مبا  ذكية  كانت  اأنها  فريجينيا 
الثانوية،  املدر�صة  حتى  اخلا�صة  الربية  ف�صول  يف  "كنت  تقول 
كنت اأعاين من ا�صطراب فرط احلركة ونق�س النتباه وا�صطراب 

املعاجلة ال�صمعية وا�صطراب املعاجلة احل�صية".
اأن اأترك الدرا�صة يف �صنتي الأخرية، وبعد  "كدت  واأ�صافت تايلور 
التخرج كنت غري متحم�صة اأبداً ملتابعة الدرا�صة، وبعمر 21 �صنة 

ازداد وزين نحو 48 كيلوغرام".
حت�صل  اأن  دون  الغذائية  احلميات  م��ن  العديد  جربت  اأن  وبعد 
املعدة،  لت�صغري  لعملية  اخل�صوع  ق��ررت  امل��رج��وة،  النتيجة  على 
حرارية  �صعرة   1000 تناول  على  اقت�صرت  العملية  اإج��راء  ومنذ 

يف اليوم.
واأو���ص��ح��ت ت��اي��ل��ور اأن��ه��ا ب��ات��ت ت��اأك��ل وج��ب��ات خفيفة م��ق��ارن��ة مبا 
من  ق��در  اأك��رب  على  احل�صول  وحت���اول  العملية،  قبل  عليه  كانت 
ال��ربوت��ي��ن��ات، وه��و م��ا مكنها م��ن احل��ف��اظ على وزن��ه��ا ال�صحي، 

وح�صلت على الر�صاقة التي مكنتها من العمل كعار�صة اأزياء.

اأيل ي�سرق بندقية �سياد
حل�صن  حم�صوة  "غري  بندقية  ع��ن  تبحث  اأن��ه��ا  ال�صرطة   اأعلنت 
مدينة  ق��رب  امل��ا���ص��ي،  الأ���ص��ب��وع  �صياد  م��ن  اأي���ل  انتزعها  احلظ"، 

هورين بالنا جنوب غربي الت�صيك.
انتزع البندقية من كتف ال�صياد وهرب بها يف  وكان احليوان قد 

الغابة، خالل رحلة �صيد.
"الأيل  اأن  الإل��ك��روين  موقعها  عرب  املحلية  ال�صرطة  واأو�صحت 
فوجئ بكلب، فاندفع نحو ال�صياد ثم جتاوزه ومزق الكم الأي�صر 
على  املعلقة  البندقية  "انزلقت  ال�صرطة:  واأ�صافت  �صرته".  من 
قرون  على  احل��ظ،  حل�صن  املح�صوة  وغ��ري  الي�صرى  ال�صياد  كتف 
الأيل واختفت مع احليوان". ويف وقت لحق، راأى �صياد اآخر الأيل 
من  كيلومر  ح��وايل  بعد  على  قرونه،  على  معلقة  البندقية  مع 
املكان الذي �صهد الواقعة الغريبة. ومل توؤِت عمليات البحث التي 

يجريها ال�صيادون يف الغابة ثمارها بعد.

كمامات من االأملا�ض واللوؤلوؤ 
 ميكن الآن لأيقونات املو�صة يف اليابان حماية النف�س من فريو�س 
بالأملا�س  ك��م��ام��ات مر�صعة  وال�����رف..  ال��ب��ذخ  م��ن  ب��ن��وع  ك��ورون��ا 

والالآلئ يبلغ ثمن الواحدة منها مليون ين )9600 دولر(.
بيع  يف  ك��وك�����س  ل�صركة  ال��ت��اب��ع��ة  م��ا���ص��ك.ك��وم  �صل�صلة  ب����داأت  ف��ق��د 
الأقنعة امل�صنوعة يدويا الأ�صبوع املا�صي بهدف اإدخال البهجة على 
اليابانيني وحتفيز املبيعات يف �صناعة الأزياء التي اأ�صابها الك�صاد 

ب�صبب جائحة كوفيد19-.
وُتر�صع كمامة الأملا�س باأملا�صة 0.7 قرياط واأكرث من 300 قطعة 
من كري�صتال �صواروف�صكي، بينما يزدان قناع اللوؤلوؤ بحوايل 330 

من لآلئ اأكويا اليابانية.
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امل�سرتي وزحل يف م�سهد مل يحدث منذ 800 عام
العمالقني  اجل�صمني  لكن  ال�صنني،  ملئات  الفلك  علماء  وزح��ل،  امل�صري  ال�صم�صية،  املجموعة  كوكبني  اأك��رب   اأبهر 

�صيفعالن �صيئا ال�صهر املقبل مل ُير له مثيل منذ الع�صور الو�صطى، حيث �صيبدوان مثل كوكب مزدوج.
ول�صرح الظاهرة النادرة، قال عامل الفلك يف جامعة "راي�س" الأمريكية باتريك هارتيغان يف بيان: "ال�صطفافات 
بني هذين الكوكبني اأمر نادر، ويحدث مرة كل 20 عاما اأو نحو ذلك، لكن هذا ال�صطفاف نادر للغاية ب�صبب مدى 

قرب الكوكبني من بع�صها البع�س".
وقال هارتيغان اإن اآخر مرة اقرب فيها الكوكبان العمالقان من بع�صهما البع�س على خط واحد، تعود اإىل عام 

1226، وفقا ل�صبكة "فوك�س نيوز" الإخبارية الأمريكية.
و�صي�صهد العامل الظاهرة النادرة بعد الغروب يف يوم 21 دي�صمرب املقبل، مع بداية النقالب ال�صتوي.
واأكد هارتيغان اأن يف الفرة ما بني 16 و25 دي�صمرب، �صيف�صل الكوكبني مقدار اأقل من قمر مكتمل.

اأما بالن�صبة ملن يراقبون الكواكب بالتلي�صكوب، �صيكون الكوكبان مرئيني يف نف�س جمال الروؤية يف ليلة 21 دي�صمرب، 
وهو حدث عظيم للمهتمني بالتقاط �صور لالأجرام ال�صماوية.

من  ال�صكان  اق��رب  كلما  لكن  الكوكبني،  باقراب  التاريخي  احل��دث  روؤي��ة  مكان  كل  من  العامل  �صكان  و�صيتمكن 
املناطق ال�صمالية يف كوكب الأر�س، طالت مدة روؤيتهم للظاهرة.

و�صي�صطر �صكان الأر�س اإىل النتظار حتى مار�س 2080 لروؤية الكوكبني بهذا القرب مرة اأخرى، يف حال فوتوا 
فر�صة مراقبة الظاهرة ال�صهر املقبل.
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درا�سة غريبة.. ما الهاتف االأكرث عر�سة لل�سرقة؟
 ك�صفت درا�صة حديثة وفريدة من نوعها، اأن الأ�صخا�س الذين ي�صتخدمون 
مبن  مقارنة  الذكية،  هواتفهم  ت�صرق  لأن  عر�صة  "اآيفون" اأك��رث  اأج��ه��زة 

ي�صتخدمون اأجهزة "اأندرويد" املناف�صة.
واع��ت��م��دت ال��درا���ص��ة على ب��ي��ان��ات الأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن ا���ص��رك��وا يف تاأمني 

للح�صول على تعوي�س يف حال تعر�صت هواتفهم لأي حادث اأو تلف.
واأظهرت البيانات، اأن م�صتخدمي "اأندرويد" �صكلوا 16 باملئة من العمالء 
الذين ا�صركوا يف تاأمني اإحدى ال�صركات، مقابل 10 باملئة فقط مل�صتخدمي 

اأجهزة "اأبل".
و�صملت البيانات فرة 18 �صهرا امتدت حتى يونيو 2020، من خالل ما 

ر�صدته �صركة التاأمني "اإن�صورن�س تو غو" الربيطانية.
واأوردت الدرا�صة اأن هواتف "اآيفون" اأكرث عر�صة لل�صرقة والفقدان مقارنة 

باأجهزة "اأندرويد".
م�صتخدمو  بها  تقدم  التي  الطلبات  من  باملئة   12 ف��اإن  امل�صدر،  وبح�صب 
5 باملئة يف حالة  ال�صرقة، مقابل  ب�صبب  التاأمني كانت  �صركة  "اآيفون" اإىل 

"اأندرويد".
4 باملئة من طلبات التعوي�س اإىل �صركة التاأمني �صببها العطل  كما كانت 
التقني من قبل م�صتخدمي "اآيفون"، بينما ناهزت الن�صبة 2 باملئة فقط يف 
حالة "اأندرويد". لكن هواتف "اآيفون" تفوقت ب�صكل كبري على "اأندرويد"، 
من ناحية التعر�س لل�صرر الطارئ اأو املفاجئ. ومتت الإ�صارة اإىل العطل 
الطارئ يف 66 باملئة من الطلبات التي قدمها م�صتخدمو "اآيفون"، بينما 

و�صلت الن�صبة اإىل 80 باملئة يف بالغات م�صتخدمي "اأندرويد".

الهند حتظر ع�سرات التطبيقات االإلكرتونية اأبرزها �سينية
 حظرت الهند 43 تطبيقا للهواتف املحمولة، العديد منها من ال�صني، يف 

خطوة تعزز ال�صراع الدائر بني البلدين احلدوديني.
"�صيادة  تهدد  التطبيقات  اإن  الهندية  املعلومات  تكنولوجيا  وزارة  وقالت 
ال�صينية  التجزئة  �صركة  م��ن   4 التطبيقات  وتت�صمن  الهند"،  ووح���دة 
"علي بابا". وتاأتي اخلطوة بعد �صهور من حظر الهند ع�صرات  العمالقة 
التطبيقات اململوكة لل�صني منها "تيك توك" ولعبة "بابجي"، قائلة اإنها 

تلقت تقارير تفيد باأنها "ت�صرق وت�صتخدم بيانات امل�صتخدمني".
وتخو�س ال�صني والهند �صراعا حدوديا مريرا منذ �صهور يف منطقة لداخ 

احلدودية النائية.
واندلع النزاع بينهما م�صتهل مايو وحتول ل�صراع �صر�س، ثم تفاقم يف 15 
يونيو لي�صمل القتال بالأيدي بني اجلنود وا�صتخدام الهراوات واحلجارة، 

ما خلف 20 جنديا هنديا قتيال.
واأج���رى اجل��ان��ب��ان ع��دة ج��ولت م��ن امل��ح��ادث��ات ب��ني م�صوؤولني ع�صكريني 

ودبلوما�صيني، لكن املواجهة ظلت قائمة.

تايلور �سويفت ت�سوق اجلمهور 
 FOLKLORE لفيلمها

الأمريكية  تايلور  النجمة   �صّوقت 
�صويفت  متابعيها لفيلمها اجلديد 
منه  دع��ائ��ي��اً  مقطعاً  طرحها  ع��رب 
ال�صتوديو  تغني يف  تبدو فيه وهي 
و�صتقوم    Folklore  اأغ����ن����ي����ة
األبومها  اغ��ن��ي��ات  ب��غ��ن��اء  ���ص��وي��ف��ت 
ومناق�صة  بالرتيب  كامال  ال�17 
امل���ع���اين وراء ك���ل م��ن��ه��ا. ت��ق��ول يف 
يتيح  األبوم  "اإنه  الدعائي:  املقطع 
ل��ك ان ت��ع��رب ع��ن م�����ص��اع��رك وهو 
ن��ت��اج ال��ع��زل��ة، ك���ان م��ن امل��م��ك��ن اأن 
عقلي  فيه  فقدت  وق��ًت��ا  ه��ذا  يكون 
مت��اًم��ا وب���دًل م��ن ذل��ك اأع��ت��ق��د اأن 
ه����ذا الأل����ب����وم ك����ان مب��ث��اب��ة جهاز 
واأ�صبح  لكلينا."  حقيقي  ت��ع��ومي 
لعام  الأول  الأل���ب���وم   folklore
اأن  2020 لبيع مليون ن�صخة بعد 
عطلة  ويف  ي��ول��ي��و.  يف  ط��رح��ه  مت 
ن��ه��اي��ة الأ����ص���ب���وع امل��ا���ص��ي يف حفل 
توزيع جوائز املو�صيقى الأمريكية، 
القيا�صي  رقمها  �صويفت  حطمت 
 AMAs يف  ف�����وًزا   32 ب��اإج��م��ايل 
اأنها  ق��ب��ول��ه��ا  وك�����ص��ف��ت يف خ��ط��اب 
هناك  ت����ك����ون  اأن  ت�����ص��ت��ط��ي��ع  ل 
كل  "اأ�صجل  لأين  اجل��وائ��ز  لقبول 
ال�صتوديو  يف  القدمية  مو�صيقاي 

حيث �صجلناها يف الأ�صل."

يوتيوب يحظر قناة 
موؤيدة لرتامب 

اأّنه قّرر منع حمطة   اأعلن يوتيوب 
امل����وؤّي����دة  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  اإن  اإي�����ه  اأو 
ل��ل��رئ��ي�����س دون���ال���د ت���رام���ب م���ن بّث 
ملّدة  موقعها  على  جديد  فيديو  اأّي 
العائدات  م���ن  وح��رم��ان��ه��ا  اأ���ص��ب��وع 
بّثها  ب�صبب  وذلك  ل�صفحتها  املالية 

فيديو م�صلاًل عن كوفيد19-.
نيوز  اأم���ريك���ا  )وان  اإن"  اإي����ه  و"اأو 
املتطّرفة  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  ن������ت������وورك( 
التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  اإح����دى  ه��ي 
املّتحدة  ال�����ولي�����ات  يف  ال�������ص���غ���رية 
التي ما زال��ت ترف�س الإق��رار بفوز 
ال���دمي���وق���راط���ي ج����و ب����اي����دن على 
ترامب  دونالد  اجلمهوري  الرئي�س 
اأ�صا�س  وترّوج با�صتمرار ل�صائعات ل 
لها من ال�صّحة عن عمليات تزوير 
النتخابات  �صابت  ال��ن��ط��اق  وا���ص��ع��ة 
ت�صوي  اآي���ف���ي  وق���ال���ت  ال��رئ��ا���ص��ي��ة. 
ي��وت��ي��وب يف بيان  ب��ا���ص��م  امل��ّت��ح��دث��ة 
عملنا  اجلائحة،  هذه  بداية  "منذ 
على منع انت�صار املعلومات اخلاطئة 
على  بكوفيد19-  املرتبطة  ال�صاّرة 
مراجعة  "بعد  واأ�صافت  يوتيوب". 
دقيقة، اأزلنا مقطع فيديو ن�صرته اأو 
اإيه واأ�صدرنا اإنذاراً للقناة لنتهاكها 
حول  اخل��اط��ئ��ة  امل��ع��ل��وم��ات  �صيا�صة 
املحتوى  حتظر  والتي  كوفيد19-، 
عالجاً  ه����ن����اك  اأن  ي����ّدع����ي  ال�������ذي 
واأو�صحت  ل��ل��م��ر���س.  م�صموناً" 
املتحّدثة با�صم املوقع التابع ل�صركة 
ارتكاب  ب�صبب  اأّن��ه  بيانها  يف  غوغل 
"انتهاكات  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ال���ق���ن���اة 
امل�صّللة  املعلومات  ل�صيا�صة  متكّررة 
قّرر  ف��ق��د  بكوفيد19-"  امل��ت��ع��ّل��ق��ة 
ي����وت����ي����وب ح���رم���ان���ه���ا م����وق����ت����اً من 
العائدات املالية املتاأتية من م�صاهدة 

املواد املن�صورة على �صفحتها.

ترامب يعفو عن الديك الرومي كورن
"كورن" من م�صري  ا�صم  جنا ديك رومي يحمل 
الرئي�س  عنه  عفا  بعدما  ب��ه  حم��دق��ا  ك��ان  اأ���ص��ود 
الأمريكي دونالد ترامب عمال بالتقليد ال�صنوي 
يف البيت الأبي�س قبل عيد ال�صكر الذي يحل هذا 

العام و�صط تف�صي جائحة كوفيد19-.
يوم  ال�صكر  "عيد  اإن  اجلمهوري  امللياردير  وق��ال 
لي�س  "لأكرثيتها  الرومية" لكنه  للديوك  مميز 
الطق�س  هذا  وج��اء كالمه خالل  �صعيدا".  يوما 
للمرة  به  ال��ذي يقوم  الأبي�س  البيت  ال�صنوي يف 
العائلي الذي  الأخرية يف وليته مبنا�صبة العيد 
الأمريكيون  خ��الل��ه  وي�صتهلك  اخلمي�س  ي��ح��ل 
ع��ل��ى م��ائ��دة ال��ع�����ص��اء م��ع ع��ائ��الت��ه��م 45 مليون 
ديك رومي �صنويا. لكن ال�صلطات ال�صحية دعت 
الأم��ريك��ي��ني ه���ذا ال��ع��ام اإىل م��الزم��ة امل��ن��زل يف 
بكوفيد19-  الإ���ص��اب��ات  الكبري يف  الرت��ف��اع  ظ��ل 
اأرواح ما  الوباء  املتحدة حيث ح�صد  الوليات  يف 

يقرب من 260 األف �صخ�س.
وتعّلق احلكومة اآمال كبرية على لقاحات عدة قد 
تنال �صريعا الإذن الر�صمي للبدء بحمالت تلقيح 

على نطاق وا�صع.

طفل ي�سقط من الطابق ال�13 وينجو 
 جنا طفل عمره عامان من املوت مبعجزة بعد اأن �صقط 
من الطابق الثالث ع�صر، حيث كان حمظوظا ل�صتقراره 
به  الإم�صاك  ف��وق قف�س حديدي يعود جل��اره، حيث مت 

حتى و�صول رجال الدفاع املدين.
عا�صمة  هيفاي  مبدينة  منزله  يف  وحيدا  الطفل  وك��ان 
اإقليم اأنهوي �صرقي ال�صني، وبينما كان يلعب يف ال�صرفة 
ل�صلطات  وفقا  م��را،   40 ارت��ف��اع يقرب من  �صقط من 
الإطفاء. اإل اأن الطفل �صقط فوق قف�س حديدي اأن�صاأه 
بغر�س  �صرفته،  خ���ارج  ال�صفلي  ال��ط��اب��ق  يف  ي�صكن  ج��ار 

حماية بيته من ال�صرقة.
الإم�����ص��اك بذراعي  ال�صقوط، جن��ح اجل��ار يف  اأع��ق��اب  ويف 
زوجته  ات�صلت  فيما  ال�صقوط،  يوا�صل  ل  لكي  الطفل 

بال�صرطة.
ويف خالل دقائق و�صلت قوات الدفاع املدين التي جنحت 
األ��واح احلديد، يف عملية  يف تخلي�س ال�صغري بعد قطع 

مثرية مت توثيقها بالفيديو.
الطفل  ُترك  اإعالم حملية �صينية، فقد  لو�صائل  وطبقا 
ما  ���ص��رع��ان  لكنه  معدودة"،  "لدقائق  ال��ب��ي��ت  يف  ن��ائ��م��ا 
ا�صتيقظ وتوّجه اإىل ال�صرفة حيث ت�صلق �صورها و�صقط 

منها.
ون�صرت �صلطات الإطفاء على مواقع التوا�صل الجتماعي، 

لقطات فيديو لعملية الإنقاذ التي حتب�س الأنفا�س.
باأحزمة  الطفل  ربط  اإىل  القوات، عمدت  و�صول  ول��دى 
القف�س  األ�����واح  بع�س  ث��م قطعت  ي�����ص��ق��ط،  ل  ك��ي  اأم����ان 

احلديدي واأخرجت الطفل �صاملا.

اأول فندق مطلي بالذهب
 مت افتتاح اأول فندق مطلي بالذهب بالكامل يف العامل، 
بناوؤه  ا�صتغرق  اأن  بعد  بفيتنام موؤخراً،  يف مدينة هانوي 

زهاء 11 عاماً من العمل املتوا�صل.
املطلية  واجل����دران  الأب����واب  مبقاب�س  ال��ف��ن��دق  ويتميز 
الذهبية  وامل��راح��ي�����س  ال�صتحمام  واأح���وا����س  ب��ال��ذه��ب، 
الثمينة. كما يقدم الطهاة يف الفندق، اأطباقاً �صهية من 
�صرائح اللحم املغطاة بورق الذهب، من عيار 24 قرياط، 

وحلويات رائعة.
عادية  الفندق يف غرفة  الإق��ام��ة يف  اأن  للده�صة،  واملثري 
دولراً   150 ت��ت��ج��اوز  ل  ح��ي��ث  ال��ث��م��ن،  ب��اه��ظ��ة  ل��ي�����ص��ت 
اأمريكياً يف الليلة الواحدة. يف حني ت�صل تكلفة الإقامة 
وت�صل  اأم��ري��ك��ي،  دولر   900 اإىل  ال��ك��ربى  الأج��ن��ح��ة  يف 
من  اأك��رث  اإىل  واح��د  ليوم  فندقية  �صقة  ا�صتئجار  تكلفة 

5000 دولر اأمريكي.
على  بالفندق  اإعجابهم  الزبائن  من  العديد  اأب��دى  وقد 
موجودات  ام��ت��دح��وا  ح��ي��ث  اأدفايزر”،  “تريب  م��وق��ع 
ال��ف��ن��دق ال��ذه��ب��ي��ة ال��ك��ث��رية اب��ت��داء م��ن احل��م��ام وانتهاء 

بفناجني القهوة واأطباق الطعام الذهبية.
يتم  قد  طابقاً،   25 من  يتاألف  ال��ذي  الفندق  ب��اأن  يذكر 
العامل،  يف  ف��خ��ام��ة  الأك����رث  ال��ف��ن��دق  اأن����ه  ع��ل��ى  ت�صنيفه 
اإق���ب���اًل ك��ب��رياً م��ن ال�����ص��ي��اح بعد  اأن ي�صهد  وم���ن امل��ت��وق��ع 
�صتار  �صحيفة  يف  ورد  ما  بح�صب  كورونا،  جائحة  انتهاء 

الربيطانية. 

تراجع عدد من ي�سرتون عمدًا منتجات مقّلدة 
اأج��راه��ا مكتب الحتاد  درا���ص��ة ج��دي��دة   اأظهرت 
الأوروب�����������ي ل��ل��م��ل��ك��ي��ة ال���ف���ك���ري���ة ت����راج����ع عدد 
اأو  مقّلدة  منتجات  ي�صرون  الذين  الأوروب��ي��ني 

ي�صتخدمون مواد مقر�صنة.
وا����ص���ت���ن���اداً ع��ل��ى ه����ذا ال���ص��ت��ط��الع ال����ذي �صمل 
�صكان  األ��ف و636 �صخ�صاً من   25 مقابالت مع 
دول الحت���اد الأوروب�����ي ت��ب��داأ اأع��م��اره��م م��ن 15 
ع��ام��اً، لح��ظ مكتب الحت���اد الأوروب����ي للملكية 
املتعمد  ال�����ص��راء  يف  طفيفاً  ان��خ��ف��ا���ص��اً  ال��ف��ك��ري��ة 
للمنتجات املقّلدة )من 7 اإىل %5( ويف القر�صنة 
ال�صابق  امل�صح  منذ   )8% اإىل   10 )م��ن  املتعمدة 

قبل ثالث �صنوات.
املتعمد للمنتجات  ال�صراء  اأن  وًي�صتنَتج من ذلك 
عليه  ك��ان  ال��ذي  امل�صتوى  اإىل  ع��اد عملياً  املقلدة 

عام 2013 )4%(.
اأكرث  الأوروب��ي��ون  ال�صباب  اأق��ّر  ال�صابق،  يف  وكما 
م���ن غ��ريه��م ب��ام��ت��الك��ه��م م��ن��ت��ج��ات م��ق��ل��دة عن 

املواطنني  م���ن   10% ن�صبتهم  وب��ل��غ��ت  ق�����ص��د، 
الذين تراوح اأعمارهم بني 15 و 24 عاماً، وهو 

�صعف املعدل الأوروبي العام.
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال��ع��امل��ي، لح���ظ م��ك��ت��ب الحت���اد 
الأوروبي للملكية الفكرية "تطوراً تدريجياً لكنه 
الدرا�صتني  منذ  وال�صلوكيات  للعقليات  م�صجع 
وفقاً  و2017"،   2013 ع��ام��ي  يف  ال�����ص��اب��ق��ت��ني 

للتقرير.
من  ل��ل��ع��اّم��ة  ال�صلبي  "املوقف  اأن  امل��ك��ت��ب  وراأى 
ال�صخ�صية  وم��ع��دات احل��م��اي��ة  امل��ق��ل��دة  الأدوي�����ة 
املقلدة خالل اأزمة كورونا" �صاهم رمبا يف تعزيز 

نظرة الأوروبيني النتقادية للتقليد.
"زيادة  ث��م��ة  اأن  امل��ك��ت��ب  اأك����د  اأخ�����رى،  م���ن ج��ه��ة 
الفنانني  اح������رام  يف  خ���ا����س  ب���ن���وع  م��ل��ح��وظ��ة 
النا�س  م��ن  "املزيد  اأن  م��الح��ظ��اً  واملبدعني"، 
امللكية  حلقوق  اأف�صل  فهماً  لديهم  اإن  يقولون 

الفكرية".

�ساكريا تتلقى هدية من غوينيث بالرتو 
 تلقت املغنية العاملية  �صاكريا  هدية قيمة من املمثلة الأمريكية  غوينيث بالرو  

وهي عبارة عن قطعة من اأواين للطبخ من ال�صرياميك زهرية اللون.
القيمة ون�صرت �صورتني لها  الهدية  الكبرية بهذه  وعربت �صاكريا عن فرحتها 
يف �صفحتها الر�صمية على موقع التوا�صل الجتماعي وهي مم�صكة بالهدية ويف 
ال�صورة الثانية طبعت قبلة عليها وعلقت: "�صكًرا لك غوينيث بالرو على قطع 
تذهب  اأن  مبجرد   !! الإط��الق  على  عليها  ح�صلت  التي  اللطيفة  الطهي  اأواين 
لل�صرياميك، غري ال�صام والوردي )!!( فلن تعود اأبًدا! الآن اأنا فقط بحاجة اإىل 

�صخ�س ليعلمني كيف اأطبخ ".
م�صيدة  �صاكريا  من�صور  على  علقت  يو�صف   ال�صورية  فرح  الفنانة  اأن  وال��الف��ت 
اأن���ت تزدادين  اإل  ال�����ص��ن  ال��ت��ق��دم يف  ي��ت��غ��رين م��ع  ال��ن�����ص��اء  بجمالها وق��ال��ت :ك���ل 

جمال".

عار�شة اأزياء ت�شتعر�س اأزياء للعالمة االأ�شرتالية Nevenka يف احلدائق النباتية امللكية خالل اأ�شبوع املو�شة يف ملبورن. ا ف ب


