�أكد وقوف االمارات مع العراق يف م�ساعيه نحو اال�ستقرار والأمان

�ص 03

حممد بن زايد يجري ات�صاال هاتفيا مع الكاظمي
لالطمئنان على �سالمته و�صحته �إثر حماولة االغتيال الآثمة

مهرجان �أم الإمارات يعود ب�أف�ضل فنون الرتفيه
ُ
والتجارب العائلية امللهمة �إىل كورني�ش �أبوظبي

•• �أبوظبي -وام:

مواقــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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عربي ودويل

�ص 10

�أج��رى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
اً
ات�صال هاتفياً مع معايل الدكتور م�صطفى
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س
الكاظمي رئي�س وزراء جمهورية ال�ع��راق ال�شقيق اط�م��أن خالله على �سالمته
و�صحته �إثر حماولة االغتيال الآثمة التي تعر�ض لها.
و�أكد �سموه وقوف دولة االمارات وت�ضامنها مع العراق يف م�ساعيه نحو اال�ستقرار
والأمان والتنمية من �أجل حتقيق م�ستقبل �أف�ضل ل�شعبه ..داعيا اهلل عز وجل �أن
يحفظ العراق و�أهله من كل مكروه وينعم عليه بالأمن والرخاء.
من جانبه �أع��رب رئي�س ال��وزراء م�صطفى الكاظمي عن جزيل �شكره وتقديره
ل�سموه ملا �أبداه من م�شاعر �أخوية �صادقة ..مثمناً مواقف دولة الإمارات التاريخية
الأ�صيلة الداعمة للعراق و�شعبه يف خمتلف الظروف.
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�أخبار الإمارات

اململكة املتحدة :تدريب
�أوملبي لإليزابيث الثانية!...
�ص 18

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

الفجر الريا�ضي

ظاهر العرياين يح�صد برونزية
ك�أ�س ويل عهد الكويت للرماية
 32صفحة -الثمن درهمان

الأول من نوعه على م�ستوى العامل

خليفة بن زايد ي�صدر قانون الأحوال
ال�شخ�صية لغري امل�سلمني يف �إمارة �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

�أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ،ب�صفته حاكماً لإمارة �أبوظبي ،قانوناً بتنظيم م�سائل الأحوال
ال�شخ�صية لغري امل�سلمني يف �إمارة �أبوظبي ،والذي يهدف �إىل توفري �آلية
ق�ضائية مرنة ومتطورة للف�صل يف منازعات الأحوال ال�شخ�صية اخلا�صة
بغري امل�سلمني ،مبا يعزز مكانة الإم��ارة وتناف�سيتها عامليا كونها �إحدى
الوجهات الأكرث جذبا للمواهب والكفاءات.
كما يهدف القانون �إىل حتقيق ريادة الإمارة يف �إ�صدار �أول قانون مدين

لتنظيم م�سائل الأ�سرة لغري امل�سلمني وفقا لأف�ضل املمار�سات الدولية،
وكفالة حق غري امل�سلم يف خ�ضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب
له من حيث الثقافة والعادات واللغة ،ف�ضال عن حتقيق وحماية امل�صالح
الف�ضلى للطفل وال�سيما يف حال انف�صال الأبوين.
و�أك ��د ��س�ع��ادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد ال �ع�بري ،وك�ي��ل دائ ��رة الق�ضاء يف
�أبوظبي� ،أن القانون اجلديد هو الأول من نوعه يف العامل لأنه يتعر�ض
لأدق التفا�صيل فيما يتعلق باحلياة الأ��س��ري��ة لغري امل�سلمني ،ويعك�س
الريادة الت�شريعية لإمارة �أبوظبي وما و�صلت �إليه من مكانة عاملية.
(التفا�صيل �ص)2

خالل زيارة �سموه �إىل جناح «دي بي ورلد» يف �إك�سبو

حممد بن را�شد� :إجنازات م�ؤ�س�ساتنا و�شركاتنا الوطنية تعزز
ريادة الإمارات وت�ؤكد �إ�سهامها الإيجابي يف االقت�صاد العاملي
•• دبي -وام:

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل،
�أن الدور الفاعل الذي ت�سهم به دولة الإم��ارات يف حركة
االقت�صاد العاملي و�ضمن قطاعات حيوية �أهمها القطاع

الكاظمي ينجو من حماولة اغتيال بطائرة م�سرية

بغداد :اجلماعات امل�سلحة املجرمة جتاوزت الدولة ورموزها

�ستتم �إع ��ادة انتخاب رئي�س نيكاراغوا ل��والي��ة راب�ع��ة على ال�ت��وايل فيما
يعتربه املالحظون مهزلة انتخابية .بورتريه لرجل م�ستعد لفعل �أي
�شيء لالحتفاظ بال�سلطة.
م�ساء الأحد  7نوفمرب� ،شوارع ماناغوا هادئة ب�شكل خا�ص .وحدهم رجال
ال�شرطة املدججون بال�سالح وامليلي�شيات �سيجوبون املدينة ب�أعداد كبرية،
�إ�ضافة �إىل عدد قليل من �أن�صار احلزب احلاكم( .التفا�صيل �ص)13

م�سريات معار�ضة جلبهة تيغراي و�سط توتر يف �إثيوبيا
•• �أدي�س �أبابا-وكاالت:

�أك��د رئي�س ال ��وزراء الإث�ي��وب��ي �آبي
�أحمد �أن بالده قادرة على مواجهة
ال�ت�ح��دي��ات ،م���ش��ددا االل �ت��زام مبا
و� �ص �ف��ه ب ��أ� �س��ا���س م �ت�ين للأجيال
القادمة.
وق ��ال �آب ��ي �أح �م��د يف ت�غ��ري��دة على
ح�سابه يف تويرت :عندما نقف معا،
ميكننا التغلب على �أي �شيء ،نحن
نقف على �أك�ت��اف �أ�سالفنا الذين
قدموا ت�ضحيات كبرية من �أجلنا،
وال� �ي ��وم ن �ح��ن م �ل �ت��زم��ون ب�إر�ساء
�أ�سا�س متني للأجيال القادمة.
وجاء كالم رئي�س الوزراء الإثيوبي
يف �أع� �ق ��اب ت�ن�ظ�ي��م م��واط �ن�ي�ن يف
�أدي�س �أبابا� ،صباح الأحد ،م�سريات
احتجاجية �ضد اجلبهة ال�شعبية
ل�ت�ح��ري��ر ت �ي �غ��راي وج �م��اع��ة �أون ��ق
�شني.
و�أك � � ��د امل� ��� �ش ��ارك ��ون يف امل�سريات
ا��س�ت�ن�ك��اره��م ل�ل��دع��اي��ة الإعالمية
التي و�صفوها بامل�ضللة واملجانية
للحقائق على الأر� ��ض ،م�شريين
�إىل �أن �إثيوبيا م��ا ت��زال �صامدة،
و�أنهم �سيدافعون بكل ما ميلكون
ال�ستعادة الأمن وال�سالم.

�أق��ل م��ن امل�ع�ت��اد لكن ال ي��وج��د �إغ�ل�اق ك��ام��ل لل�شوارع
وبع�ض املحالت تعمل والبع�ض الآخر ال يعمل.
وكان جتمع املهنيني ال�سودانيني� ،أحد قيادات احتجاجات
 2019التي �أدت �إىل �سقوط الرئي�س ال�سابق عمر
الب�شري ،دعا ال�سبت �إىل اال�ستعداد للع�صيان ال�شامل
يومي الأحد واالثنني ،الفتا �إىل �أن البداية �ستكون عرب
ترتي�س �أي �إغالق ال�شوارع الرئي�سية بدون احتكاك مع
القوات الأمنية .كما �أعلن على �صفحته الر�سمية على
في�سبوك رف�ض التعامل مع القرارات الع�سكرية التي
�أعلن عنها يف � 25أكتوبر.
ي��ذك��ر �أن ق��ائ��د اجل�ي����ش ال �� �س��وداين ال�ف��ري��ق �أول عبد
الفتاح الربهان كان �أعلن ال�شهر املا�ضي حال الطوارئ
يف ال�ب�لاد وح � ّل جمل�س ال���س�ي��ادة ال��ذي ك��ان يرت�أ�سه،
واحلكومة برئا�سة عبداهلل حمدوك ال��ذي مت توقيفه
لفرتة وجيزة ،قبل الإفراج عنه يف اليوم التايل ،لينتقل
�إىل منزله حيث وُ�ضع قيد الإقامة اجلربية ،كما �أوقف
معظم وزراء احلكومة من املدنيني وبع�ض الن�شطاء
وال�سيا�سيني.
ومنذ �إع�لان ه��ذه ال �ق��رارات ،ت�شهد البالد وخ�صو�صا
العا�صمة موجة من االحتجاجات ،بالتزامن مع م�ساع
وو��س��اط��ات دول�ي��ة وعربية م��ن �أج��ل التو�صل �إىل حل
للأزمة ال�سيا�سية التي تع�صف بالبالد.

ت�ت��واىل الهجمات الداع�شية �ضد
حركة طالبان ب�شكل متفرق ،منذ
توليها ال�سلطة يف البالد مبنت�صف
�أغ�سط�س املا�ضي (.)2021
ففي ج��دي��د تلك ال�ه�ج�م��ات ،قتل
� 3أ�شخا�ص على الأق��ل يف مدينة
جالل �آباد عا�صمة �إقليم ننجرهار
�شرق البالد �أم�س الأحد ،يف هجوم
�شنه عنا�صر داع�ش �ضد طالبان.
و�أفادت �إذاعة �سالم وتندار املحلية
ب ��أن انفجارين وق�ع��ا بالقرب من
م��رك��ز �شرطة امل��دي�ن��ة ،ليبد�أ بعد
ذل ��ك ت� �ب ��ادل لإط �ل��اق ال� �ن ��ار بني
عنا�صر احلركة وم�سلحي داع�ش.
�إىل ذل� ��ك ،ن�ق�ل��ت و� �س��ائ��ل �إع�ل�ام
حملية ع��ن م�س�ؤولني يف الوالية
قولهم �إن مدنيني اثنني من بني
الثالثة قتال يف االنفجارين.
و�أو� � � � �ض � � ��ح م � �� � �ص� ��در حم � �ل� ��ي �أن
االنفجارات وقعت حوايل ال�ساعة
التا�سعة من �صباح �أم�س.
كما �أ�ضاف �أن االنفجارات جنمت
ع��ن ع�ب��وة نا�سفة ،لكن مل يت�ضح
من كان الهدف.

م�سرية م�ؤيدة للحكومة تندد بجبهة حترير �شعب تيغراي (رويرتز)
كما �أعرب املتظاهرون عن دعمهم للتفاو�ض ،كما �أن ال��دول��ة لي�ست
ل�ق��وات ال��دف��اع الوطني الإثيوبية للبيع.
وقوات الأمن الأخرى التي حتافظ وح �� �س �ب �م��ا ذك � ��رت وك ��ال ��ة الأن� �ب ��اء
على �سيادة البالد.
االث �ي��وب �ي��ة ،ف �ق��د ع ��ار� ��ض القادة
وك��ان املجل�س امل�شرتك املكوّن من ب�شدة املواقف غري الوطنية جلبهة
 12حزبا �سيا�سيا ،قد تعهد بتقدمي حت��ري��ر ت �ي �غ��راي وج �م��اع��ة «�أون� ��ق
الدعم الكامل للحكومة للق�ضاء ��ش�ن��ي» ،ال�ل�ت�ين ت�سعيان لتقوي�ض
على جبهة حترير تيغراي وجماعة وحدة البالد.
�أونق �شني ،امل�صنفتان �إرهابية من و�أ�� � �ش � ��ار ال � �ق� ��ادة �إىل �أن حتالف
قبل الربملان الإثيوبي.
اجل� �م ��اع� �ت�ي�ن الرت� � �ك � ��اب «�أع � �م� ��ال
وق� � ��ال ع � ��دد م ��ن ق� � ��ادة الأح � � ��زاب �شريرة» ،يظهر �أنهم �أق��ل اهتماما
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة يف م� ��ؤمت ��ر �صحفي بال�شعب ،الفتني �إىل اجلرائم التي
م�شرتك� ،إنه ال توجد �سيادة قابلة ارتكبت يف واليتي �أمهرة وعفر.

�إغالق طرق يف اخلرطوم ..والأمن يطلق الغاز امل�سيل للدموع

•• اخلرطوم-وكاالت:

•• الفجر -جوليان ليكوت –ترجمة خرية ال�شيباين

االحتادي للتناف�سية والإح�صاء :الإمارات الأوىل
عامليا يف  3م�ؤ�شرات مرتبطة بهدف التعليم اجليد

قتلى بهجوم جديد
لداع�ش �ضد طالبان

الكاظمي ير�أ�س اجتماعا مع كبار قادة الأمن لبحث تداعيات الهجوم االرهابي (رويرتز)
يف بيان �شديد اللهجة ،دان جمل�س م �� �س�ي�رة م �ف �خ �خ��ة ،ب ��الإره ��اب ��ي الأح � � � ��د ،ف �ي �م��ا و� �ص �ف ��ه اجلي�ش
ال �ع��راق��ي ب ��أن��ه حم��اول��ة اغتيال،
ال � � ��وزراء ال �ع��راق��ي �أم� �� ��س الأح ��د اجلبان.
حم��اول��ة اغ�ت�ي��ال رئي�س احلكومة جاء ذلك بعد �أن ا�ستهدفت طائرة لكنه قال �إن الكاظمي جنا دون �أن
م �� �ص �ط �ف��ى ال� �ك ��اظ� �م ��ي ،معتربا م�سرية حمملة مبتفجرات منزل ي�صاب ب�أذى.
�أن اجل �م��اع��ات امل���س�ل�ح��ة املجرمة رئ�ي����س جمل�س ال � ��وزراء العراقي الهجوم ،الذي قالت م�صادر �أمنية
جتاوزت على الدولة ورموزها
م���ص�ط�ف��ى ال �ك��اظ �م��ي يف املنطقة �إن ع ��ددا م��ن �أف� ��راد ق��وة احلر�س
ك�م��ا و� �ص��ف االع �ت ��داء ال ��ذي طال اخل �� �ض��راء ��ش��دي��دة ال�ت�ح���ص�ين يف ال�شخ�صي للكاظمي �أ�صيب فيه،
فجرا منزل الكاظمي عرب طائرات ب�غ��داد يف �ساعة مبكرة م��ن �صباح ج��اء ب�ع��د �أن حت��ول��ت احتجاجات

نيكاراغوا :عندما رّيغي الثائر دانيال �أورتيغا جلده!

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل مر�سوماً احت��ادي�اً بتعيني معايل علي �سعيد النيادي رئي�ساً للهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدرجة وزير.
كما �أ�صدر �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة مر�سوما احتاديا بتعيني �سعادة
عبيد را��ش��د احل���ص��ان ال�شام�سي نائبا لرئي�س الهيئة الوطنية لإدارة
ال�ط��وارئ والأزم ��ات وال �ك��وارث ب��درج��ة وكيل وزارة  ،ومر�سوما احتادياً
بتعيني �سعادة علي را��ش��د النيادي م��دي��را عاما للهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث بدرجة وكيل وزارة.

يف العا�صمة العراقية على نتيجة
االنتخابات العامة املبكرة ال�شهر
املا�ضي �إىل �أعمال عنف.
ويف وقت الحق ،عقد رئي�س الوزراء
ال� �ع ��راق ��ي اج �ت �م��اع��ا ط ��ارئ ��ا مع
القيادات الأمنية لبحث تداعيات
حماولة اغتياله.
واجلماعات التي تقود االحتجاجات
وت�شكو من نتيجة انتخابات �أكتوبر
ه ��ي ج �م��اع��ات � �ش��دي��دة الت�سليح
مدعومة من �إي��ران ،والتي فقدت
الكثري من قوتها داخل الربملان يف
هذه االنتخابات.
وتزعم هذه اجلماعات ،املدعومة
م��ن �إي � ��ران ،ح ��دوث خم��ال�ف��ات يف
الت�صويت وفرز الأ�صوات.
ومل تعلن �أي ج�م��اع��ة ح�ت��ى الآن
م�س�ؤوليتها عن الهجوم على منزل
الكاظمي يف املنطقة اخل�ضراء.
وق ��ال ب�ي��ان للجي�ش ال�ع��راق��ي �إن
الهجوم ا�ستهدف منزل الكاظمي
و�إن ��ه ب�صحة ج�ي��دة .ومل يتطرق
ملزيد من التفا�صيل.
وق ��ال ح���س��اب ال�ك��اظ�م��ي الر�سمي
ع �ل��ى ت��وي�ت�ر �إن رئ �ي ����س ال � ��وزراء
بخري ،ودعا �إىل التهدئة.

•• �أبوظبي -وام -بغداد -وكاالت:

قطع مع الر�ؤية الأ�صلية لل�ساندينية:

•• �أبوظبي -وام:

حققت دولة الإمارات املركز الأول عامليا يف  3من امل�ؤ�شرات املرتبطة
بالهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة التعليم اجليد ،فوفقاً
لتقارير كربيات املرجعيات وامل�ؤ�س�سات الدولية املتخ�ص�صة يف جمال
التناف�سية وا�صلت الدولة �صدارتها لتلك امل�ؤ�شرات التي حققتها
�أي�ضا يف العام ال�سابق.
ووفقا للر�صد ال��ذي �أج��راه املركز االحت��ادي للتناف�سية والإح�صاء
فقد ع��ززت الإم ��ارات يف ع��ام  2021من جهودها لتحقيق الهدف
الرابع من �أه��داف التنمية امل�ستدامة التعليم اجليد على ال�صعيد
املحلي �إ�ضافة �إىل مبادراتها الرائدة لتعزيز جهود العديد من الدول
(التفا�صيل �ص)4
يف حتقيق هذا الهدف.

ال�ت�ج��اري ،ي�شهد ت �ط��وراً م�ستمراً يف ظ��ل ت�ن��ام��ي قدرة
امل�ؤ�س�سات وال�شركات الوطنية مع تو�سع �أن�شطتها خارجياً
حمققة جناحات تخدم يف متديد نطاقات �شراكة الإمارات
مع خمتلف دول العامل ،وت�صل بها �إىل �آف��اق اقت�صادية
�أرحب تدعم م�سرية التطوير ال�شاملة يف الدولة.
(التفا�صيل �ص)2

�صورة للثنائي احلاكم يف �شوارع ماناغوا

رئي�س الدولة ي�صدر  3مرا�سيم احتادية
ب�ش�أن الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات

•• �أبوظبي-وام:

الإمارات تدين ب�شدة الهجوم الإرهابي الذي ا�ستهدف مقر �إقامة رئي�س وزراء العراق

�أدانت دولة الإمارات ب�شدة الهجوم
الإره��اب��ي اجل�ب��ان ال��ذي ا�ستهدف
م �ق��ر �إق� ��ام� ��ة م� �ع ��ايل م�صطفى
الكاظمي رئي�س وزراء جمهورية
ال � �ع � ��راق ال �� �ش �ق �ي��ق ،يف املنطقة
اخل�ضراء يف العا�صمة بغداد.
و�أك��دت وزارة اخلارجية والتعاون
ال ��دويل �أن دول��ة الإم� ��ارات تعرب
عن �إدانتها وا�ستنكارها ال�شديدين
ل �ه��ذه الأع� �م ��ال الإره ��اب� �ي ��ة التي
ت�ستهدف زعزعة الأمن واال�ستقرار
يف ال � �ع� ��راق ال �� �ش �ق �ي��ق ،وتتنافى
م ��ع ال �ق �ي��م وامل � �ب ��ادئ الأخالقية
والإن�سانية.
و�أع ��رب ��ت ال� � ��وزارة ع��ن ت�ضامنها
ووقوفها �إىل جانب العراق ال�شقيق
يف مواجهة الإرهاب ،م�ؤكدة حر�ص
دولة الإمارات على ا�ستتباب الأمن
واال�ستقرار فيه.
ويف ب� �غ ��داد ظ �ه��ر ال �ك��اظ �م��ي يف
مقطع م�صور ن�شره مكتبه �أم�س
الأحد وهو ير�أ�س اجتماعا مع كبار
قادة الأمن لبحث هجوم الطائرة
امل�سرية.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

ف ّرقت قوات الأمن ال�سودانية� ،أم�س الأحد ،متظاهرين
ت��واف��دوا �إىل � �ش��وارع اخل��رط��وم ل�ت�ن��دي��د باالجراءات
اال�ستثنائية التي فر�ضتها ال�ق��وات امل�سلحة ،ب�إطالق
قنابل غاز م�س ّيل للدموع.
وق��ال �أح��د املحتجني ويدعى حممد الأم�ين ،وه��و بني
ع�شرات املد ّر�سني املحتجّ ني الذين �ساروا �صباح اليوم
نحو وزارة الرتبية والتعليم ،لوكالة فران�س بر�س لقد
نظمنا تظاهرة احتجاجية �صامتة �ضد ق��رارات قائد
اجلي�ش الفريق �أول عبد الفتاح الربهان.
كما �أ��ض��اف �أن ق��وات ال�شرطة قامت ّ
بف�ض التظاهرة
و�أطلقت الغاز امل�س ّيل للدموع.
�أتى ذلك ،بعد �أن عمد عدد من املتظاهرين ليل ال�سبت
الأحد �إىل �إغالق بع�ض ال�شوارع الرئي�سية ،يف العا�صمة
ومدينتي بحري و�أم درمان ،تلبية لدعوات �إىل الع�صيان
املدين التي �أطلقها جتمع املهنيني.
�إال �أن بع�ض املتاجر فتحت �أبوابها �صباحا فيما بقيت
�أخرى مغلقة يف اخلرطوم.
فيما �أفاد �شهود عيان لفران�س بر�س ب�إقامة حواجز يف
بع�ض �شوارع �أم درمان وبحري.
بينما قال �شاهد �آخر من �أم درمان احلركة يف ال�شوارع

•• كابول-وكاالت:

بريطانيا تهدد برقابة م�شددة

حرب الأ�سماك بني لندن وباري�س:

ملاذا كل هذه ال�ضجة حول �سفن ال�صيد؟

•• الفجر -ريت�شارد بالكمور* -ترجمة خرية ال�شيباين

لفهم املواجهة احلالية بني اململكة املتحدة وفرن�سا ب�ش�أن حقوق ال�صيد
ب�شكل �أف�ضل ،ف�إن جولة يف �أروقة التاريخ مطلوبة.
ا�شتد اخلالف بني اململكة املتحدة وفرن�سا حول مناطق ال�صيد م�ؤخ ًرا .يف
� 28أكتوبر ،احتجزت ال�سلطات الفرن�سية �سفينة �صيد بريطانية ،وردت
لندن على الفور با�ستدعاء ال�سفري الفرن�سي.
ت��أت��ي ه��ذه احللقة يف �سياق يت�سم ب��ال�ت��وت��رات امل�ت��زاي��دة ح��ول تراخي�ص
ال�صيد ،والتي يتعني على ال�ق��وارب الفرن�سية الآن ،ب�سبب الربيك�سيت،
احل�صول عليها حتى تتم ّتع ّ
بحق موا�صلة العمل يف املياه الربيطانية .ويف
مواجهة الرف�ض املتكرر لطلبات الرتخي�ص التي ا�شتكى منها ال�صيادون
النورمانديون (خا�صة يف جري�سي) ،هددت احلكومة الفرن�سية ب�إخ�ضاع
�شركات ال�صيد الربيطانية لبريوقراطية قا�سية( .التفا�صيل �ص)15
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�أخبـار الإمـارات

Monday

حتت رعاية رئي�س الدولة

مهرجان ال�شيخ زايد ينطلق  18نوفمرب ..وقائمة ثرية من الفعاليات يف انتظار الزوار
•• �أبوظبي -وام:

02

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ،وبتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ،ومبتابعة
�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة  ،ينطلق مهرجان ال�شيخ زاي��د يف  18نوفمرب اجلاري
وذلك يف منطقة الوثبة ب�أبوظبي .و�أو�ضحت اللجنة �أن املهرجان الذي

�سيمتد حتى الأول من �أبريل من العام املقبل �سيوا�صل يف ن�سخته احلالية
الرتكيز على تقدمي ر�سالته الرئي�سية املتمثلة يف احلفاظ على الرتاث
الوطني ،وت�أكيد عمق احل�ضارة الإم��ارات�ي��ة ،ونقلها للأجيال القادمة
ف�ض ً
ال عن دوره يف تعزيز مكانة �أبوظبي كوجهة �سياحية وثقافية رائدة
على م�ستوى املنطقة.
وحتظى الن�سخة اجل��دي��دة م��ن املهرجان بقائمة ثرية م��ن الفعاليات
والعرو�ض الرتفيهية الكربى التي تتنوع بني �صون الرتاث والتثقيف
والرتفيه ،و�ستت�ضمن فعاليات االحتفاالت باليوم الوطني ،وم�سرية

احل�ضارات العاملية ،واحتفاالت ر�أ�س ال�سنة� ،إىل جانب م�سرية احل�ضارات
العاملية ،ومناف�سات "الوثبة كا�ستم �شو" ،وغريها من الفعاليات التي
تنا�سب كافة �أفراد العائلة .ويحر�ص مهرجان ال�شيخ زايد منذ انطالقته
على نقل امل��وروث الفكري والثقايف ل�ل�إم��ارات ،و�إظهار ث��راء تقاليدها،
و�إب��راز مدى تنوعها من خالل تنظيم حدث ثقايف عاملي املقايي�س قادر
على ا�ستقطاب مواطني الدولة واملقيمني وال�سياح والزائرين.
ود�أبت اللجنة العليا املنظمة للمهرجان �سنويا على تقدمي �أن�شطة جديدة
تعزز مكانة املهرجان ك��أح��د �أف�ضل �أح��داث ال�ع��ام الثقافية والرتاثية

الأ�صيلة التي تعرب عن هوية الدولة.
وكانت اللجنة العليا املنظمة للمهرجان قد �أعلنت م�ؤخراً عن الهوية
الإعالمية املرئية اجلديدة التي حتمل ت�صميم ال�صقر وج�سر املقطع،
يف تعبري وا�ضح عن عراقة املا�ضي و�إ�شراقة امل�ستقبل والنظرة التفا�ؤلية
للخم�سني عاماً القادمة ،مبا ميثله ال�صقر من ر�ؤية ثاقبة ورفعة و�شموخ،
وما ميثله ج�سر املقطع من ج�سر للتوا�صل بني الأجيال واحل�ضارات
العاملية املتنوعة ،مما يدعم مكانة املهرجان كمن�صة عاملية توفر توا�ص ً
ال
ثقافياً وح�ضارياً

خليفة بن زايد ي�صدر قانون الأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني يف �إمارة �أبوظبي
• قانون مدين مل�سائل الأ�سرة لغري امل�سلمني للمرة الأوىل على م�ستوى العامل

•• �أبوظبي-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ،ب�صفته حاكماً لإم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ،قانوناً بتنظيم م�سائل الأحوال
ال�شخ�صية لغري امل�سلمني يف �إمارة �أبوظبي ،والذي يهدف �إىل توفري �آلية
ق�ضائية مرنة ومتطورة للف�صل يف منازعات الأحوال ال�شخ�صية اخلا�صة
بغري امل�سلمني ،مبا يعزز مكانة الإم��ارة وتناف�سيتها عامليا كونها �إحدى
الوجهات الأكرث جذبا للمواهب والكفاءات.
كما يهدف القانون �إىل حتقيق ريادة الإم��ارة يف �إ�صدار �أول قانون مدين
لتنظيم م�سائل الأ�سرة لغري امل�سلمني وفقا لأف�ضل املمار�سات الدولية،
وكفالة حق غري امل�سلم يف خ�ضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب
له من حيث الثقافة والعادات واللغة ،ف�ضال عن حتقيق وحماية امل�صالح
الف�ضلى للطفل وال�سيما يف حال انف�صال الأبوين.
و�أك ��د ��س�ع��ادة امل�ست�شار ي��و��س��ف �سعيد ال �ع�بري ،وك�ي��ل دائ ��رة ال�ق���ض��اء يف
�أبوظبي� ،أن القانون اجلديد هو الأول من نوعه يف العامل لأنه يتعر�ض
لأدق التفا�صيل فيما يتعلق باحلياة الأ��س��ري��ة لغري امل�سلمني ،ويعك�س

الريادة الت�شريعية لإم��ارة �أبوظبي وما و�صلت �إليه من مكانة عاملية ،يف
ظل ال��ر�ؤي��ة احلكيمة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ،والتوجيهات ال�سديدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  ،مبواكبة التطورات وامل�ستجدات كافة لتعزيز الريادة يف خمتلف
املجاالت.
و�أ�ضاف �أن دائرة الق�ضاء عملت وفقا لر�ؤية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة  ،رئي�س دائرة
الق�ضاء يف �أبوظبي ،على توفري حلول مبتكرة لق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية
لغري امل�سلمني التي تعر�ض �أمام املحاكم ،بعد درا�ستها وحتليلها والعمل
على �إيجاد حلول ت�شريعية متطورة توفر مظلة ق�ضائية حديثة للأجانب
املقيمني يف �إمارة �أبوظبي حلل النزاعات الأ�سرية ب�شكل مرن مبا يتوافق
مع �أف�ضل املمار�سات العاملية.
و�أو�ضح �أن القانون الذي يعد الأول من نوعه عاملياً ،يطبق املبادئ املدنية
يف تنظيم الق�ضايا الأ�سرية ،م�شريا �إىل �إن�شاء دائرة الق�ضاء �أول حمكمة
متخ�ص�صة لنظر ق�ضايا الأ�سرة لغري امل�سلمني ،و�ستكون جميع �إجراءاتها

مزدوجة اللغة بالعربية والإجنليزية ،وذلك ت�سهيال على الأجانب يف فهم
�إجراءات املحاكمة وتعزيزا لل�شفافية الق�ضائية.
وتف�صيال ،ي�ضم القانون  20مادة مق�سمة �إىل عدة مو�ضوعات رئي�سة،
ت�شمل الزواج املدين ،والطالق ،واحل�ضانة امل�شرتكة للأبناء واملواريث� ،إذ
ينظم الف�صل الأول من القانون �إجراءات زواج الأجانب �أمام املحكمة من
خالل ا�ستحداث مفهوم الزواج املدين القائم على �إرادة الزوج والزوجة.
ويحدد الف�صل الثاين �إج ��راءات الطالق وحقوق الزوجني بعد توقيعه
وال�سلطة التقديرية للقا�ضي يف ح�ساب احلقوق املالية للزوجة بناء على
معايري عدة ،مثل عدد �سنوات الزواج ،و�سن الزوجة واحلالة االقت�صادية
لكل من الزوجني وغريها من الأمور التي ينظرها القا�ضي عند تقدير
ما ت�ستحقه الزوجة من حقوق مالية.
وا�ستحدث الف�صل الثالث مفهوم جديد يف ح�ضانة الأبناء بعد الطالق
وه��ي ا��ش�تراك الأب والأم يف احل�ضانة باملنا�صفة بينهم �أو ما يعرف يف
القوانني الغربية باحل�ضانة امل�شرتكة ،وذلك حفاظا على متا�سك الأ�سرة
بعد الطالق وعلى ال�صحة النف�سية للأبناء.
كما تناول الف�صل الرابع الرتكات وقيد الو�صايا وحق الأجنبي يف ترك

و�صية بكامل ما ميلك ملن يريد ،فيما نظم الف�صل اخلام�س من القانون
�إثبات ن�سب الأجانب غري امل�سلمني ،عرب الن�ص على �إثبات ن�سب املولود من
خالل الزواج �أو الإقرار.

خالل زيارة �سموه �إىل جناح (دي بي ورلد) يف �إك�سبو

حممد بن را�شد� :إجنازات م�ؤ�س�ساتنا و�شركاتنا الوطنية تعزز ريادة الإمارات وت�ؤكد �إ�سهامها الإيجابي يف االقت�صاد العاملي
•• دبي -وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي رعاه اهلل� ،أن الدور الفاعل الذي ت�سهم
به دولة الإمارات يف حركة االقت�صاد العاملي و�ضمن
قطاعات حيوية �أهمها القطاع التجاري ،ي�شهد
ت�ط��وراً م�ستمراً يف ظ��ل تنامي ق��درة امل�ؤ�س�سات
وال�شركات الوطنية مع تو�سع �أن�شطتها خارجياً
حمققة جناحات تخدم يف متديد نطاقات �شراكة
الإم��ارات مع خمتلف دول العامل ،وت�صل بها �إىل
�آف ��اق اقت�صادية �أرح ��ب ت��دع��م م�سرية التطوير
ال�شاملة يف الدولة.
وقال �سموه :التجارة الذكية �أحد �أعمدة اقت�صادنا
وقطاع �أثبتنا فيه تفوقاً عاملياً ن�سعى �إىل تر�سيخه
واالرت� �ق ��اء ب��ه  ..ل��دي�ن��ا م��ن امل �ق��وم��ات م��ا يعزز
موقعنا كمركز رئي�سي حلركة التجارة العاملية
م��ن بنية حتتية م�ت�ط��ورة وخ��دم��ات لوج�ستية
ت��وظ��ف �أف�ضل احل�ل��ول التكنولوجية و�شراكات
قوية مع خمتلف دول العامل  ..والعمل ال يتوقف
لرفع كفاءة قطاعنا التجاري مبا يلبي تطلعات
�شركائنا ويخدم م�صاحلنا امل�شرتكة.

• التجارة الذكية �أحد �أعمدة اقت�صادنا وقطاع �أثبتنا فيه تفوق ًا عاملي ًا ن�سعى �إىل تر�سيخه واالرتقاء به
• لدينا ما يعزز موقعنا كمركز رئي�سي حلركة التجارة العاملية من بنية حتتية متطورة
وخدمات لوج�ستية توظف �أف�ضل احللول التكنولوجية
• العمل ال يتوقف لرفع كفاءة قطاعنا التجاري مبا يلبي تطلعات �شركائنا ويخدم م�صاحلنا امل�شرتكة
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ال��زي��ارة ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم �إىل
�إك �� �س �ب��و  2020دب� ��ي ،يف �إط � ��ار م�ت��اب�ع��ة �سموه
امل�ستمرة للحدث العاملي وما ي�ضمه من ابتكارات
تقدمها  192دولة ،و�شملت الزيارة تف ُّقد جناح
(دي بي ورلد) موانئ دبي العاملية املُقام يف منطقة
ال�ف��ر��س��ان ،حيث ك��ان يف ا�ستقبال �سموه �سعادة
�سلطان �أح�م��د ب��ن �سليم ،رئي�س جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي ملجموعة موانئ دبي العاملية،
وعبداهلل بن دميثان ،املدير التنفيذي والع�ضو
املنتدب ل�شركة موانئ دبي العاملية �إقليم الإمارات
وجافزا .واطلع �سموه على الأ�ساليب التي توظف
ب �ه��ا امل �ج �م��وع��ة اخل ��دم ��ات ال�ل��وج���س�ت�ي��ة الذكية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  8نوفمرب  2021العدد 13386
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/09/14 :

املودعة حتت رقم 359498 :
با�ســم :جي �آر �إي �سيجار�س ،انك.
وع�ن��وان��ه 4965 :ا���س دبليو� ،سيفنتيفورث ك��ورت ،ميامي ،ف�ل��وري��دا  ،33155ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة34 :
�سيجار
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  ALADINOباحرف التينية على جنبيها االرقام 1947
و  1964كتب و�سط جدار يف �شارع به حانات وا�شخا�ص بااللوان
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املعتمدة على البيانات ،وتقنيات النقل امل�ستقبلية،
يف ت���س��ري��ع ح��رك��ة ال�ب���ض��ائ��ع ،وه��و م��ا يتفق مع
املحاور الثالثة التي يركز عليها معر�ض �إك�سبو
 2020دبي وهي الفر�ص والتنقل واال�ستدامة،
ك�م��ا ت��اب��ع ��س�م��وه � �ش��رح �اً ح ��ول خم�ت�ل��ف مراحل
عمليات ال�شحن يف املجموعة من موانئ وخدمات
مالحية وجممعات �صناعية وحلول تكنولوجية
يتم ت�صميمها مبا يتوافق مع متطلبات العمالء،
حيث تبا�شر �أن�شطتها من خ�لال �شبكة �ضخمة
ت�ضم  190وحدة جتارية موزعة على  68دولة.
وت��اب��ع ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل مكتوم مكونات جناح دي بي ورل��د املكون من
خم�سة ط��واب��ق مت�ضمناً �أرب��ع مناطق للعر�ض،

ح �ي��ث ت��رك��ز م�ن�ط�ق��ة "االت�صال" ع �ل��ى ق ��درات
امل�ج�م��وع��ة ع�ل��ى ال��رب��ط ال �ت �ج��اري واللوج�ستي
عامل ًيا باالعتماد على التقنيات الرقمية ،ومنطقة
ال�ت�ن�ق��ل ال �ت��ي ت�ت�ي��ح ل �ل��زوار امل �� �ش��ارك��ة يف عملية
تتبع حركة الب�ضائع ب�أ�سلوب ذك��ي ،ثم منطقة
ال �ف��ر���ص ال�ت��ي ت�ب�رز مت�ك�ين الأف � ��راد ،ومنطقة
اال� �س �ت��دام��ة ال �ت��ي ت �ع��ر���ض ج �ه��ود امل �ج �م��وع��ة يف
خف�ض االن�ب�ع��اث��ات ال�ك��رب��ون�ي��ة وم�ك��اف�ح��ة تلوث
البيئة .واطلع �سموه على العديد من مبادرات
املجموعة التي ا�ستثمرت حوايل  4مليارات دوالر
يف �أرب��ع �سنوات يف جمال التكنولوجيا الرقمية،
كما �شاهد �سموه �أحدث االبتكارات التي تتبناها
املجموعة مب��ا يف ذل��ك تقنية ه��اي�برل��وب عالية

ال�سرعة ونظريتها اللوج�ستية كارجو �سبيد وهي
التقنيات التي ت�ضمن التو�صيل ال�سريع وامل�ستدام
والفعال للب�ضائع املنقولة على من�صات ،كما اطلع
�سموه على تقنية نظام التخزين الذكي للحاويات
بوك�س باي.
يُذكر �أن (دي بي ورل��د) هي ال�شريك التجاري

ملعر�ض �إك�سبو  2020دبي ،حيث قامت مبناولة
ماليني الأطنان من الب�ضائع املتجهة �إىل معر�ض
اك�سبو ،مبا يف ذلك املواد اخلا�صة ب�أجنحة العديد
من الدول امل�شاركة ،فيما �سيتحول جناحها بعد
اخ�ت�ت��ام امل�ع��ر���ض �إىل كلية لي�صبح �سمة دائمة
تر�سخ مكانة اقت�صاد دبي القائم على املعرفة.

الإمارات ت�ؤيد تعهد القادة جتاه الطبيعة �ضمن م�شاركتها يف كوب 26
•• غال�سكو -وام:

�أيدت دولة الإمارات "تعهد القادة جتاه الطبيعة" ،والذي يلزم املجتمع الدويل
باتخاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق التنمية امل�ستدامة وو�ضع الطبيعة والتنوع
البيولوجي على طريق التعايف بحلول  ،2030كجزء من جهود العمل للعقد
املقبل للأمم املتحدة.
و�أعلنت معايل م��رمي بنت حممد �سعيد ح��ارب املهريي وزي��رة التغري املناخي
والبيئة عن ت�أييد دول��ة الإم��ارات للتعهد خ�لال م�شاركتها يف االجتماع رفيع
امل�ستوى الذي �أقيم �ضمن فعاليات م�ؤمتر دول الأطراف يف االتفاقية الإطارية
للأمم املتحدة ب�ش�أن املناخ  ،COP26حتت عنوان " الطريق �إىل الأمام� :سد
الفجوة يف الطبيعة من � COP26إىل  ،"COP15وهو فعالية م�شرتكة
لتعهد ال�ق��ادة جت��اه الطبيعة ،وائ�ت�لاف الطموح العايل  /HAC/من �أجل
الطبيعة والنا�س ،والتحالف العاملي للمحيطات ،وا�ست�ضاف االجتماع حكومات
كو�ستاريكا ،وفرن�سا ،واململكة املتحدة ،بح�ضور فخامة الرئي�س كارلو�س الفارادو
كي�سادا ،رئي�س كو�ستاريكا.
ويعد التعهد ال��ذي �أيدته املفو�ضية الأوروب�ي��ة و 92دول��ة من خمتلف مناطق
العامل التزاماً باتخاذ �إج ��راءات عاجلة تهدف �إىل حماية التنوع البيولوجي
ووقف معدالت فقده املتزايدة وحماية الكوكب والعمل ب�شكل جماعي لتحقيق
نتائج �إيجابية للطبيعة وامل�ن��اخ والتنمية امل�ستدامة .كما ي�سلط ال�ضوء على
� �ض��رورة تعزيز ج�ه��ود احل�ف��اظ على كوكبنا ع�بر الإدارة الفاعلة للمحميات

يعادل  15.5%من م�ساحتها الإجمالية  -وكما حققت الدولة الهدف 11
واعتبارها جزءاً من احللول الرامية لتحقيق �أهداف التعهد.
وقالت معايل مرمي بنت حممد املهريي " :تفخر دولة الإمارات بت�أييدها "تعهد من �أه��داف "�آي�شي" للتنوع البيولوجي نتيجة تخ�صي�صها حمميات طبيعية
القادة جتاه الطبيعة" ،والتزامها بالعمل مع الدول الأخرى على حماية التنوع ب�إجمايل  12%مناطق حممية للبيئة البحرية ،و 18.4%للبيئة الربية.
البيولوجي وعك�س معدالت فقدانه بحلول  ،2030وكما يبعث ت�أييد الدولة وت�شمل بنود التعهد التحول �إىل ممار�سات ا�ستخدام للأرا�ضي و�سيا�سات زراعية
للتعهد ر�سالة قوية مفادها ع��دم وج��ود تعار�ض ب�ين احل�ف��اظ على الطبيعة حتافظ على النظم االيكولوجية الربية والبحرية وال تت�سبب ب�إحلاق ال�ضرر
على البيئة ،وتعزز جهود احلد من تلوث الهواء وتلوث البيئة البحرية وبالأخ�ص
وحتقيق التنمية االقت�صادية. ".
و�أ��ض��اف��ت " :يتما�شى ه��ذا الت�أييد م��ع نهج دول��ة الإم ��ارات ال��را��س��خ يف العمل الق�ضاء على ت�سرب النفايات البال�ستيكية �إىل املحيطات بحلول .2050
من �أج��ل البيئة وحتقيق ا�ستدامتها واحلفاظ عليها للأجيال القادمة الذي وي�ستلزم "تعهد القادة جتاه الطبيعة" �إبعاد املمار�سات ال�ضارة للنظم البيئية
غر�سه الوالد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان – طيب اهلل الربية والبحرية عن ا�ستخدام الأرا�ضي وال�سيا�سات الزراعية ،واحلد ب�شكل كبري
ثراه ".و�أك��دت معاليها على �أهمية معاجلة التحديات امل��زدوج��ة لفقد التنوع من تلوث الهواء والأر�ض والبحار  ،ال �سيما من خالل الق�ضاء على ت�سرب املواد
البيولوجي والتغري املناخي ،وقالت� " :إن تفاقم حدة فقد التنوع البيولوجي البال�ستيكية �إىل مياه املحيطات بحلول عام  .2050ويدعو التعهد كذلك �إىل
قد يظهر للبع�ض على �أن��ه �أق��ل �أهمية �ضمن مكونات العمل من �أج��ل البيئة االنتقال �إىل �أنظمة الإنتاج واال�ستهالك والغذاء امل�ستدامة التي تلبي احتياجات
واملناخ ،لذا يجب علينا كحكومات و�أ�صحاب �ش�أن ح�شد اجلهود لإيجاد حلول النا�س مع احلفاظ على موارد كوكب الأر�ض ،والت�أكد من �أن تراعي ال�سيا�سات
مزدوجة حتافظ على البيئة وتعزز من العمل املناخي يف �آنٍ واحد ،وتعد مواءمة والقرارات احلكومية امل�ستقبلية حماية الطبيعة والبيئة بطريقة تعزز املحافظة
�أجنداتنا ال�سبيل الوحيد ملواجهة فقد التنوع البيولوجي واحلد من تداعيات على التنوع البيولوجي وا�ستعادته وا�ستخدامه على نحو م�ستدام.
التغري املناخي واتخاذ خطوات جماعية فاعلة تهدف �إىل حماية كوكبنا و�ضمان ومن خالل ت�أييد التعهد ،تدرك الدول الدور املحوري للبحث العلمي يف مكافحة
م�ستقبل �أف�ضل لأجيالنا احلالية واملقبلة .".و�أ�شارت �إىل �أن املحميات الطبيعية تدهور النظام البيئي وفقد التنوع البيولوجي والتغري املناخي ،وتلتزم ب�إ�شراك
تلعب دوراً هاماً يف حماية النظم البيئية التي توفر بدورها موائل تدعم التنوع كافة مكونات املجتمع يف ه��ذا العمل اجل��اد ،مبا ي�شمل احلكومات والأو�ساط
البيولوجي وت�ساهم يف جهود احلد من م�سببات التغري املناخي والتكيف مع الأكادميية والقطاع اخلا�ص ،والقطاع امل��ايل واملجتمعات املحلية مع الرتكيز
تداعياته ..م�شري ًة �إىل �أن دول��ة الإم ��ارات متتلك  49حممية طبيعية – ما على فئتي ال�شباب والن�ساء.
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�أجرت  254,696فح�صا

ال�صحة تعلن تقدمي  28,421جرعة من لقاح
كوفيد  19 -خالل الـ�ساعات الـ 24املا�ضية

ال�صحة تعلن الك�شف عن � 70إ�صابة و�شفاء  92حالة جديدة من كورونا
••�أبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  254,696فح�صا جديدا خ�لال ال�ساعات
الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.

و�ساهم تكثيف �إج ��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  70حالة �إ�صابة جديدة
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خم�ت�ل�ف��ة ،وجميعها حاالت
م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ جمموع
احلاالت امل�سجلة  740,432حالة.
كما �أع�ل�ن��ت ال ��وزارة ع��ن وف��اة ح��ال��ة م�صابة نتيجة ت��داع�ي��ات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,140
حالة.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخ��ال����ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  92حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  734,888حالة.

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تقدمي  28,421جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ
جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى �أم�س 21,351,766
جرعة ومعدل توزيع اللقاح  215.88جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذل��ك متا�شيا مع خطة ال ��وزارة لتوفري لقاح كوفيد 19 -
و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة ع��ن التطعيم
والتي �ست�ساعد يف تقليل �أع��داد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س
كوفيد.-19

مهرجان �أم الإمارات يعود ب�أف�ضل فنون الرتفيه والتجارب العائلية املُلهمة �إىل كورني�ش �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

تعود ال��دورة اخلام�سة من "مهرجان �أم الإمارات" �إىل كورني�ش �أبوظبي
خالل الفرتة من  18-9دي�سمرب  ،2021مع برنامج حافل من الفعاليات
العائلية وال�ت�ج��ارب الثقافية والإب��داع�ي��ة وال�ع��رو���ض املو�سيقية ومناطق
الألعاب و�أف�ضل فنون الرتفيه الناب�ضة باملرح والبهجة على مدار ع�شرة
�أيام.
ويحتفي املهرجان ،الذي تنظمه دائرة الثقافة وال�سياحة�-أبوظبي ،بر�ؤية
وعطاء �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام،
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة ،الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ�سرية "�أم الإمارات" ،ودورها يف متكني املر�أة والطفل والأ�سرة ،وتر�سيخ
قيم الت�سامح واالنفتاح .ومن خالل جدول متنوع من الفعاليات والأن�شطة
اال�ستثنائية يراها ويعي�شها اجلميع ،يكرم املهرجان املجتمع والأ�سرة واملر�أة،
ودورها يف م�سرية التنمية يف الإمارات واملنطقة.
تبد�أ جتارب "مهرجان �أم الإمارات" من حلظة و�صول ال��زوار �إىل منطقة
مواقف ال�سيارات املتميزة بت�صاميم و�ألوان احلدث والالفتات الرائعة التي
ميكن ت�صويرها وم�شاركتها على الإن�ستجرام ،ومتتد �إىل من�صات العرو�ض
احلية لأملع الفنانني واملو�سيقيني ،والأعمال الفنية الرتكيبية ،والأن�شطة
الرتفيهية والعائلية ،وخ �ي��ارات وا��س�ع��ة م��ن امل ��أك��والت وم�ن��اط��ق الألعاب
والتحديات تلبي تطلعات اجلمهور من كافة الأعمار.
وقال �سعادة علي ح�سن ال�شيبة ،املدير التنفيذي لقطاع ال�سياحة والت�سويق
يف دائ ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة – �أب��وظ �ب��ي�" :سعداء ب �ع��ودة "مهرجان �أم

جامعة الإمارات تطلق وحدة
اال�ست�شارات الإح�صائية

•• العني-الفجر:

�أع�ل�ن��ت ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ال �ي��وم ع��ن �إط�لاق �ه��ا لوحدة
اال�ست�شارات الإح�صائية.
و�ستعمل الوحدة على تزويد املنظمات
والباحثني يف دولة الإمارات العربية
امل�ت�ح��دة ب��اال��س�ت���ش��ارات الإح�صائية
والتدريب يف جمال الإح�صاء وحتليل
البيانات.
و� �ص��رح ال��دك �ت��ور �سعيد الدهماين،
رئ�ي����س ق�سم التحليالت يف الع�صر
ال ��رق � �م ��ي�" ،أن ال � ��وح � ��دة �ستقدم
ا��س�ت���ش��ارات �إح���ص��ائ�ي��ة للعمالء من
احلكومة (القطاع العام) ،والأعمال
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،وال �� �ص �ن��اع��ة .وت�شمل
اخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة ج�م�ي��ع مراحل
البحث التطبيقي ،مبا يف ذلك امل�ساعدة يف ت�صميم الدرا�سات ملقرتحات
املنح البحثية ،وموا�صفات البيانات ،والتحليل الإح�صائي وحتليل البيانات،
وور� ��ش العمل التدريبية .و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال��وح��دة اجل��دي��دة �ست�ساهم يف
التح ّول الرقمي لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،لت�شكل عالمة فارقة
�أخرى نحو �إن�شاء اقت�صاد معريف تناف�سي ،وهو �أحد ركائز الأجندة الوطنية
لدولة الإمارات العربية املتحدة.

انطالق فعاليات الأ�سبوع الثالث من
برنامج اخت�صا�صي مكافحة االجتار بالب�شر

الإمارات" �إىل العا�صمة ،باعتباره احلدث الأبرز والأكرث تنوعاً �ضمن جدول
فعالياتنا الرتفيهية التي متنح املجتمع املحلي والزوار جتارب فريدة تر�سي
معايري جديدة للإبداع واالبتكار ،وذلك بالتزامن مع ا�ستئناف الأن�شطة
ال�سياحية والثقافية يف خمتلف �أرج��اء الإم ��ارة .وي�شكل املهرجان من�صة
�سنوية لالحتفاء بر�ؤية �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك "�أم الإمارات"،
و�إ�سهاماتها الرائدة يف م�سرية الدولة ،وندعو كافة �أفراد املجتمع مل�شاركتنا
تكرمي مبادئها وقيمها الإن�سانية النبيلة خ�لال فعاليات املهرجان التي
جتمع بني روح ال�تراث الأ�صيل و�أف�ضل عنا�صر الثقافة احلديثة ،ومتزج
النكهات العاملية مع كرم ال�ضيافة والثقافة الإماراتية �ضمن جتربة غري
م�سبوقة ي�ستمتع بها الزوار والعائالت".
ويعترب "مهرجان �أم الإمارات" وج�ه��ة ترفيهية متكاملة ال نظري لها
ت�سلط ال�ضوء على قيم التنوع عرب احت�ضان الثقافات العاملية والإماراتية،
وجمموعة وا�سعة من مرافق وخدمات ال�ضيافة ومنافذ التجزئة �إىل جانب
�أعمال �إبداعية لفنانني من الإم��ارات واملنطقة والعامل .وي�ضم املهرجان
 6مناطق رئي�سية وفق مفاهيم ت�صميم خالقة و�ألوان تعبريية مبتكرة
تعك�سها املن�صات والأعمال الرتكيبية والأن�شطة والتجارب.
• عامل الإبداع :ت�أخذ هذه املنطقة الزوار يف رحلة للتحليق ب�سماء الإلهام
واخليال ،مع فر�ص اللتقاط �صور خالبة وم�شاركتها على �إن�ستجرام� ،إذ
ت�ضم �أي�ضاً متحف احللويات ،وبيت املرح ،وجتارب ر�سوم الق�ص�ص امل�صورة
اليابانية "املاجنا" ،وم���س�يرات �أزي ��اء ال�شخ�صيات الكرتونية التنكرية
"كو�سبالي".
• منطقة ال�ت���ش��وي��ق :م �ي��دان امل �غ��ام��رات ال�ع��ائ�ل�ي��ة امل�ل�ي�ئ��ة باحلما�س

واال�ستك�شاف جلميع الأع�م��ار ،والتي ت�شتمل على متنزه التزلج ،والقفز
احلر "الباركور" ،وغرف الرعب ،ومركز �ألعاب الواقع االفرتا�ضي ،وغرفة
م�سد�سات الليزر "ريك �أند مورتي" ،وم�ضمار �سباق �سيارات جيب ،والعديد
من الألعاب الأخرى.
• ب�ستان التذوق :ينتظر هواة تذوق �أ�شهى فنون الطهي قائمة ح�صرية
من الأطباق وامل��أك��والت وامل�شروبات تقدمها جمموعة خمتارة من �أف�ضل
املطاعم ومن�ش�آت ال�ضيافة املحلية والعاملية بع�ضها يد�شن ح�ضوره الأول يف
العا�صمة .وي�شاهد زوار هذه املنطقة عم ً
ال فنياً تركيبياً �ضخماً من ت�صميم
دانيال بوبر ،امل�شهور عاملياً بلقب "الرجل املحرتق" وجنم مهرجان تولوم.
• ملتقى املو�سيقى :وجهة العرو�ض احلية التي يت�ألق فيها �أملع النجوم
واملو�سيقيني وفرق التن�سيق املو�سيقي املحليني والعامليني.
حي الت�سوق :وجهة الت�س ّوق والأزي��اء ومن�صات التجزئة ال�ستك�شاف
• ّ
�أح��دث توجهات وخطوط فنون الت�صميم التي تلبي جميع الأذواق ،من
املنتجات اليومية وال�ف��اخ��رة �إىل املجموعات احل�صرية لعالمات عاملية
رائدة مثل ديور و�شانيل وغريها.
• منتزه الت�سلية :منطقة م�ستوحاة من املنتزهات الرتفيهية العاملية،
حيث ت�ضم �سل�سلة م��ن الأن���ش�ط��ة املرتقبة م��ن الأط �ف��ال وال�ك�ب��ار مب��ا يف
ذلك عامل نيكلوديون ومنطقة الإن�شاءات "ديجريز الب" وحديقة �ألعاب
الأطفال و�ألعاب الكرنفاالت.
يذكر �أن مبادرة دائ��رة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي �شهادة الأم��ان (Go
 )Safeت�ضمن �إتباع �أعلى معايري ال�صحة وال�سالمة والنظافة يف جميع
فعاليات امل�ه��رج��ان �إىل ج��ان��ب ال�ف�ن��ادق وم��راك��ز الت�سوق وم�ع��امل اجلذب
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واملطاعم واحلدائق الرتفيهية والأماكن العامة يف الإمارة ،وفقاً لتوجيهات
حكومة �أبوظبي.
يقام "مهرجان �أم الإمارات" على مدار ع�شرة �أيام خالل الفرتة من 18-9
دي�سمرب على كورني�ش �أبوظبي ،من ال�ساعة  4م�سا ًء �إىل  12لي ً
ال طوال
�أيام الأ�سبوع ،ومن  2م�سا ًء �إىل  12لي ً
ال يف عطالت نهاية الأ�سبوع.

مب�شاركة  700متطوع

جمعية �أ�صدقاء البيئة تنظم حملة اخلم�سني لتنظيف جزر �أبوظبي
•• ابوظبي-الفجر:

ن�ظ�م��ت ج�م�ع�ي��ة �أ� �ص��دق��اء البيئة
م�ب��ادرة حملة اخلم�سني لتنظيف
ج � ��زر �أب� � ��و ظ �ب��ي ال� �ت ��ي انطلقت
يف � �ش��اط��ئ ج ��زي ��رة احل ��دي ��ري ��ات
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع دائ� � ��رة البلديات
والنقل وجمموعة موانئ �أبوظبي
وج �ه��از ح�م��اي��ة امل�ن���ش��أت واملرافق
احل�ي��وي��ة وم��رك��ز �أب��وظ �ب��ي لإدارة
النفايات" تدوير" وكاتدرائية
الأنبا انطونيو�س �أبوظبي ،وجمعية
الإم� ��ارات لل�سرطان وف��ري��ق زايد
التطوعي ومدر�سة �أكادميية يا�س
و��ش��رط��ة �أب��و ظبي "كلنا �شرطة"
ونادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية
وفريق يا�س التطوعي ومركز عني
للإعالم والتوثيق.
و�شارك يف احلملة ال�شيخ الدكتور
� �س��امل ب��ن رك��ا���ض رئ�ي����س جمل�س
�إدارة جمعية الإم ��ارات لل�سرطان
و�سعادة �أ�سماء بنت مانع العتيبة
رئ �ي �� �س��ة ف ��ري ��ق زاي� � ��د التطوعي
والدكتورة ماجدة رئي�سة جمل�س
�إدارة ج�م�ع�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة للبيئة
وامل�ه�ن��د���س ط�ل�ال ال��ر��ش�ي��د رئي�س
جمعية �أ�صدقاء البيئة يف الدمام
والدكتور على ح�سن رئي�س جمعية

ال�شباب والبيئة يف مملكة البحرين
والق�س �أنطونيو�س ميخائيل راعي
ك��ات��درائ�ي��ة الأق �ب��اط الأرثوذك�س
يف �أب��وظ �ب��ي ،وال��دك �ت��ور �إبراهيم
علي رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
�أ� �ص��دق��اء ال�ب�ي�ئ��ة �إىل ج��ان��ب عدد
م��ن امل���س��ؤول�ين ومم�ث�ل��ي اجلهات،
ومب���ش��ارك��ة ح��وايل  700متطوع
من جهات ر�سمية وف��رق تطوعية
وط � �ل ��اب امل� � ��دار�� � ��س وال � ��وح � ��دات
ال�ك���ش�ف�ي��ة واجل �م �ع �ي��ات اخلريية
والإن�سانية� ،إ�ضافة �إىل العديد من
امل�شاركني افرتا�ضياً "عن بعد" من

الإمارات ودول اخلليج العربي.
وق ��ال ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور � �س��امل بن
رك��ا���ض �إن ه ��ذه احل �م �ل��ة ت�ساهم
يف ت�ع��زي��ز م���س�ت��وى ن�شر التوعية
البيئية بني �أفراد املجتمع حلماية
ال �� �ش��واط��ىء ال�ب�ح��ري��ة وحمايتها
من النفايات واملخلفات ،وبالتايل
توفري بيئة للجمهور من مرتادي
ال� ��� �ش ��واط ��ىء ت �ت �ي��ح ل �ه��م امل �ج��ال
للراحة ال�صحية واال�ستجمام قرب
اجلزر والأماكن البحرية اجلميلة
يف العا�صمة �أب��و ظبي ،م��ؤك��داً �أن
جميع امل�ؤ�س�سات واجلهات امل�شاركة

•• دبي-وام:

انطلقت فعاليات الأ�سبوع الثالث من برنامج اخت�صا�صي مكافحة االجتار
بالب�شر  -الدفعة ال�سابعة و ال��ذي تنظمه القيادة العامة ل�شرطة دبي
بالتعاون مع معهد دبي الق�ضائي واللجنة الوطنية ملكافحة جرائم االجتار
بالب�شر ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
ح�ضر انطالق الفعاليات �أحمد عبد اهلل احلمادي ،رئي�س نيابة يف النيابة
العامة االحتادية ،والعميد حممد علي ال�شحي ،مدير �إدارة حقوق الإن�سان
يف وزارة الداخلية ،وغنيمة ح�سن البحري ،مدير �إدارة الرعاية والت�أهيل يف
م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال  ..مب�شاركة  101منت�سب ينتمون
�إىل دول خليجية وعربية خمتلفة ،وجمعيات حقوقية ودور �إيواء ،ودوائر
حكومية وحملية يف الدولة ،ومن دول جمل�س التعاون اخلليجي وذلك عرب
نظام االت�صال املرئي ،التزاما بالإجراءات والتدابري االحرتازية جلائحة
كوفيد.-19
يتناول الأ�سبوع الثالث للربنامج 3 ،حماور ،الأول يتمثل يف و�سائل البحث
وال�ت�ح��ري يف ج��رائ��م االجت ��ار بالب�شر ،وت�ط��رق فيه العميد حممد علي
ال�شحي� ،إىل مهام م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف مرحلة جمع اال�ستدالل يف
جرائم االجتار بالب�شر ،وال�صعوبات التي تواجه م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
يف مراحل جمع اال�ستدالل يف ق�ضايا االجتار بالب�شر ،والتكييف القانوين
لق�ضايا جرائم االجتار بالب�شر ،وكيفية توفري دليل الإثبات ،ودرا�سة حالة
بعر�ض ق�ضايا حمكومة.
يف حني يتناول املحور الثاين ،التحقيق الأمثل يف ق�ضايا جرائم االجتار
بالب�شر ،ويتحدث فيه �أحمد عبد اهلل احلمادي ،رئي�س نيابة ،عن التحقيق
يف ق�ضايا ج��رائ��م االجت ��ار بالب�شر ،وكيفية �إع ��داد ملف الق�ضية ب�شكل
متكامل مقدما درا�سة حالة بعر�ض ق�ضايا حمكومة ..يليه تقدمي ور�شة
عن االجتار بالب�شر ،وبيان القواعد الفنية يف التحقيق يف ق�ضايا االجتار
بالب�شر ،والأخطاء ال�شائعة يف ملفات تلك الق�ضايا.
و يتناول املحور الثالث والأخري من الأ�سبوع الثالث ،رعاية وحماية �ضحايا
االجتار بالب�شر ،وتتحدث فيه غنيمة ح�سن البحري ،مدير �إدارة الرعاية
والت�أهيل يف م�ؤ�س�سة دب��ي لرعاية الن�ساء والأط �ف��ال ،عن كيفية جرمية
االجتار بالب�شر وا�ستغالل الأطفال ،و�سبل رعاية وحماية ال�ضحايا.
يهدف الأ�سبوع الثالث �إىل ت�أهيل املتدربني للإملام مبهام م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي وال�صعوبات التي تواجههم ،والقدرة على التعامل مع القواعد
الفنية يف التحقيق وكيفية الإع��داد الأمثل مللف الق�ضية ،والتعرف على
مفهوم ا�ستغالل الأطفال يف جرائم االجتار بالب�شر ،ومعرفة �آليات مقابلة
�ضحايا االجتار بالب�شر.
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حديقة احليوانات بالعني توا�صل ا�ستقبال
امل�شاركني مبخيمها ال�شتوي االفرتا�ضي 2021
•• العني -وام:

ت��وا� �ص��ل ح��دي�ق��ة احل �ي��وان��ات ب��ال�ع�ين ا��س�ت�ق�ب��ال �أف ��واج
امل���ش��ارك�ين يف خميمها ال�شتوي االف�ترا��ض��ي 2021
ال��ذي ي�ضم مغامرات مليئة بالت�شويق والإث ��ارة حول
�أ�سرار احليوانات وما يدور خلف الكوالي�س من ق�ص�ص
وجهود ومفاج�آت ،وذل��ك حتت �شعار ق�ص�ص كوالي�س
حديقة احليوانات ال�شيقة.
وي�ستمر الت�سجيل من �أجل امل�شاركة حتى نهاية نوفمرب
اجل� ��اري ع�بر امل��وق��ع الإل� �ك�ت�روين للحديقة ليحظى
بعدها امل���ش��ارك��ون بفر�صة ال�ت�ع��رف على خفايا عامل

احليوان املثرية مل��دة ا�سبوعني يف الفرتة من � 12إىل
 22دي�سمرب املقبل ومهن من خلف الكوالي�س وق�ص�ص
ال�صداقة بني موظفي احلديقة وحيواناتهم ،وعجائب
ال يعرفها �إال من يعتني باحليوانات ويعمل يف جمالها
املثري .ويقدم املخيم ال�شتوي االفرتا�ضي املجاين الذي
ي�ستهدف الفئة العمرية من � 7إىل  14عاما برامج
معرفية وتفاعلية تتوزع بني مركز ال�شيخ زاي��د لعلوم
ال�صحراء ومرافق ومعار�ض احلديقة املختلفة ب�شكل
افرتا�ضي يحاكي التواجد امليداين مبا ي�ضمن �أق�صى
ا�ستفادة للم�شارك يف رحاب التنوع النباتي واحليواين
الهائل الذي تتميز به احلديقة.

حت��ر���ص دائ� �م� �اً ع �ل��ى غ��ر���س قيم
ومبادئ ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان طيب اهلل ثراه نحو ت�أ�سي�س
بيئة م�ستدامة وااله�ت�م��ام بكافة
الق�ضايا التي من �ش�أنها احلفاظ
على البيئة.
و�أ� �ش��ارت ��س�ع��ادة �أ��س�م��اء بنت مانع
ال �ع �ت �ي �ب��ة �إىل �أن اه �ت �م��ام �أف � ��راد
املجتمع بق�ضايا البيئة وامل�شاركة
يف احل �م�ل�ات ال��وط �ن �ي��ة لتح�سني
البيئة من حولهم ،هي م�س�ؤولية
جمتمعية م�ط�ل��وب��ة م��ن اجلميع
دون ا�ستثناء ل��زي��ادة ال��وع��ي حول

البيئة البحرية و�أهمية املحافظة
عليها خا�صة ال�ب�ق��اء على ال�شكل
اجلمايل ل�شواطئ العا�صمة.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال د� .إب��راه �ي��م علي
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية �أ�صدقاء
البيئة �إن حملة اخلم�سني لتنظيف
ج � ��زر �أب� � ��و ظ �ب��ي ال� �ت ��ي انطلقت
وت�ستمر على ع��دة مراحل تهدف
�إىل رف��ع م�ستوى ال��وع��ي ملرتادي
��ش��واط��ئ مدينة �أب��وظ�ب��ي ب�أهمية
احل �ف��اظ ع�ل��ى امل�ظ�ه��ر احل�ضاري
ل�شواطئ املدينة ،ف�ض ً
ال عن التزام
جمعية �أ� �ص��دق��اء البيئة بتطبيق

م � �ب� ��ادئ امل� ��� �س� ��ؤول� �ي ��ة املجتمعية
ب ��إ� �ش ��راك � �ش��رائ��ح امل �ج �ت �م��ع كافة
يف ت�ع��زي��ز ث�ق��اف��ة ال�ت�ط��وع وتعزيز
ال �ت �ع��اون وال �ت��وا� �ص��ل م��ع اجلهات
ال�ع��ام�ل��ة يف ه��ذا امل �ج��ال ،متوجهاً
ب��ال���ش�ك��ر �إىل ال �� �ش��رك��اء واجلهات
ال�ت��ي دع�م��ت امل �ب��ادرة ،م ��ؤك��داً على
التن�سيق امل���ش�ترك وال�ت�ع��اون بني
اجل�م�ي��ع ل�ل��و��ص��ول �إىل الأه� ��داف
املرجوة.
ويف اخلتام قام ال�شيخ د� .سامل بن
رك��ا���ض ود� .إب��راه�ي��م علي بتكرمي
اجلهات امل�شاركة والرعاة .
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�أخبـار الإمـارات

Monday

رئي�س موزمبيق ي�ستقبل �سفري الدولة
•• مابوتو-وام:

04

ا�ستقبل فخامة فيليبي �شا�سنتو نيو�سي رئي�س جمهورية
م��وزم �ب �ي��ق� � ،س �ع��ادة خ��ال��د �إب��راه �ي��م ع�ب��د ال �ع��زي��ز �شهيل
القحطاين �سفري ال��دول��ة ل��دى اجل�م�ه��وري��ة  ،مبنا�سبة
انتهاء ف�ترة عمله �سفريا للدولة ل��دى موزمبيق .ونقل
�سعادته حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة � ،إىل فخامته ومتنياتهم
لبالده و�شعبه باملزيد من التقدم واالزدهار.
وم��ن ج��ان�ب��ه ح�م��ل فخامته ��س�ع��ادة ال�سفري حت�ي��ات��ه �إىل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل" و��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة  ،ومتنياته لدولة الإمارات حكومة و�شعبا
املزيد من التطور والنماء.
و�أث�ن��ى فخامته على اجل�ه��ود التي بذلها �سعادة ال�سفري

خالل فرتة عمله يف تعزيز العالقات بني دول��ة الإمارات
وج�م�ه��وري��ة م��وزم�ب�ي��ق ،م�ت�م�ن�ي�اً ل��ه ال�ت��وف�ي��ق يف مهامه
اجلديدة .و�أ�شاد فخامته بالدعم ال��ذي تلقته ب�لاده من
دولة الإمارات للحد من كارثة �إع�صار "�إيداي" وامل�ساعدات
الإن�سانية التي قدمتها للمت�ضررين من �أعمال الإرهاب يف
�شمال موزمبيق.
من جهته �أعرب �سعادة �سفري الدولة عن تقديره للتعاون
ال��ذي حظي ب��ه م��ن قبل حكومة موزمبيق خ�لال فرتة
عمله مما ك��ان له الأث��ر يف �إجن��از مهمته ،م��ؤك��دا حر�ص
دولة الإمارات على موا�صلة تطوير العالقات بني البلدين
ال�صديقني.

نيويورك �أبوظبي تقدم �أول عر�ض افرتا�ضي يف املنطقة لفرقة مو�سيقية كورية

•• �أبوظبي  -وام:

�أعلن مركز الفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي عن تقدمي العر�ض االفرتا�ضي الأول يف منطقة ال�شرق الأو�سط
لفرقة املو�سيقى الكورية  sEODoيوم  10نوفمرب اجلاري.
وتقدم الفرقة بالتعاون مع املركز الثقايف الكوري يف الإم��ارات حوارا مو�سيقيا مميزا يجمع بني العنا�صر الفنية
املعا�صرة والتقليدية .وقال بيل براغني املدير الفني التنفيذي ملركز الفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي" :ي�سعدنا
�أن نتعاون مع املركز الثقايف الكوري ال�ست�ضافة �أول عر�ض افرتا�ضي لفرقة  sEODoيف ال�شرق الأو�سط وال
�شك �أن ملو�سيقى البوب الكورية والأفالم الكورية والطعام الكوري ح�ضورا قويا يف جميع �أنحاء العامل وقد �شهدت
العرو�ض الكورية ال�سابقة التي قدمها مركز الفنون �إقباال كبريا من جمهور متنوع يف دولة الإمارات".
و�أ�ضاف" :يعود احلوار الثقايف الإماراتي الكوري �إىل ع�شرات ال�سنني حيث يقيم يف دولة الإم��ارات نحو � 13ألف
مواطن كوري جنوبي وت�ستقبل �أكرث من � 200ألف زائر من كوريا اجلنوبية �سنويا ومتا�شيا مع اليوبيل الذهبي
للدولة والتوجه امل�ستقبلي لإك�سبو  2020دبي نهدف �إىل تقدمي هذا النوع من العرو�ض الفنية الرائدة واملميزة
والتي تهدف �إىل �إلهام الفنانني واجلمهور على حد �سواء".

(وام) تن�شر �سل�سلة تقارير تربز تقدم الدولة يف حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة الـ 17

االحتادي للتناف�سية والإح�صاء :الإمارات الأوىل عامليا يف  3م�ؤ�شرات مرتبطة بهدف التعليم اجليد
• مببادرات نوعية ..الإمارات تعزز جهود الأمم املتحدة يف حتقيق التعليم اجليد حول العامل
•• �أبوظبي-وام:

حققت دولة الإمارات املركز الأول عامليا يف  3من امل�ؤ�شرات املرتبطة بالهدف
الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة التعليم اجليد  ،فوفقاً لتقارير كربيات
املرجعيات وامل�ؤ�س�سات الدولية املتخ�ص�صة يف جم��ال التناف�سية وا�صلت
الدولة �صدارتها لتلك امل�ؤ�شرات التي حققتها �أي�ضا يف العام ال�سابق.
ووفقا للر�صد الذي �أجراه املركز االحتادي للتناف�سية والإح�صاء فقد عززت
الإم��ارات يف ع��ام  2021من جهودها لتحقيق الهدف الرابع من �أهداف
التنمية امل�ستدامة التعليم اجليد على ال�صعيد املحلي �إ�ضافة �إىل مبادراتها
الرائدة لتعزيز جهود العديد من الدول يف حتقيق هذا الهدف.
واحتلت الإمارات املركز الأول يف كل من م�ؤ�شر االلتحاق بالتعليم االبتدائي،
وم�ؤ�شر معدل الإملام بالقراءة والكتابة �ضمن تقرير الفجوة بني اجلن�سني
ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي ،كما احتلت املرتبة الأوىل يف انتقال
الطلبة الدوليني �ضمن الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية ال�صادر عن املعهد
الدويل للتنمية الإدارية.
وتن�شر وك��ال��ة �أن�ب��اء الإم ��ارات "وام" بالتعاون م��ع الأم��ان��ة العامة للجنة
الوطنية لأه ��داف التنمية امل�ستدامة �سل�سلة ت�ق��اري��ر دوري ��ة ت�برز حجم
التقدم الذي حققته دولة الإمارات يف كل هدف من الأهداف الـ 17للتنمية
امل�ستدامة التي و�ضعتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف عام .2015
وتعك�س ال�صدارة العاملية للم�ؤ�شرات الثالث م��دى حر�ص الإم ��ارات على
�ضمان التعليم اجليد واملن�صف وال�شامل للجميع وتعزيز فر�ص التع ّلم
مدى احلياة لهم ،حيث توفر الدولة حق التعليم املجاين لكافة مواطنيها يف
املدار�س وم�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية ،ويعترب التعليم �إلزامياً لكل
من �أكمل �ست �سنوات ،حتى ال�صف الثاين ع�شر� ،أو بلوغ �سن الـ � 18أيهما
�أ�سبق.
وي�ضمن قانون حقوق الطفل يف دولة الإمارات "ودمية" احلقوق التعليمية
للأطفال حيث تن�ص املادة  31منه على �أن لكل طفل احلق يف التعليم ،و�أن
تعمل الدولة على حتقيق ت�ساوي الفر�ص املتاحة بني جميع الأطفال وفقاً
للقوانني ال�سارية.
وبح�سب املادة  32من القانون ،تتخذ الدولة يف جمال التعليم جمموعة من

التدابري ومنها منع ت�سرب الأطفال من املدار�س ،وتطوير نظام التعليم ومبا
ي�شمل ريا�ض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل يف املجاالت العقلية
والبدنية والوجدانية واالجتماعية واخللقية.
ويحظر القانون على القائم على رعاية الطفل التخلي عن �إر�شاده وتوجيهه
�أو عدم �إحلاقه ب�إحدى امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو تركه يف حالة انقطاعه عن
التعليم بدون موجب خالل مرحلة التعليم الإلزامي.
وفيما يخ�ص م�ؤ�شر الإمل��ام بالقراءة والكتابة ،فقد قطعت الإم��ارات �شوطاً
مهماً جنحت خالله يف خف�ض معدالت الأمية �إىل �أق��ل من  ،1%وعملت
على ن�شر مفاهيم التعليم امل�ستدام يف م�ضمون العملية التعليمية واملمار�سات
الرتبوية.
وبالن�سبة مل�ؤ�شر انتقال الطلبة الدوليني ،فقد وا�صل قطاع التعليم العايل
يف دولة الإم��ارات احلفاظ على مراكز ال�صدارة عامليا بالن�سبة ال�ستقطاب
الطالب من غري املواطنني ،حيث جنحت الدولة يف غ�ضون فرتة ق�صرية
�أن ت�ؤ�س�س لنموذج عاملي متميز يف التعليم العايل يتمتع بجودة املخرجات
وت�ن��وع التخ�ص�صات ،ف�ضال ع��ن البيئة املنفتحة يف ال��دول��ة وت�شريعاتها
وقوانينها املرنة ،حيث �شكلت كل هذه امليزات عامل جذب للطلبة من اخلارج
للقدوم ومتابعة درا�ستهم يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الدولة ،بل �أكرث من
ذلك ،البقاء يف الدولة والعمل �ضمن جهاتها وم�ؤ�س�ساتها� ،سواء يف القطاع
احلكومي �أو اخلا�ص.
وتطبق الإم� ��ارات منذ ع��ام  2012ن�ظ��ام التعليم ال��ذك��ي ب�ه��دف ت�سخري
التكنولوجيا و�ضمان و�صول الطالب خلدمات التعليم عن بعد حتت جميع
الظروف ،وقد لعب هذا النظام دورا حا�سما يف �ضمان ا�ستمرارية التعليم
خالل فرتة جائحة كورونا ،حيث مت تدريب ما يزيد عن  25000معلم
عن بعد من خالل التقنيات الذكية ،كذلك مت توفري احلوا�سيب والأجهزة
اللوحية للطالب لدعم عملية التعليم عن بعد وكانت الإم��ارات قد �شكلت
يف عام  2017اللجنة الوطنية لأه��داف التنمية امل�ستدامة التي ت�ضم يف
ع�ضويتها ع��دد من ال��وزارات واجلهات االحت��ادي��ة التي تت�شارك م�س�ؤولية
تنفيذ �أه ��داف التنمية امل�ستدامة على ال�صعيد ال��وط�ن��ي ،ور��ص��د التقدم
املحرز ب�ش�أن الأهداف ،بال�شراكة مع �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص ،ورفع التقارير الدورية عن �إجن��ازات الدولة يف جمال

حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
و�إىل ج��ان��ب �إجن��ازات �ه��ا ع�ل��ى ال�صعيد امل�ح�ل��ي ،ت�ب�رز الإم � ��ارات يف مقدمة
ال ��دول ال��داع�م��ة لن�شر و�ضمان التعليم اجل�ي��د على ال�صعيد العاملي من
من�صة
خالل العديد من املبادرات والربامج ويف مقدمتها "مدر�سة" وهي ّ
تعليمية �إلكرتونية رائ��دة تهدف �إىل توفري حمتوى تعليمي عال اجلودة
�إىل امل�ؤ�س�سات التعليمية يف العامل �أجمع ،حيث تعمل على االرتقاء باملواد
التعليمية وتوفريها للأ�شخا�ص الذين يتحدثون اللغة العربية ،ب�سهولة
وبطريقة ت�شاركية.
وت�خ��دم "مدر�سة" الأ��ش�خ��ا���ص الأك�ث�ر ع ��وزاً وغ�ير ال�ق��ادري��ن على توفري
احتياجات التعلم� ،أو هم عر�ضة للمخاطر يف املجتمعات ذات الدخل املنخف�ض
يف خمتلف �أنحاء العامل ،وخا�صة يف املناطق التي تواجه حتديات ومعوقات
ج ّمة وعدم املقدرة مواكبة الع�صر.
بدورها �أطلقت موانئ دبي العاملية وهي �إحدى اجلهات الأع�ضاء يف املجل�س
اال�ست�شاري من القطاع اخلا�ص للجنة الوطنية لأهداف التنمية امل�ستدامة،
برناجما للتعليم العاملي ي�ستهدف الأطفال بني  8و 14عاماً ليعزز وعيهم
مبجال املوانئ والتجارة البحرية ،من خالل برامج درا�سية متخ�ص�صة تكمل
براجمهم التعليمية الأ�سا�سية.
ويقدم الربنامج ب�صورة تطوعية من خالل موظفي موانئ دبي العاملية،
وق��د مت الو�صول من خ�لال الربنامج لأك�ثر من 26000طالب يف 25
دولة بـ  14لغة ،ومت تقدميه مب�شاركة �أكرث من  800موظف و�أكرث من
 700معلم.
وحتر�ص الإم��ارات يف م�ساعداتها اخلارجية على �إعطاء الأولوية حلماية
التعليم حول العامل حيث قدمت الإم��ارات �إىل ال�شراكة العاملية من �أجل
التعليم  GPEوه��ي �صندوق متعدد الأط��راف يركز على ح�صول جميع
الأطفال يف بلدان العامل الأك�ثر فقراً على "التعليم اجليد" ،مبلغ 367
مليون درهم �إماراتي ما يعادل  100مليون دوالر �أمريكي مت دفعها على
مدى ثالث �سنوات من � 2018إىل � 2020أ�سهمت يف دعم �أنظمة التعليم
يف  90دول��ة ..كذلك تعهدت بتقدمي مبلغ  367مليون دره��م /ما يعادل
 100مليون دوالر �أمريكي �أخرى لدعم اخلطة اال�سرتاتيجية اخلا�صة
بالتعليم خالل الفرتة . 2025 - 2021

و�أك ��دت الإم ��ارات خ�لال املناق�شة املفتوحة ملجل�س الأم��ن ح��ول «الأطفال
والنزاع امل�سلح» التي عقدت يف �سبتمرب � 2020أن �إجمايل تربعاتها لدعم
م�شاريع التعليم ح��ول العامل بلغ  1.55مليار دوالر ،مبا يف ذل��ك التربع
مببلغ  284.4مليون دوالر للمناطق املت�أثرة بالأزمات ،حيث تتعاون دولة
الإمارات مع منظمة «اليوني�سف» وال�شركاء الآخرين منذ عام  2017من
�أجل دعم تعليم  20مليون طفل يف  59دولة.
وت�سهم الإم ��ارات يف ن�شر التعليم على امل�ستوى ال��دويل م��ن خ�لال �إن�شاء
املدار�س واجلامعات� ،أو من خالل تقدمي املنح والتمويالت التي ت�ساعد يف
توفري التعليم جلميع ملختلف الفئات ،ولعل من �أب��رز ال�شواهد على ذلك
م�ساهمة "مبادرات ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية " يف بناء �أكرث
من  2126مدر�سة حول العامل وتدريب � 400ألف معلم ومعلمة حتى عام
 ،2019وو�صلت املبادرات برباجمها يف حمور ن�شر التعليم واملعرفة يف عام
� 2020إىل  45.5مليون �إن�سان حول العامل وخ�ص�صت م�ؤ�س�ساتها �ضمن
هذا املحور  265مليون درهم ملوا�صلة تنفيذ الربامج القائمة ،وا�ستحداث
برامج جديدة خا�صة يف املجتمعات النامية.
ويف ال�سياق ذاته يركز �صندوق �أبوظبي للتنمية يف حتقيق �أهدافه التنموية
ودعم اقت�صادات الدول النامية على متويل امل�شاريع التعليمية نظراً لكون
ه��ذا القطاع ي�شكل عام ً
ال رئي�ساً يف تطوير املجتمعات وتنميتها ويرتبط
ارت �ب��اط �اً وث�ي�ق�اً ب��ال�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة الأخ� ��رى ،لذلك
حر�ص ال�صندوق على ت�شييد املراكز التعليمية وامل�ساهمة يف بناء اجلامعات
وامل��دار���س ومعاهد التدريب املهني يف ع��دد كبري من دول العامل والتي مت
تزويدها ب�أحدث الأدوات من املختربات العلمية والأجهزة لالرتقاء بنوعية
التعليم وتطويره.
وجنح ال�صندوق يف مواجهة حتديات جائحة كورونا يف عام  2020موا�صال
متويل م�شاريع التعليم حول العامل ومنها "م�شروع بناء املدار�س وتطوير
اجلامعات والكليات – الأردن" ال��ذي ت�ضمن �إن�شاء  19مدر�سة وتطوير
اجلامعات الر�سمية وكليات املجتمع ،م�شروع "معاهد للتدريب املهني –
املغرب" بقيمة  168مليون دره��م وت�ضمن بناء وتطوير  22معهداً يف
مناطق متعددة� ،إىل جانب "دعم الربامج التعليمية لأطفال – فل�سطني"
بقيمة  42مليون درهم.

البواردي يعلن اطالق الهوية املرئية اجلديدة لوزارة الدفاع
•• �أبوظبي-وام:

�أع� �ل ��ن م �ع ��ايل حم �م��د ب ��ن �أحمد
ال� �ب ��واردي وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل�ش�ؤون
ال ��دف ��اع �إط �ل ��اق ال �ه��وي��ة املرئية
اجل��دي��دة ل � ��وزارة ال��دف��اع و�أع�ل�ام
و�شعارات و�شارات ال��وزارة والقوات
امل���س�ل�ح��ة ب �ن��اء ع�ل��ى ال �ق ��رار الذي
�أ� � �ص ��دره � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال ��دول ��ة ال �ق��ائ��د الأع� �ل ��ى للقوات
امل�سلحة و ال��ذي ي�أتي متزامنا مع
احتفاالت الدولة باليوبيل الذهبي
وي��وم العلم وذل��ك بح�ضور معايل

�شهدت م�شاركة وا�سعة من �أفراد املجتمع

جمعية �أ�صدقاء مر�ضى التهاب املفا�صل بال�شارقة تنظم فعالية �ساعة م�شي
•• ال�شارقة-الفجر:

ن� ّ�ظ�م��ت ج�م�ع�ي��ة �أ� �ص��دق��اء مر�ضى
ال �ت �ه��اب امل�ف��ا��ص��ل ب� � ��إدارة التثقيف
ال�صحي يف املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون
الأ� �س��رة بال�شارقة ،فعالية "�ساعة
م�شي"� ،أم� �� ��س الأول ال �� �س �ب��ت يف
منتزه ك�شي�شة مبنطقة الرحمانية
بال�شارقة ،و�شهدت الفعالية التي
نظمتها اجلمعية حتت �شعار "بني
ي ��دي ��ك ات �خ ��ذ الإجراء" وج� ��اءت
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع جم �ل ����س �ضاحية
ال��رح�م��ان�ي��ة ،م���ش��ارك��ة وا� �س �ع��ة من
�أف� � ��راد امل �ج �ت �م��ع وك �ب ��ار املواطنني
وطلبة امل��درا���س واجل��ام�ع��ات وذلك
تعبرياً عن روح التكافل والت�ضامن
م ��ع امل��ر� �ض��ى وح �� �ش��د ال ��دع ��م لهم
والتخفيف من معاناتهم .وت�ضمنت
ال �ف �ع��ال �ي��ة ت� �ق ��دمي الفحو�صات
ال�ط�ب�ي��ة واال� �س �ت �� �ش��ارات ال�صحية،
كما تواجدت عدة مثقفات �صحيات
ب� � � � ��ادرن �إىل ت � �ق� ��دمي الن�صائح
والإر� � �ش� ��ادات �إىل اجل �م �ه��ور وال ��رد
على ا�ستف�ساراتهم وتوعيتهم ب�سبل
الوقاية من �أم��را���ض املفا�صل ،كما
ت�خ�ل�ل��ت ال �ف �ع��ال �ي��ة ت ��وزي ��ع ن�شرات
�صحية توعوية� ،إىل جانب تنظيم
ال�ع��دي��د م��ن الن�شاطات الريا�ضية
والرتفيهية الأخرى.
تر�سيخ املمار�سات ال�صحية
و�أك ��دت �سعادة وح�ي��دة عبد العزيز
رئ �ي ����س ج�م�ع�ي��ة �أ� �ص ��دق ��اء مر�ضى

ال�ت�ه��اب امل�ف��ا��ص��ل� ،أن تنظيم هذه
الفعالية جاء يف �إطار �سعي اجلمعية
�إىل الت�شجيع على ممار�سة ريا�ضة
امل�شي وحتويلها �إىل جزء ال يتجز�أ
م��ن الثقافة االجتماعية و�أ�سلوب
احلياة ال�صحي يف �إم��ارة ال�شارقة،
�إىل جانب لفت �أنظار املجتمع لفئة
م��ر��ض��ى ال�ت�ه��اب امل�ف��ا��ص��ل ودعمهم
معنوياً ،وحث الأف��راد على احلركة
وزي� ��ادة ال�ن���ش��اط ال �ب��دين ،وه ��و ما
ي �ث �م��ر ع ��ن ن �� �ش��ر وت �ع ��زي ��ز الوعي
ال�صحي لدى جميع �شرائح املجتمع
عن �أمرا�ض املفا�صل ،م�ؤكدة حر�ص
اجل�م�ع�ي��ة ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة جهودها
ال��رام�ي��ة �إىل رف��ع م�ستوى الوعي

مب��ر���ض ال�ت�ه��اب امل�ف��ا��ص��ل ،وتقدمي
ك ��اف ��ة �إ�� �ش� �ك ��ال ال ��دع ��م للمر�ضى
والتخفيف من معاناتهم وحتقيق
ال�صحة امل�ستدامة وال�سعادة لهم،
و� �ص ��و ًال �إىل حت�ق�ي��ق ر�ؤي� ��ة قرينة
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ال�شارقة،
�سمو ال�شيخة ج��واه��ر بنت حممد
ال�ق��ا��س�م��ي رئ�ي���س��ة امل�ج�ل����س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ��س��رة بال�شارقة ،بتعزيز
الوعي ال�صحي بني �أف��راد املجتمع
وحت �� �س�ي�ن ال �� �س �ل��وك �ي��ات وال � �ع ��ادات
ال�صحية ،مبا ي�ساهم يف الوقاية من
الأمرا�ض واحلد من انت�شارها.
و�أ��ش��ادت �سعادة وحيدة عبد العزيز
ب �ح �ج��م امل� ��� �ش ��ارك ��ة اجلماهريية

ال��وا� �س �ع��ة يف ف �ع��ال �ي��ات و�أن�شطة
اجلمعية وب�ح��ر���ص �أف ��راد املجتمع
ع �ل��ى احل �� �ص��ول ع �ل��ى الإر� � �ش � ��ادات
ال�صحية ال�ت��ي ت�ق��ي م��ن تداعيات
مر�ض التهاب املفا�صل الذي يعترب
م��ن امل ُ���س�ب�ب��ات الرئي�سية للإعاقة
احل ��رك� �ي ��ة ،م � ��ؤك ��دة �أن الفعالية
و�إ��ض��اف��ة �إىل م��ا حققته م��ن جناح
على �صعيد تعزيز الوعي املجتمعي
مبر�ض التهاب املفا�صل� ،شكلت قناة
توا�صل مع �أفراد املجتمع من خالل
ت �ق��دمي ال �ن �� �ص��ح والإر� � �ش� ��اد وال ��رد
على ك��اف��ة اال�ستف�سارات ال�صحية
مل �� �س��ان��دت�ه��م ،ف���ض�لا ع��ن التوعية
مبخاطر �أمرا�ض التهاب املفا�صل.

الفريق ال��رك��ن حمد حممد ثاين
ال��رم �ي �ث��ي رئ �ي ����س �أرك� � ��ان القوات
امل �� �س �ل �ح��ة و�� �س� �ع ��ادة م �ط ��ر �سامل
ال �ظ��اه��ري وك �ي��ل وزارة ال��دف��اع و
ك�ب��ار ق��ادة وزارة ال��دف��اع و القوات
امل�سلحة.
و ق ��ال م�ع��ال�ي��ه يف ك�ل�م��ه ل��ه بهذه
امل�ن��ا��س�ب��ة " :نطلق ال �ي��وم الهوية
امل��رئ �ي��ة ل� � ��وزارة ال ��دف ��اع لتواكب
ط � �م ��وح ��ات وت� �ط� �ل� �ع ��ات قيادتنا
الر�شيدة يف بناء املنظومة الدفاعية
اجلديدة  ..نبارك للجميع ونثمن
ج�ه��ودك��م وم�ساهماتكم ال�ت��ي بال

� �ش� ّ�ك م �� �ص��در ف �خ � ٍر ل �ن��ا و لدولة
الإمارات العربية املتحدة �أدعو اهلل
لكم بالتوفيق وال�سداد يف حتقيق
الأهداف املن�شودة".
و �أ�ضاف " لقد �ضاعف من �أهمية
ه��ذه املنا�سبة ت��زام�ن�ه��ا م��ع ذكرى
ت � ��ويل �� �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
خليفة ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال� ��دول� ��ة "حفظه اهلل" مقاليد
احلكم ليوا�صل م�سرية الإجنازات
الريادية التي بد�أها الوالد امل�ؤ�س�س
املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان
�آل ن �ه �ي��ان ط �ي��ب اهلل ث � ��راه حتت
راي ��ة وط�ن�ي��ة ت�ع�بر ع��ن الإجن ��ازات

ال��ري��ادي��ة ال�ت��ي حققتها الإم ��ارات
يف خمتلف املجاالت وعلى م�ستوى
املحافل الدولية ،ليبقى هذا الوطن
منارة ت�ضيء نوراً وتقدماً وح�ضارة
ال تعرف امل�ستحيل.
و �أكد البواردي �أن هذا اليوم يعترب
ع�لام��ة ف��ارق��ة يف ت��اري��خ الإم ��ارات
وحم �ط��ة ان �ط�لاق ل � ��وزارة الدفاع
مبنظومتها اجلديدة نحو م�ستقبل
واع � � ��د م� ��ن خ �ل��ال ا�ست�شرافها
للم�ستقبل ،ومواكبتها للمتغريات
و ه��و م��ا ي�ع��د ج ��زءا م��ن ثقافتها
ودوره � � ��ا يف ال �� �س �ن��وات اخلم�سني
امل �ق �ب �ل��ة م ��ا ي �ف �ت��ح ال �ط��ري��ق �أم� ��ام

ب �ن��اء ج�ي����ش ع���ص��ري ق ��وي يواكب
م�سرية التنمية الوطنية من خالل
ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ط��وي��ر ال���ش��ام�ل��ة التي
�سيطلقها الهيكل اجلديد للدفاع
و التي تعزز من قوة ومنعة قواتنا
امل�سلحة وقدرتها على �أداء مهامها
بكفاءة وم��رون��ة وفعالية و�ستكون
ق��وة داف �ع��ة لتمكني ق�ط��اع الدفاع
و�صناعاته املرافقة من تبنى �أحدث
املعايري التقنية والتكنولوجية.
وبد�أت وزارة الدفاع تطبيق وارتداء
هويتها امل��رئ�ي��ة اجل��دي��دة بجميع
ح�ساباتها ع�ل��ى و��س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي وموقعها الإلكرتوين.

�أبوظبي لل�صحة العامة يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة خليفة
•• �أبوظبي-وام:

ح�ضر معايل عبداهلل بن حممد �آل حامد رئي�س
دائ��رة ال�صحة �أبوظبي توقيع اتفاقية التعاون
اال�سرتاتيجي بني مركز �أبوظبي لل�صحة العامة
و"جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا"بهدف
تعزيز �سبل العمل امل�شرتك بني الطرفني يف عدة
جوانب ا�سرتاتيجية يف جماالت ال�صحة العامة.
وق� ��ع االت �ف��اق �ي��ة ك ��ل م ��ن � �س �ع��ادة م �ط��ر �سعيد
ال�ن�ع�ي�م��ي م��دي��ر ع ��ام م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي لل�صحة
العامة وال��دك�ت��ورع��ارف �سلطان احل�م��ادي نائب
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي جل��ام �ع��ة خ�ل�ي�ف��ة للعلوم
والتكنولوجيا وقد مت التوقيع بح�ضور وممثلني
من الطرفني.
وجاءت هذه املذكرة كتوثيق للتعاون اال�سرتاتيجي
امل�شرتك مع اجلامعة وهي م�ؤ�س�سة بحثية تركز
على �إع��داد ق��ادة ومفكرين مبدعني يف جماالت
العلوم والهند�سة،كما تهدف جامعة خليفة �إىل
دعم اقت�صاد املعرفة الذي ي�شهد منواً مت�سارعاً
يف �أبوظبي والإمارات من خالل تر�سيخ مكانتها
كم�ؤ�س�سة �أكادميية مرموقة واالرتقاء �إىل م�صاف
اجلامعات البحثية الرائدة على م�ستوى العامل.
و� �س �ي �ت �ع��اون ال �� �ش��ري �ك��ان مب��وج��ب االت �ف��اق �ي��ة يف
الربامج الأكادميية والنتائج البحثية من قبل
ف��ري��ق الأب� �ح ��اث و�أع �� �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة الأكادميية
والعلماء ذات العالقة بال�صحة العامة.
و�أ�شاد معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد �آل حامد
رئي�س دائ ��رة ال�صحة �أب��وظ�ب��ي ب�ه��ذه االتفاقية
وقال":تبو�أت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
مكانة مرموقة على امل�ستويني الإقليمي والعاملي
من خالل براجمها الأكادميية املتميزة وبرنامج
الأبحاث املتطور الذي تطبقه ولأننا ن�سعى دائما
من خالل مركز �أبوظبي لل�صحة العامة ت�صدر
العامل يف جمال ال�صحة العامة ف�إن هذه التعاون
�سيزيد م��ن زخ��م املكت�سبات املعرفية والأبحاث

الأمر الذي �سي�صب يف م�صلحة الإمارة والدولة
ككل ".وم ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال � �س �ع��ادة م �ط��ر �سعيد
ال�ن�ع�ي�م��ي م��دي��ر ع ��ام م��رك��ز �أب��وظ �ب��ي لل�صحة
العامة " :ي�سرنا يف مركز �أبوظبي لل�صحة العامة
التعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
ل�ضمان التعاون اال�سرتاتيجي وتبادل املعلومات
فيما بيننا بطريقة تخلق عالقة ت�آزريه و�شراكة
ت�ع��اون�ي��ة ح�ي��ث �أط��رن��ا م��ن خ�ل�ال ه ��ذه املذكرة
امل�ج��االت والتخ�ص�صات واملو�ضوعات الرئي�سية
ذات االهتمام اخلا�ص �أو امل�شرتك والتي ميكن
م��ن خ�لال�ه��ا ت��وج�ي��ه ت �ب��ادل الأن �� �ش �ط��ة ف�ي�ه��ا يف
جم��االت التدري�س والتعلم والبحث بني املركز
واجلامعة على نح ٍو مثمر ".و�أ�ضاف " �سي�ساهم
التعاون يف الأن�شطة امل�شرتكة بالنهو�ض بعمليات
ال�ب�ح��وث واالب�ت�ك��ار ال�ت��ي �ستعود ب��ال�ف��ائ��دة على
الدولة واملنطقة".
من جانبه �صرح الدكتور عارف �سلطان احلمادي
نائب الرئي�س التنفيذي جلامعة خليفة للعلوم
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا" :ي�سعدنا �أن نعمل بال�شراكة
م��ع امل��رك��ز �إح ��دى اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة الرائدة
يف ال��دول��ة يف جم ��االت الأب �ح��اث وت��وع�ي��ة �أف��راد
املجتمع مبختلف جوانب ال�صحة.
وا�� �ض ��اف " ت���س��اه��م ج��ام �ع��ة خ�ل�ي�ف��ة بخرباتها

الأك��ادمي�ي��ة والبحثية يف جم��ال الطب والعلوم
ال�صحية يف تعزيز �أهمية التعاون اال�سرتاتيجي
بني اجلهات ل�ضمان امل�ستقبل ال�صحي للدولة".
واتفق الطرفان على التعاون يف م�شاريع متعددة
تهدف �إىل دعم ر�ؤية الدولة منها البنية التحتية
ل�ل���ص�ح��ة ال �ع��ام��ة وال� �ت� �ع ��اون ال �ب �ح �ث��ي بتوفري
الإ� �ش��راف والتوجيه لتطوير وتطبيق املعايري
ذات ال�صلة يف منهجيات وب��روت��وك��والت البحث
مل�ساعدة مركز �أبوظبي لل�صحة العامة يف تعزيز
مكانته كم�ؤ�س�سة قوية لبحوث ال�صحة العامة يف
املنطقة وال�صحة والذكاء واملعلوماتية ال�صحية
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ت��دري��ب يف جمال
ال�صحة العامة والتطوير التنظيمي والتعاون يف
خمتلف الأن�شطة املتعلقة ببناء القدرات.
وجت �� �س��د االت �ف��اق �ي��ة ج �ه��ود امل��رك��ز يف موا�صلة
تبادل اخلربات واملعارف مع �شركائه مبا ي�ضمن
اال�ستمرار يف تر�سيخ �أ�س�س ال�صحة العامة بني
�أفراد جمتمع �أبوظبي .
واجلدير بالذكر �أن املركز من خالل هذا التعاون
ي�سعى �إىل موا�صلة العمل جنبا �إىل جنب مع
تنامي مهام مركز �أبوظبي لل�صحة العامة الأمر
ال��ذي يدعو �إىل مزيد م��ن ال�ت�ع��اون يف جماالت
خمتلفة بني الطرفني يف امل�ستقبل.
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معر�ض للأ�سر املنتجة مبركز بن �سوقات يف دبي تزامنا مع اليوم الوطني الــ50
•• دبي-وام:

تنظم وزارة تنمية املجتمع معر�ضا للأ�سر املنتجة يف مركز بن �سوقات بدبي مب�شاركة 50
�أ�سرة مواطنة منتجة و الذي انطلق اعتبارا من الأول من نوفمرب اجلاري وي�ستمر حتى
 11دي�سمرب املقبل وذلك تزامنا مع احتفاالت دولة الإمارات باليوم الوطني الـ .50
وتعر�ض الأ�سر الإماراتية املنتجة من فئات "ال�شباب وكبار املواطنني و�أ�صحاب الهمم
ومتلقي ال�ضمان االجتماعي" العديد من ال�سلع الإنتاجية من �أ�شغال يدوية وعطور
ودخ ��ون وط�ب��اع��ة وف�ن��ون �إ��ض��اف��ة �إىل �سلع �إم��ارات �ي��ة ومنتجات خا�صة مبنا�سبة اليوم
الوطني.
ويتم التناوب بني الأ�سر على املعر�ض بواقع � 15 – 10أ�سرة كل � 10أيام و�صوال �إىل جمع

� 50أ�سرة �إماراتية منتجة مع نهاية االحتفاالت باليوم الوطني.
ي�أتي تنظيم املعر�ض يف �إطار ال�شراكة امل�ؤ�س�سية وامل�س�ؤولية املجتمعية الداعمة للتطلعات
التنموية و�ضمن جهود الوزارة لالرتقاء بدور الأ�سر الإماراتية وتعزيز ر�ؤية "من الرعاية
�إىل التنمية" وت�شجيع خمتلف الفئات على امل�ساهمة الإيجابية وامل�ؤثرة وتعزيز دورها يف
حتقيق ا�ستقرارها االقت�صادي من خالل �إيجاد م�صادر دخل بديلة.
وتدعم وزارة تنمية املجتمع ما يزيد على � /2860/أ�سرة �إماراتية منتجة �ضمن م�شروع
"ال�صنعة" للأ�سر املنتجة مبا ميكنها من ا�ستغالل طاقاتها ومواهبها يف الإنتاج والعمل
واملناف�سة والإبداع.
وت�سعى ال��وزارة لتنويع برامج ت�أهيل وتدريب الأ�سر وتكثيف املنافذ واملراكز الت�سويقية
لتحقيق �أف�ضل ترويج داعم ملنتجاتها املنزلية واملتناهية ال�صغر.

Monday

�سلطان القا�سمي يوجه بدعم دور الن�شر امل�شاركة يف
معر�ض ال�شارقة للكتاب بـ  4.5مليون درهم
•• ال�شارقة-وام:

وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة بتخ�صي�ص
مبلغ  4.5مليون دره��م القتناء �أح��دث الإ� �ص��دارات والكتب من دور الن�شر امل�شاركة يف ال��دورة الأرب�ع�ين ملعر�ض
ال�شارقة الدويل للكتاب.
وتهدف منحة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �إىل تزويد مكتبات ال�شارقة العامة واحلكومية مبختلف الإ�صدارات
احلديثة يف كافة املجاالت العلمية والأدبية والثقافية العربية والأجنبية وحتديث املحتوى املعريف للمكتبات التي
ت�شكل مرجعاً رئي�سياً للباحثني والقراء يف �إمارة ال�شارقة .كما ت�سهم املنحة يف دعم �صناع الن�شر من خمتلف الدور
العربية والأجنبية امل�شاركة يف املعر�ض لهذا العام والتي بلغت  1632نا�شراً عربياً و�أجنبياً من  83دولة ،وتقدم
دور الن�شر �إ�صدارات ثقافية متنوعة تغطي كافة املجاالت واالهتمامات والفئات العمرية.

05

حاكم عجمان  :الدول ت�شيد وتزدهر بالعلم والت�سلح باملعرفة يو�سع املدارك لبناء م�ستقبل م�شرق
•• عجمان -وام:

ت�سلم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
عجمان ن�سخة من كتاب قراءة يف �أهم التوجهات واملخاطر الدولية وانعكا�ساتها
املتوقعة عاملياً و�إقليمياً للفرتة من ع��ام � 2020إىل ع��ام  "2050من �سمو
ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي .
كما ت�سلم �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ن�سخة اخرى للكتاب من �سعادة
الدكتور �سعيد �سيف املطرو�شي الأمني العام للمجل�س التنفيذي.
و�أ�ستمع �سموهما واحل�ضور من م�ؤلفي الكتاب �سعادة الدكتور �سعيد �سيف
املطرو�شي الأم�ين العام للمجل�س التنفيذي بعجمان والدكتور حممد عبيد
امل�ست�شار القانوين يف الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لعر�ض حول حمتوى
الكتاب الذي يعد �أحد �أبرز �إ�صدارات الأمانة العامة تزامناً مع اخلم�سني عاما
لدولة الإمارات العربية املتحدة والذي تناو َل قراءة لعدد من التقارير الدولية
املعنية باال�ست�شراف امل�ستقبلي وخال�صة نتائج وتو�صيات ل��ر�ؤاه��ا املتعمقة
وحتليالتها املركزة للتحديات واملخاطر والتوجهات امل�ستقبلية باالرتكاز �إىل
�أدلة وبراهني مما ي�شهده العامل يف واقعه الراهن.
ويقدم الكتاب قراءة حتليلية لعدد من التقارير الدولية املعنية باال�ست�شراف
امل�ستقبلي ويهدف اىل دع��م العمل احلكومي وتعزيز قدراته العلمية ويلفت
اىل �أهمية و�ضع ال�سيا�سات العامة التي ترتكز على درا�سات وافية للتحديات
واملخا�ضر واىل �أهمية تبني �أ�سلوب �إدارة املخاطر ك�أ�سلوب منهجي يطبق على
م�ستوى احلكومة لدعم حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية كما يلقى ال�ضوء على

التقارير الدولية ذات القيمة العلمية والعملية وما ت�ستخدمه من م�ؤ�شرات
و�سيا�سات لقيا�س وتقييم التوجهات واملخاطر ذات الت�أثري العاملي.
و�أك��د �صاحب ال�سمو حاكم عجمان �أن امل�ستقبل ي�صنعه املتعلمون امل�ؤهلون
لالنطالق يف رحاب التطور والتقدم والرقي وت�ش ّييد دولة تزدهر بنور العلم
و�أنه البد للحكومات احلديثة �أن تظل دائما مطلعة على جمريات العامل من
حولها مدركة للم�ستجدات واملتغريات املت�سارعة مت�سلحة باملعرفة التي تفتح
الآفاق الرحبة وتو�سع املدارك لبناء واقع مزدهر وم�ستقبلٍ م�شرق.
من جانبه قال �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي �أن حكومة الإمارات تربهن
للعامل يوما بعد يوم قدرتها الفائقة على ا�ستباق الأحداث ومواكبة التطورات
وا�ست�شراف امل�ستقبل بر�ؤية وا�ضحة من ِقبَل القيادة الر�شيدة للدولة برئا�سة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" و�إخوانهم �أ�صحاب امل�سو حكام
الإم ��ارات �ضمن خطط م��درو��س��ة وعمل د�ؤوب يح�سن ق��راءة ال��واق��ع لري�سم
خريطة امل�ستقبل.
و�أك��د �سموه �أن حكومة عجمان حتت قيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن
را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم عجمان توا�صل العمل وفق منظومة
حكومية تت�سم باملرونة العالية وال��ر�ؤي��ة ال�شاملة امل�ستندة �إىل نتائج �أحدث
الدرا�سات والتقارير املتخ�ص�صة م�ستخل�صة الدرو�س من التجارب ال�سابقة
م�ستفيدة من �أحدث التقنيات وم�سرت�شدة بتجارب احلكومات الناجحة حول
العامل.

و�أو�ضح �سعادة الدكتور �سعيد �سيف املطرو�شي الأمني العام للمجل�س التنفيذي
خ�لال العر�ض �أن كتاب "قراءة يف �أه��م التوجهات واملخاطر الدولية" ميثل
�إط ��ارا عري�ضا حلكومة الإم ��ارة وجلهاتها احلكومية لبناء ر�ؤاه ��ا ور�سالتها
و�إ�سرتاتيجياتها �سواء للم�ستقبل القريب �أو البعيد من خالل اال�ستفادة مما
جرى ر�صده من حتديات وخماطر عاملية وتوجهات م�ستقبلية للفرتة املمتدة
حتى العام . 2050
و�أكد الدكتور املطرو�شي �أن الكتاب ي�أتي يف �إطار اهتمام الأمانة العامة ملثل هذه
التقارير والدرا�سات �إدراك��ا منها حلكمة القيادة الر�شيدة حفظها اهلل ورعاها
يف تدعيم احل�صيلة املعرفية والعلمية واال�ستقاء من املعارف املختلفة لتحقيق
مكت�سبات ّ
ي�سطرها �أبناء الإمارات فكرا و�إجنازا.
وق��ال الدكتور حممد عبيد امل�ست�شار القانوين يف الأم��ان��ة العامة للمجل�س
التنفيذي �إن ال�ك�ت��اب ت�ن��اول ب��ال�ق��راءة والتحليل  5ت�ق��اري��ر خل�ب�راء عامليني
رئي�سيني حول املخاطر واالجتاهات الكربى كما تناولت �أكرب املخاطر العاملية
التي ت�شكل تهديدا خطريا للعامل من خالل تقرير املخاطر العاملية 2021
ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي وتقرير املخاطر امل�ستقبلية من �أك�سا
 2020ال�صادر عن جمموعة �أك�سا �أورا�سيا وتقرير حالة امل�ستقبل 2030
"االجتاهات العاملية الكربى التي ت�شكل احلكومات وتقرير العامل يف عام
 2030واالجتاهات ونقاط االنعطاف والفر�ص والتحديات وتقرير التوقعات
امل�ستقبلية مائة اجتاه عاملي لعام ."2050
واو�ضح �أن �أهم ما ي�ستفاد مما تناوله الكتاب من قراءات يف التقارير والدرا�سات
اتفاقها على الكثري م��ن املخاطر وال�ت��وج�ه��ات العاملية م��ن �أهمها التغريات

املناخية وخلل الرتكيبة ال�سكانية وعدم كفاية املوارد �أو ال�ضغوط عليها وحتول
القوى االقت�صادية وخماطر االقت�صاد الكلي واملخاطر اجليو�سيا�سية والتقدم
التكنولوجي والأمن ال�سيرباين واملخاطر الأمنية واال�ضطرابات االجتماعية
وان�ت���ش��ار الأوب �ئ��ة والأم��را���ض امل�ع��دي��ة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الف�شل امل�ت��وق��ع لبع�ض
احل�ك��وم��ات وغ�يره��ا م��ن املخاطر وال�ت��وج�ه��ات ال�ت��ي �أوردت �ه��ا التقارير والتي
ت�شابهت �إىل حد كبري يف الطرح باختالف ترتيب مكانتها �أو درج��ة ونطاق
ت�أثرياتها املحتملة.
و�أو�صى كتاب" قراءة يف �أهم التوجهات واملخاطر الدولية وانعكا�ساتها املتوقعة
عاملياً و�إقليمياً للفرتة من عام 2020م �إىل عام  "2050بناء على املخاطر
والتوجهات الواردة يف التقارير والإ�صدارات والكثري من الدرا�سات امل�ستقبلية
املطروحة عامليا �ضرورة دعم وتعزيز عملية �صنع واتخاذ القرار لدى حكومة
عجمان م��ن خ�لال جمموعة م��ن امل �ح��ددات التي م��ن �أهمها تعزيز القدرات
العلمية والبحثية لدى �أجهزة احلكومة من خالل التدريب عرب اجلامعات
واملعاهد وامل��راك��ز املتخ�ص�صة على م�سائل علم امل�ستقبليات للكوادر الب�شرية
امل�شهود لها بالكفاءة واملهارة والرغبة يف التعلم امل�ستمر .ح�ضر ت�سليم الكتاب
ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي ممثل �صاحب ال�سمو حاكم عجمان وال�شيخ
عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�سياحية وال�شيخ را�شد بن
حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط ومعايل ال�شيخ الدكتور ماجد
بن �سعيد النعيمي رئي�س ديوان احلاكم وال�شيخ حميد بن عمار النعيمي وال�شيخ
عبداهلل بن ماجد املدير العام ملكتب �ش�ؤون املواطنني وعدد من ال�شيوخ وكبار
امل�س�ؤولني .

جامعة ال�شارقة تعلن عن ا�ستقبال الطالب والطالبات مبنتدييها اجلديدين
•• ال�شارقة -الفجر:

تنفيذاً لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
رئ �ي ����س ج��ام �ع��ة ال �� �ش��ارق��ة (حفظه
اهلل ت �ع��اىل ورع� � ��اه) يف ت��وف�ي�ر بيئة
متميزة للطلبة تقام فيها الأن�شطة
وال�ف�ع��ال�ي��ات الأك��ادمي �ي��ة وت�ت�ي��ح لهم
ال �ع �م��ل ع �ل��ى امل �� �ش��روع��ات البحثية
واملذاكرة� ،أعلنت جامعة ال�شارقة عن
البدء با�ستقبال منتدييها اجلديدان
ل�ط�ل�ب��ة اجل��ام �ع��ة ب �ع��د �أن ك��ان��ا قد
توقفا ع��ن فعل ذل��ك منذ �أن تف�ضل
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ورئي�س
اجلامعة بافتتاح كال املنتديني نهاية
�شهر �سبتمرب املا�ضي ب�سبب التدابري
والإج ��راءات االح�ترازي��ة �ضد الوباء
ال �ف�ي�رو� �س��ي (ك��وف �ي��د ـ� �ـ  )19التي
حتظر يف �أوىل �أولوياتها التجمع بني
النا�س مبكان واحد �أو مغلق.
�أعلن عن ذلك �سعادة الأ�ستاذ الدكتور

حميد جمول النعيمي ،مدير جامعة
ال�شارقة ،مو�ضحا ب�أن �إن�شاء منتدى
للطالب و�آخر للطالبات ي�أتي �ضمن
ال ��دع ��م ال �ل��احم � ��دود م ��ن �صاحب
ال�سمو ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة
(حفظه اهلل تعاىل ورع��اه) للمعرفة
والتعليم وحر�ص �سموه على توفري
البيئة التعليمية املتكاملة للطلبة
لتح�صيل العلم واملعرفة ،م�شرياً �إىل
�أن هذه امل�شروعات والإجن��ازات التي
يتم تنفيذها بجامعة ال�شارقة تواكب
ما حققته اجلامعة من تقدم وتطور
و�إجنازات على كافة امل�ستويات املحلية
والإق �ل �ي �م �ي��ة وال��دول �ي��ة ،بتوجيهات
�سموه ال�سديدة بالإ�ضافة �إىل مكونات
خ�ط�ت�ه��ا اخل�م���س�ي��ة اال�سرتاتيجية
وال �ت��ي ت�ع�م��ل ب �ه��ا ج��ام �ع��ة ال�شارقة
م�ستهدفة االرت�ق��اء مب�ستوى البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ب��اجل��ام �ع��ة وت ��وف�ي�ر بيئة
تعليمية وثقافية مالئمة لطلبتها.

و�أ��ض��اف قائال :كما �أن �إن�شاء هذين
املنتديني ي�أتي �ضمن خطة متكاملة
ل�ت�ط��وي��ر وت��و��س�ي��ع م �ب��اين اجلامعة
وحت ��دي ��ث م��راف �ق �ه��ا وت �ع��زي��ز بيئة
الأن�شطة الطالبية مبا يدعم تطوير
منط احلياة الطالبية اجلامعية يف
خمتلف الكليات ،وميكن الطلبة من
تنمية حت�صيلهم العلمي ومهاراتهم
الأك ��ادمي� �ي ��ة وال���ش�خ���ص�ي��ة وتعزيز
مواهبهم املختلفة.
و�أ�� �ش ��ار ��س�ع��ادت��ه �إىل �أن م��ا ت�شهده
جامعة ال�شارقة من �إن�شاءات وعمران
ال يتوقف �إمنا هو �أثر طبيعي للإقبال
الذي حتظى به اجلامعة من الطلبة
مب�خ�ت�ل��ف ال ��درج ��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ومن
خمتلف دول ال �ع��امل ،و�أن ذل��ك يتم
يف �إطار البناء مل�ستقبل قادم والإعداد
لأج �ي ��ال ت���س��اه��م يف خ��دم��ة وتنمية
املجتمع .م�شيدا بدور دائرة الأ�شغال
العامة يف ال�شارقة وجهودها املثمرة
واحل��ري �� �ص��ة ع�ل��ى ت�ن�ف�ي��ذ توجيهات
�صاحب ال�سمو ح��اك��م ال���ش��ارق��ة بكل

�أمانة و�إتقان.
و�أك��د الدكتور النعيمي �أن املنتديني
ي���ش�ك�لان م�ع�ل�م�اً ب � ��ارزاً ي �� �ض��اف �إىل
امل �ب��اين ال�ع�م��ران�ي��ة ال�ف��ائ�ق��ة اجلمال
التي متتاز بها �إم��ارة ال�شارقة وذلك
مبا يتحليا به من تفا�صيل دقيقة وما
ير�صعه م��ن درر جمالية متمثلة يف
�أعمدته و�أقوا�سه ،وما يحيط بنوافذه
م��ن �أف��اري��ز تتجلى فيها روع��ة الفن
املعا�صر م��ا يجعله �إ��ض��اف��ة ملمو�سة
مل �ب��اين ج��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة ك�م��ا يحقق
امل�ن�ت��دي��ان �أق���ص��ى درج� ��ات ا�ستغالل
ال� �ط ��اق ��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة م� ��ن خ�ل�ال
ا��س�ت�خ��دام م�ف��اه�ي��م ج��دي��دة لأعمال
الإ�ضاءة والتكييف والتهوية والعزل
ومعاجلة مياه ال�صرف ال�صحي.
ال ��دك� �ت ��ور ح �� �س�ي�ن حم �م��د امل� �ه ��دي،
عميد اخلدمات الأكادميية امل�ساندة،
�أع ��رب ع��ن ف�خ��ره بهذين املنتديني،
م���ش�يرا �إىل �أن�ه�م��ا يعك�سان تقاليد
املنطقة فهما م�صممان ع�ل��ى �شكل
خيمة ب��دوي��ة ت��رب��ط تقاليد املا�ضي

امل �ج �ي��د ب �ح��داث��ة احل��ا� �ض��ر املعا�صر
واملتطور ،حيث يتوافر فيهما �أحدث
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ت��ي ت���س��ان��د الطلبة
يف ل �ق��اءات �ه��م ل �ل �م��ذاك��رة والنقا�ش،
و�شا�شات تفاعلية وو�سائل التوا�صل
وال�ع��ر���ض ورب�ط�ه��ا ب�شبكة واي فاي
عالية اجل ��ودة ،كما ت��وف��ر املنتديات
م �ك��ان حل �� �ض��ور وم �� �ش��اه��دة حلقات
التدريب وال��دورات التدريبية وور�ش
العمل يف بيئة رائعة حديثة ملا توفره
املنديات من و�سائل متعددة ال ميكن
توافرها يف �أماكن الأن�شطة الطالبية
الأخ � � � ��رى ،و�أ� � �ض � ��اف �أن املنتديني
يتمتعان مبوقعني متميزين بحرم
اجل� ��ام � �ع� ��ة ف� �ه� �م ��ا ق � � ��رب مكتبات
اجلامعة وبنف�س الوقت قرب القاعات
ال��درا��س�ي��ة وم�ب�ن�ي��ي ع�م��ادت��ي �ش�ؤون
الطلبة وامل���س�ج��د وامل��دخ��ل الرئي�س
ل�ل�ج��ام�ع��ة وب ��ذل ��ك ي �ك��ون الو�صول
�إليهما �سهل ومي�سر ب��الإ��ض��اف��ة اىل
م��واق��ف ال���س�ي��ارات امل�ت��وف��رة بالقرب
من موقع كل منتدى منهما.

م��ن جانبها �صرحت الأ��س�ت��اذة نادية
م�سعود ،مديرة املكتبات� ،أن املنتديات
� �س �ي �ت��واج��د ب �ه��ا ع� ��دد م ��ن موظفي
امل �ك �ت �ب��ة وي �ط �ل��ق ع �ل �ي �ه��م "�سفراء
املكتبة" و�ستكون �إحدى مهامهم هي
م�ساعدة الطلبة يف �إج ��راء البحوث
و�إي� �ج ��اد �أي م��ن م �� �ص��ادر املعلومات
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ل ��دع ��م م�شاريعهم
و�أبحاثهم وللم�ساعدة عند احلاجة،
كما �ستتيح املكتبات للطلبة �إمكانية
ا�ستعارتهم للكتب ل�ف�ترات ق�صرية
للدرا�سة �أو القراءة ومن ثم �إرجاعها
للمكتبات عند االن�ت�ه��اء منها نظرا
لقرب املنتديات من مباين املكتبات،
ك� �م ��ا �أك� � � ��دت م� ��دي� ��رة امل� �ك� �ت� �ب ��ات �أن
امل�ن�ت��دي��ات �ستوفر �أم��اك��ن للمذاكرة
وم ��راج� �ع ��ة حم��ا� �ض��رات �ه��م ب�صورة
فردية �أو جماعية ،كما ميكنهم تناول
امل���ش��روب��ات وامل ��أك��والت يف �أج ��واء من
الراحة حيث ال ي�شرتط الهدوء التام
كما هو احلال داخل املكتبات ،و�أ�ضافت
�أن كل من منتدى الطالب ومنتدى

الطالبات �سيفتحان �أبوابهما طوال
�أيام الأ�سبوع مبا يف ذلك �إجازة نهاية
الأ�سبوع ويف �أي��ام العطل والإج ��ازات
الر�سمية و�ستكون �ساعات العمل يف
منتدى الطالب من ال�ساعة الثامنة
��ص�ب��اح��ا وح �ت��ى ال�ث��ان�ي��ة ع���ش��رة ليال
�أما منتدى الطالبات ف�سيفتح �أبوابه
م��ن ال�ساعة الثامنة �صباحا وحتى
العا�شرة م�ساء.
ال�ط��ال��ب حم�م��د ي��و��س��ف ط��ه ،طالب
كلية احلو�سبة واملعلوماتية بجامعة
ال�شارقة ،قال �إن املنتديني الطالبيني
ي� �ت� �م� �ي ��زان ب��ال �ت �� �ص �م �ي��م اخل ��ارج ��ي
والداخلي اجلذاب والفريد من نوعه،
يحفزان الطلبة على الدرا�سة ،ب�سبب
وج� ��ود �أم ��اك ��ن خم���ص���ص��ة للدرا�سة
�سواء الفردية �أو اجلماعية ،و�أي�ضا
امل�ساحات الوا�سعة التي تعطي انطباع
بالراحة النف�سية� ،إىل جانب وجود
و��س��ائ��ل تكنولوجية ح��دي�ث��ة ت�ساعد
على املذاكرة وخدمات الرتفيه لأخذ
ق�سط من الراحة بعد املذاكرة.

�أم��ا الطالبة عبري الأ�سمر ،الطالبة
بكلية ال�ع�ل��وم ال�صحية ،فقد عربت
عن فخرها ب�إن�شاء مثل هذه املقرات
ف �ه��ي �أم ��اك ��ن ي���ش�ع��ر ف �ي �ه��ا الطلبة
ب��ال��راح��ة وت���س��اع��ده��م ع�ل��ى مراجعة
حت�صيلهم الدرا�سي والبحث والقراءة
وم�ن��اق���ش��ة درو� �س �ه��م م��ع زمالئهم،
وعربت عن �إعجابها بتنظيم ونظافة
املكان وات�ساعه وت�صميمة الهند�سي
اجل ��ذاب ،بجانب اخل��دم��ات املتميزة
التي يقدمها للطلبة �سواء اخلدمات
التكنولوجية �أو الرتفيهية ،وقدمت
ال�شكر جلامعة ال�شارقة على حر�صها
يف توفري كل �سبل الراحة لطلبتها.

�إقبال كبري على زيارة جناح اجلامعة القا�سمية يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب الرتبية ت�شارك بالدورة الـ  40ملعر�ض ال�شارقة للكتاب
•• ال�شارقة-الفجر:

��ش�ه��د ج �ن��اح اجل��ام �ع��ة ال�ق��ا��س�م�ي��ة يف
ظ �ه��وره الأول يف م�ع��ر���ض ال�شارقة
ال � ��دويل ل �ل �ك �ت��اب �إق� �ب ��اال ك �ب�ي�را من
املهتمني وال�ضيوف ودور الن�شر.
وقد متيز جناح اجلامعة يف املعر�ض
ب ��الإ�� �ص ��دار ال �ع �ل �م��ي امل �ه��م لفهر�س
خم� � �ط � ��وط � ��ات دار امل � �خ � �ط ��وط ��ات
الإ��س�لام�ي��ة يف اجل��ام�ع��ة ال��ذي �صدر
بجهد علمي ك�ب�ير وب�ط�ب��اع��ة �أنيقة
م �ل � ّون��ة ،ك �م��ا مت � ّي��ز اجل �ن��اح بالكتب
التعليمية املح ّكمة التي بد�أت اجلامعة
�إ�صدارها �إ�ضافة �إىل املجالت العلمية
املح ّكمة.
و�أ��ش��ار الأ�ستاذ الدكتور ع��واد اخللف ر�ؤي��ة اجلامعة يف عامليتها وحر�صها �سلطان ب��ن حممد القا�سمى ،ع�ضو العلمية التعليمية والبحثية املتنوعة
ال� �ق ��ائ ��م ب� ��أع� �م ��ال م ��دي ��ر اجلامعة على مواكبة املعرفة العلمية الأ�صيلة املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،رئي�س لأع�ضاء هيئة التدري�س فيها لتبقى
القا�سمية �إىل �أهمية م�شاركة اجلامعة يف حقول اهتماماتها العلمية املتعددة اجلامعة .و�أكد الدكتور اخللف �سعي منارة علمية جامعية �شارقية املوقع
يف هذا االحتفال العاملي بالكتاب لإبراز ح���س��ب ت��وج �ي �ه��ات ال �� �ش �ي��خ الدكتور اجلامعة �إىل م��زي��د م��ن الإ�صدارات عاملية الر�سالة و�سطية الر�ؤية.

•• دبي-وام:

ت �� �ش��ارك وزارة ال�ت�رب �ي��ة والتعليم
ب �ف �ع��ال �ي��ات ال� � ��دورة ال � �ـ  40ملعر�ض
ال� ��� �ش ��ارق ��ة ال � � ��دويل ل �ل �ك �ت��اب ال� ��ذي
ي�ست�ضيفه مركز �إك�سبو ال�شارقة ويعد
ثالث �أك�بر معر�ض للكتاب يف العامل
وذل� ��ك يف ال �ف�ت�رة م ��ا ب�ي�ن  3و 13
نوفمرب احلايل و ي�ستقطب 1420

دارا للن�شر وجم�م��وع��ة م��ن الأدب ��اء
وامل �ف �ك��ري��ن وال �ف �ن��ان�ين م��ن خمتلف
�أن� �ح ��اء ال� �ع ��امل .ت���س�ت�ع��ر���ض من�صة
ال ��وزارة يف املعر�ض  4من مبادراتها
وهي كتاب اخلم�سني وم�سابقة حتدي
ال �ق��راءة  ،ومن�صة م�ن��ارة  ،وبرنامج
حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د ل�ل�ت�ع�ل�ي��م الذكي
وت�ستهدف الطلبة واملعلمني والزوار

و موظفي ال ��وزارة و �أول �ي��اء الأمور.
تهدف ال��وزارة من وراء امل�شاركة �إىل
ن�شر الوعي وتعزيز عالقات التعاون
مع دور الن�شر والكتاب ت�أكيدا لدورها
يف �إث ��راء ال �ق��راءة وال�ك�ت��اب��ة انطالقا
م��ن امل �ب��ادرات املتنوعة التي تتما�شى
م��ع ه ��ذه الأه � ��داف م��ن ب�ي�ن�ه��ا كتاب
اخلم�سني لدعم و رع��اي��ة الطلبة يف

جم ��ال ال�ك�ت��اب��ة الق�ص�صية وحتدي
القراءة لت�شجيع الطلبة على القراءة
ومن�صة منارة لتعزيز التعليم والعلم
وب��رن��ام��ج حم �م��د ب��ن را� �ش��د للتعلم
ال��ذك��ي ال��ذي يهدف �إىل �إن���ش��اء بيئة
تعليمية فريدة يف املدار�س واال�ستفادة
من الأجهزة الذكية كو�سيلة للح�صول
على املعرفة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ماكرو
للإدارة الت�سويقية
رخ�صة رقم CN 4021660:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة املخرتع
للنجارة واحلدادة امل�سلحة
رخ�صة رقم CN 1118504:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة بدر حممد غالم حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد ابراهيم علي حممد م�سعود
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ليمون
تي كافترييا
رخ�صة رقم CN 2711896:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 3701310:باال�سم التجاري:ال�ضياء للهواتف
املحمولة  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء �إعالن �سابق
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيتا مارت امارتي�س
 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.مرخ�صة رقم CN 1169476:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة من�صور حممد جوعان عوي�ضه اخلييلي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد هدى بطي دميثان ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:دي ان ات�ش للحلول الهند�سية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مدينة حممد بن زايد  ,ز  1.0-9مبنى لنك انف�ستمنت�س
ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 3705216 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة الفار�س
الذهبي البيطرية
رخ�صة رقم CN 2338438:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سامل �سعيد خلف �سعيد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عائ�شه حممد �سلطان حممد الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز رو�سلني �سبا
لل�سيدات
رخ�صة رقم CN 3785160:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة فهد م�سفر عبدالرحمن هادي االحبابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد عون �صالح ال�صيعري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/27:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105033518:تاريخ التعديل2021/11/6:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بوتيك
تول
رخ�صة رقم CN 2516409:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دايل
فروت للخ�ضار والفواكه
رخ�صة رقم CN 1145592:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:دوندرجمي للمثلجات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي  -غرب  - 0.35مبنى �شركة الدار
العقارية �ش.م.ع
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2715519 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/المور دي فلور
رخ�صة رقم CN 2890313:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خالد احمد �سهيل �سعيد الرا�شدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �صالح حممد الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون ,
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/3:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2122001730:تاريخ التعديل2021/11/6:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة قوة االنوار لل�صيانة العامة  -ذ م م
رخ�صة رقم CN 1135236:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ن�ضرول عبدالقدو�س من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ن�ضرول عبدالقدو�س من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على حممد على �سيف ال�شام�سى
تعديل نوع الرخ�صة  /من حرفية �إىل جتارية
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة قوة االنوار لل�صيانة العامة  -ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم لكي �ستار
رخ�صة رقم CN 1890437:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�سامل على عبيد �سعيد الزعابى من وكيل خدمات �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء
�سامل على عبيد �سعيد الزعابى من � %0إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف هارون على عبدالعلى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/دراغون �ستار
للتجارة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2922725:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة بدور يو�سف معتوق حممد احلو�سني %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي غيث احمد غيث ال�سويدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/شارتفورد لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/10/18:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2122001625:
 تاريخ التعديل2021/11/7:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

�إعــــــــــالن

POWER LIGHTS GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل� /شركة قوة االنوار لل�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
POWER LIGHTS GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ام اي باور� -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3943208:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة من�صور حممد جوعان عوي�ضه اخلييلى %100
تعديل مدير � /إ�ضافة من�صور حممد جوعان عوي�ضه اخلييلى
تعديل مدير  /حذف حممد نا�صر �سيف
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمموعة ا�سكو القاب�ضة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تركواز انترييورز � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 3885766:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة من�صور حممد جوعان عوي�ضه اخلييلى %100
تعديل مدير � /إ�ضافة من�صور حممد جوعان عوي�ضه اخلييلى
تعديل مدير  /حذف حممد نا�صر �سيف
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمموعة ا�سكو القاب�ضة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

ASCO HOLDING GROUP - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ASCO HOLDING GROUP - SOLE .PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االبراج املا�سية للخيام وبيوت ال�شعر
رخ�صة رقم CN 2296981:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /االبراج املا�سية للخيام وبيوت ال�شعر

AL ABRAG AL MASSIYA FOR TENTS AND HAIR HOUSES

�إىل  /املنبع ال�صايف للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ALMANBAE ALSAFI GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح و�صيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية4329904 .
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح و�صيانة التمديدات والرتكيبات ال�صحية4329906 .
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات التنظيف اخلارجي ( واجهات ) املباين 8129001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات التطهري والتعقيم 8121004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �أعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي (الديكور) 4330015
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت الت�شجري 4220403
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت تركيب �أنظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�صيانتها 4322005
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تركيب اخليام واملظالت 4390022
تعديل ن�شاط  /حذف بيع اخليام و املظالت  -بالتجزئة 4751002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة
ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:املرزم لتنظيم وادارة الفعاليات ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:شارع املرور ار�ض املعار�ض غرب  1-95قطعة  8مكتب
 , 702وحدة جمموعة البادي للتجارة واال�ستثمار ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2263565 :

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شيلد بو�ست خلدمات ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2334835:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداملنعم احمد حممد خليفه البوعينني %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد جدير باالكافاالبيل بيالمبارامبيل %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /خمتار �شاكوجنا بارامبيل �سيدو �شاكوجنا بارامبيل من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /خمتار �شاكوجنا بارامبيل �سيدو �شاكوجنا بارامبيل من � % 100إىل %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جنيد �صديق كيزهاكى بيدييكال %16
تعديل وكيل خدمات  /حذف
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /شيلد بو�ست خلدمات ال�سيارات
SHEILD BOOST VEHICLE SERVICES

�إىل� /شيلد بو�ست الهند�سية واالمن ذ.م.م

SHEILD BOOST ENGINEERING AND SAFETY L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة

ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل قن�صل عام فرن�سا
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ���س اخليمة  ،يف
ا�سرتاحة �سموه بجبل جي�س� ،أم�س� ،سعادة ناتايل كينيدي القن�صل العام جلمهورية فرن�سا بدبي و التي
قدمت لل�سالم على �سموه مبنا�سبة ت�سلمها مهام عملها اجلديد يرافقها ماري لوري �شارييه نائب القن�صل
العام.
ورحب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،بالقن�صل الفرن�سي ،متمنيا لها التوفيق والنجاح يف �أداء مهام
عملها ،مبا ي�سهم يف تعزيز عالقات ال�صداقة بني البلدين على خمتلف ال�صعد .و�أ�شاد �سموه بعالقات
التعاون التي تربط دولة الإمارات و جمهورية فرن�سا ،والتي من �ش�أنها حتقيق املزيد من التقدم والرخاء
لل�شعبني.
من جانبها ،عربت �سعادة ناتايل كينيدي عن بالغ �شكرها وتقديرها ل�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة على
كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال ،مثنية على العالقات اال�سرتاتيجية القوية التي تربط بني البلدين.

تتيح الكثري من امليزات وفر�ص التعلم وتبادل املعرفة مع اجلهات الأخرى

07

املن�صة الرقمية �أحدث �أدوات برنامج دبي للتميز احلكومي لال�ستثمار وتبادل املعرفة
التمكني والتفوي�ض �أول ندوة بالتعاون مع جامعة �أ�شريدج و 400موظف حكومي
•• دبي-وام:

�أكد معايل عبداهلل حممد الب�سطي
الأم �ي�ن ال �ع��ام للمجل�س التنفيذي
لإم� � ��ارة دب� ��ي ،رئ �ي ����س ب��رن��ام��ج دبي
للتميز احل�ك��وم��ي �أه�م�ي��ة الرقمنة
والأمتتة يف مواكبة متطلبات الثورة
ال���ص�ن��اع�ي��ة ال��راب �ع��ة ،ان �ط�لاق �اً من
ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل"  ،وعم ً
ال بتوجيهات
� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح� �م ��دان ب ��ن حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ويل ع�ه��د دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي ،الرامية
�إىل ت�ع��زي��ز م�ف��اه�ي��م التكنولوجيا
احل��دي �ث��ة ،وا��س�ت�ث�م��اره��ا يف خمتلف
ميادين العمل ،ملواكبة ركب التقدّم
والتطوّر ال��ذي يقود العامل باجتاه
ع�صر الذكاء اال�صطناعي وم�ساعي

�إمارة دبي يف هذا اخل�صو�ص.
ج��اء ذل��ك خ�لال �إع�ل�ان معاليه عن
�إطالق املن�صة الرقمية لربنامج دبي
للتميز احل�ك��وم��ي ،وتنظيم الندوة
الأوىل بالتعاون مع جامعة �أ�شريدج،
�ضمن فعاليات الإع�لان عن املن�صة

ال��رق �م �ي��ة ،ح �ي��ث ّ
مت ت�ن�ظ�ي��م ن ��دوة
معرفية عن بعد؛ بعنوان "التمكني
والتفوي�ض" مب �� �ش��ارك��ة �أك �ث�ر من
 400م�شارك من موظفي حكومة
دبي.
وقال معايل الب�سطي  -بهذه املنا�سبة

  :ي�أتي �إط�لاق املن�صة الرقمية يف�إطار جهود الربنامج لتطوير �آليات
ع�م�ل��ه واالن �ت �ق��ال ن�ح��و ال��رق�م�ن��ة يف
خمتلف �أن�شطته وف�ع��ال�ي��ات��ه ،حيث
تتيح املن�صة للجهات احلكومية يف
دب��ي وملوظفيها الكثري م��ن امليزات

لتنمية وعي الطلبة يف الت�صدي لل�سلوكيات الدخيلة

وفر�ص التعلم واال�ستفادة من �آراء
اخل�براء وتبادل املعرفة مع اجلهات
الأخرى.
وخ�ل�ال ال�ك�ل�م��ة االف�ت�ت��اح�ي��ة لندوة
"التمكني والتفوي�ض" رحب الدكتور
هزاع النعيمي املن�سق العام لربنامج
دب��ي للتميز احل�ك��وم��ي بامل�شاركني،
و�أك ��د ع�ل��ى �أن ال �ت �ع��اون م��ع جامعة
�أ�شريدج العريقة لعقد �سل�سلة من
الندوات املعرفية "عن بُعد" هو �أمر
يف غاية الأهمية ،كونها من امل�ؤ�س�سات
التعليمية الرائدة يف جمال تدريب
وت��أه�ي��ل ال �ق��ادة وامل��وظ�ف�ين ،م�شرياً
�إىل � ّأن ه��ذا ال�ت�ع��اون ي��أت��ي يف �إطار
حر�ص برنامج دبي للتميز احلكومي
ع�ل��ى ب�ن��اء ق ��درات م��وظ�ف��ي حكومة
دب��ي واالرت�ق��اء بها مبا �ستنا�سب مع
التطورات العاملية يف جماالت الإدارة
والتميز واالبتكار احلكومي.
و�أ�ضافّ " :
مت �إطالق املن�صة الرقمية

اجل� ��دي� ��دة ل�ب�رن ��ام ��ج دب � ��ي للتميز
احلكومي ك�أحد التح�سينات اجلذرية
التي �أدخلها الربنامج خالل العامني
املا�ضيني على �آليات عمله والتوجه
ن �ح��و الأمت � �ت� ��ة وال��رق �م �ن��ة جلميع
�أن�شطته وم �ب��ادرات��ه لتعك�س بداية
جديدة لنقل وتبادل املعرفة ملرحلة
م ��ا ب �ع��د كوفيد ،19وحت �ق��ق هذه
املن�صة �إح ��دى ال��وظ��ائ��ف الرئي�سة
ل�ب�رن��ام��ج دب� ��ي ل�ل�ت�م�ي��ز احلكومي
ال��ذي يعمل كمركز عاملي للمعرفة
واالب �ت �ك��ار ح�ي��ث ي�ت��م تنفيذ �سل�سلة
م��ن الأن�شطة املعرفية التي تهدف
�إىل بناء املعرفة ونقلها وم�شاركتها
من اجلهات احلكومية و�إليها وفيما
بينها" .وميكن للجهات احلكومية
وامل��وظ �ف�ين احل�ك��وم�ي�ين اال�ستفادة
من املن�صة يف جوانب عديدة ،حيث
ت�ساعد يف ب�ن��اء ال �ق��درات الفردية،
وال �ت �ع �ل ��م امل ��ؤ� �س �� �س ��ي م� ��ن �أف�ضل

املمار�سات ،وتنفيذ املبادرات القائمة
على املعرفة ،والعديد من اجلوانب
الأخ��رى التي تتيحها الأدوات التي
توفرها املن�صة مثل �أدوات الع�صف
ال ��ذه� �ن ��ي و�أدوات اال�ستبيانات
الإح� ��� �ص ��ائ� �ي ��ة ،ك �م��ا ت �ت �ي��ح املن�صة
ل�ك��ل م��ؤ��س���س��ة وك��ل ف��رد تخ�صي�ص
جتربة التعلم اخلا�صة بهم لتنا�سب
احتياجاتهم ومتطلباتهم .وتناولت
ن� ��دوة مت �ك�ين وت �ف��وي ����ض املوظفني
م��و��ض��وع م�ن��ح م �ي��زات اال�ستقاللية
ل�ل�م��وظ�ف�ين ب �ه��دف �أداء �أدواره� � ��م
وحت �م��ل امل���س��ؤول�ي��ة ل�ل�ق�ي��ام باملهام،
حيث ت�ط� ّرق املتحدث الدكتور �آدام
كينجل ،وهو �أحد اخل�براء العامليني
يف جم��ال ت�أهيل ال �ق��ادة� ،إىل كيفية
تطبيق التمكني والتفوي�ض ب�شكل
ف ّعال ،من خالل اهتمام القادة ببناء
ال�ث�ق��ة وال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب���ش��ري��ة ،بحيث
ت���ص�ب��ح ع�م�ل�ي��ة ال�ت�م�ك�ين ج� ��زءاً من

الأ�سلوب العملي للقيادة مما ي�شجع
على حتفيز املوظفني ،ويعزز والءهم
الوظيفي وقدرتهم على االبتكار.
ومت �إط �ل ��اق امل��رح �ل��ة الأوىل من
امل �ن �� �ص��ة ال��رق �م �ي��ة ل�ب�رن ��ام ��ج دبي
ل�ل�ت�م�ي��ز احل �ك��وم��ي وال� �ت ��ي جت�سد
ت�ط��ور ال�برن��ام��ج ورق�م�ن��ة �أن�شطته
وفعالياته امل�ع��رف�ي��ة ،م�شتمل ًة على
ع��دة جوانب ،تقدم �شرحاً تف�صيلياً
ملتطلبات ومعايري منظومة التميز
احل� �ك ��وم ��ي ،ب� �ه ��دف االط �ل ��اع على
جتارب و�إجنازات اجلهات احلكومية
وف ��رق ال�ع�م��ل وامل���ش��اري��ع واملبادرات
واملوظفني الذين فازوا بجوائز فئات
برنامج دبي للتميز احلكومي ،ونقل
املعرفة و�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات العاملية
للجهات احلكومية.

بعد م�شاركتهم يف دورتي دبلوم تنفيذي الإعالم الرقمي ودبلوم املنتج الرقمي

جمل�س ال�شارقة للتعليم يطلق م�شروعه الرتبوي اجلديد (خذ قرارك) ال�شارقة للتدريب الإعالمي يخ ّرج ً 35
�شابا و�شابة من الدفعة الثانية ملبادرة �أنا �أ�ستطيع
•• ال�شارقة-الفجر:

ك�شف جمل�س ال�شارقة للتعليم عن �إطالق �أحدث براجمه الرتبوية والتي
ت�أتي بال�شراكة مع القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة بهدف توعية الطلبة
بكافة �أ�شكال ال�سلوكيات الدخيلة ورفع جاهزيتهم للت�صدي لها.
و�أط�ل��ق املجل�س على مبادرته اجل��دي��دة (خ��ذ ق ��رارك) لتمثل م�شروعا
تربويا جمتمعيا رائدا ي�صب يف تعزيز توجهات املجل�س يف �إطار خططه
اال�سرتاتيجية ودعم مبادرة ركائز والتي تعد �أحد �أعمدة �أن�شطته التي
ينفذ من خاللها �سل�سلة من الفعاليات الهادفة  .م�شروع (خذ قرارك)
ينفذه املجل�س م��ع �إدارة ال�شرطة املجتمعية بالقيادة العامة ل�شرطة
ال�شارقة ويعمل من خالل حم��اوره على التوعية بكافة �أ�شكالها بهدف
الو�صول �إىل الطلبة يف خمتلف املدار�س احلكومية واخلا�صة وت�أهيلهم
للت�صدي لكافة ال�سلوكيات الدخيلة على جمتمعنا بجانب ما يهدف �إليه
امل�شروع من تعزيز متوا�صل للقيم و تنمية ال�سلوك وتر�سيخ قيم املواطنة
واالنتماء لدى الأبناء والبنات  .ويف هذا الإطار �أكد �سعادة الأ�ستاذ حممد
�أحمد امل�لا الأم�ين العام ملجل�س ال�شارقة للتعليم ب��أن املجل�س يوا�صل
�إطالق براجمه الرتبوية والتي تر�سخ لعدد من الأهداف التي ين�شدها
يف �سل�سلة فعالياته املوجهة لطلبة املدار�س يف �إم��ارة ال�شارقة وترتجم

لر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة _حفظه اهلل ورعاه _ يف احلفاظ على
الن�شء وحمايتهم من خمتلف ال�سلوكيات الدخيلة والتيارات الغريبة
على املجتمع  .و�أ�شار �إىل �أن املجل�س وبالتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة
ال�شارقة يطلق م�شروعه (خذ ق��رارك) وال��ذي ميثل �أح��د �أه��م الربامج
التي ت�صب يف متكني الطالب وقدرته على املواجهة ليكون حائط �صدا
لها كما ويرفع قدرة امليدان الرتبوي على منح تلك ال�سلوكيات والتخل�ص
منها  .و�أو�ضح املال ب�أننا �أم��ام العديد من املتغريات الكثرية والعديدة
وال�سلوكيات الغريبة على جمتمع الإمارات مما جعل للم�شروع اجلديد
(خ��ذ ق��رارك) ذا �أهمية ك�برى ملواجهة تلك التحديات التي تزيدنا يف
املجل�س مع �شركائنا على احلفاظ على البيئة التعليمية وامل�ساهمة يف
�إعداد �أجيال نافعة لوطنها متحلية بالقيم وال�سلوكيات ال�سوية  .وعن
امل�شروع �أ�شار املال �أنه جرى اختيار �أحد ع�شر مدر�سة من خمتلف مدار�س
�إم��ارة ال�شارقة احلكومية واخلا�صة وف��ق مرحلة �أوىل لتنفيذ برامج
امل�شروع م��ع �إدارة ال�شرطة املجتمعية وال�ت��ي ت�شمل م�سرحية توعوية
افرتا�ضية (م�سرحية كن مع �أبنائك) وور�شة توعوية بعنوان عدو احلياة
وتنظيم يومي �صحفي وفقرة ريا�ضية مع �أحد املدربني عالوة على ور�ش
توعوية يف اخلدمة الوطنية .

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة توعوية للحفاظ
على املنتزهات واحلدائق واملرافق العامة يف الوثبة
•• �أبوظبي –الفجر:

ن � �ف ��ذت ب� �ل ��دي ��ة م ��دي� �ن ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي،
ال�ت��اب�ع��ة ل��دائ��رة ال �ب �ل��دي��ات والنقل،
ح�م�ل��ة ت��وع��وي��ة اف�ترا��ض�ي��ة ع��ن بُعد
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة يف
ال��وث�ب��ة م��ن ال�سلوكيات واملمار�سات
اخل � �ط � ��أ ،ا� �س �ت �ه��دف��ت ك ��اف ��ة �أف � � ��راد
املجتمع ،وذل��ك بهدف تر�سيخ القيم
الإيجابية ،ورف��ع م�ستوى امل�س�ؤولية
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ،واحل �ف��اظ ع�ل��ى املرافق
العامة واملنتزهات واحلدائق ،وتعزيز
م�ستوى الوعي املجتمعي ل��دى كافة
�شرائح و�أفراد املجتمع.

ال�سلوكيات واملمار�سات اخلط�أ باملرافق
ال� �ع ��ام ��ة ،واحل � �ف� ��اظ ع �ل��ى ال ��زه ��ور
والأ�شجار ،وعلى �أ�سوار احلدائق من
الكتابة ،وكذلك االلتزام بال�شواء يف
الأماكن املخ�ص�صة ،ولعب كرة القدم
و�إلقاء املخلفات يف الأماكن املخ�ص�صة
ل��ذل��ك .كما ت�ضمنت احلملة �إر�سال
ر��س��ائ��ل ن�صية ت��وع��وي��ة ل�ل�ع��دي��د من
�أف ��راد املجتمع يف الوثبة ،حت��ث على
جتنب ال�سلوكيات واملمار�سات اخلط�أ
ع �ن��د ارت� �ي ��اد امل �ن �ت��زه��ات واحل ��دائ ��ق
وت�ضمنت احلملة ن�شر ال�ع��دي��د من االجتماعي (ت��وي�تر – ان�ستغرام – واملرافق العامة ،حفاظاً على كفاءتها
املن�شورات ع�بر احل�سابات الر�سمية في�سبوك) وعلى تطبيق "فريجنا" ،وم �ظ �ه��ره��ا احل �� �ض ��اري ،ل �ك��ي تبقى
ل �ل �ب �ل��دي��ة ع �ل ��ى م� ��واق� ��ع التوا�صل ل �ت��وع �ي��ة �أف � � � ��راد امل �ج �ت �م��ع بتجنب م�صدراً لإ�سعاد كافة �أفراد املجتمع.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

تنفيذ رقم 2021/9325

اعالن بالن�شر
يف الدعوي  2021/4877تنفيذ جتاري

االمارات للمزادات
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/11/10لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده كراج بيت �ستوب و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
14,000
رافعه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املنفذ �ضده� _1/ضياء عبد اللطيف �سليمان حممود
جمهول حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذعبد اهلل �صالح على غامن امل�صعبي
قد �أقام عليكـ الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكـ بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره (  ) 130945درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقكـ يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن..
رئي�س ال�شعبة

•• ال�شارقة-الفجر:

ن �ظ��م م ��رك ��ز ال �� �ش��ارق��ة للتدريب
الإع�ل�ام��ي ال�ت��اب��ع لهيئة ال�شارقة
للإذاعة والتلفزيون ،حف ً
ال لتخريج
ال��دف�ع��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن امل���ش��ارك�ين يف
م �ب��ادرة "�أنا �أ�ستطيع" بن�سختها
الثانية والتي �شملت دورتي "دبلوم
تنفيذي الإعالم الرقمي" ،و"دبلوم
املنتج الرقمي".
وا�ستهدفت ال��دورت��ان خ�لال 160
�ساعة تدريب على مدى  20يوماً،
ال��راغ �ب��ون يف ت�ط��وي��ر �أن�ف���س�ه��م يف
جم��ال الإع�لام الرقمي والتوا�صل
االجتماعي والإع�ل�ام االجتماعي،
وامللتحقون حديثاً بالعمل يف هذا
املجال �إىل جانب تنفيذيي الإعالم
الرقمي.
وي�ستطيع اخلريجون ال��ذي �أمتوا
دورة "دبلوم ت �ن �ف �ي��ذي الإع �ل��ام
الرقمي" تنفيذ �أع �م��ال املحتوى

ال ��رق � �م ��ي يف م � ��واق � ��ع ال� �ت ��وا�� �ص ��ل
االج�ت�م��اع��ي و�إدارة وج��دول��ة هذه
الأع �م��ال وتنفيذ ح�م�لات حمتوى
الإع �ل�ام ال��رق�م��ي و�إدارة الر�سائل
الإع�ل��ام � �ي� ��ة يف جم� � ��ال الإع� �ل ��ام
ال ��رق� �م ��ي ،وب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل ذلك
ي�ستطيع اخلريجون امل�شاركون يف

دورة "دبلوم املنتج الرقمي" �إعداد
و�إن�ت��اج م��واد للمحتوى الرقمي يف
مواقع التوا�صل االجتماعي.
وح�صل اخلريجون كل يف اخت�صا�صه
على �شهادات الدبلوم املعتمدة من
مركز ال�شارقة للتدريب الإعالمي
ن �ت �ي �ج ��ة اج � �ت � �ب� ��ازه� ��م ال�ب�رن ��ام ��ج

التدريبي لكل دورة بنجاح.
ي�شار �إىل �أن املركز احتقل م�ؤخراً
ب �ت �خ��ري��ج � � 20ش ��اب �اً و� �ش ��اب ��ة من
امل �� �ش��ارك�ين يف ال��دف �ع��ة الأوىل من
امل �ب��ادرة وال��ذي��ن ��ش��ارك��وا يف دورتي
امل ��ون� �ت ��اج وامل � � ��ؤث� � ��رات الب�صرية،
والتقدمي التلفزيوين.

حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية
دائرة الأمور امل�ستعجلة

تعلن حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية – دائرة االمور امل�ستعجلة – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �ش.ذ.م.م يف متام
ال�ساعة اخلام�سة م�ساءاً يوم االربعاء املوافق  10نوفمرب  2021والثالث الأيام التالية وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو
بزيارة املوقع االلكرتوين  WWW.EmiratesAuction.COMو يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين �أثناء الدوام الر�سمي.
ϙϟΎϣϟ ϡγ
ϼϣϟ ΩϣΣ ϥγΣ ϲϠϋ
ϡ ϡ Ϋ ε ϥΣηϠϟ έΎΗγ ΕγΑ
ίΎόϣϟ ϙϭέΗϣ έϣϋ
ϪΑϫϭ ϥγΣ ϪΑϫϭ Ωϳόγϟ ϲϧΎϫ
ϡϳΣέϟ ΩΑϋ ϰΣΗϓ ΩϣΣ ϝϳΑϧ αΎϧϳ
έϣΎϋ ϑγϭϳ ϥϳΩϟ έΩΑ Ωόγ
ϥϳϠϛ ϭΟ ϪϠγϐϣ
έΑΎΟ ΩϣΣ έΑΎΟ υϓΎΣ
έλϧϣ ϪΑέΩΑϋ ϲϠϋ ϪΑέΩΑϋ
ϡΎΗϭηέΎΑ ϲϧϼΑϳέϛ ϝϳΑϛ
ϰΑΩ ωέϓ ϡ ϡ Ϋ ϝίϳΩϟ ΓέΎΟΗϟ ΩϧϬϟ
Ϫρϭϣέϗ ΩϳΟϣϟΩΑϋ Ύϧέ
ϰΑΩ ωέϓ ϡ ϡ Ϋ ϝίϳΩϟ ΓέΎΟΗϟ ΩϧϬϟ
αϳϧϭΟέ ϭϠϳΩϳγ ϥϭΟ ϝϭϛϳϧ
ϪϔϳϧΣ ΕΩΎΑΎϛϭέΎϛ ϑΎϧϣ
ϪϠΑΎϘϣ ΩϭϣΣϣ Ωϳϟϭ ϡλΎϋ
ΩϣΣ ϥϭΩΑ ΩϣΣ ϥϳΩϟ ΩΎϣϋ
υϳϔΣϟ ΩΑϋ ΩϣΣ ίΎΑΎη
έΑΎΟ Ωϳέϓ ˯ϼϋ
ΩϣΣϣ ϥΑ ϥϭ έϭέγ έϳϗϭΗ
ϡ ϡ ε ϝΎϧϭϳγΎϧέΗϧ αΎϣ
ϳΩϗ ΩϣΣϣ ΏέΣ ϡϳϫέΑ
Ρ ϡ ε ϯέϭΗϛΎϓ Ωϭϭ ϝΎϳϭέ
Ώέϟ ϭΑ ΩϣΣϣ ΩϣΣ ϰϠϋ
ΔϳΫϐϟ Ωϭϣϟ ΓέΎΟΗϟ αϣέϟ
ϯέΎΗΎϬΑ ΏϳΩϧΎϳΟ
ΎϧϭΑ ϥΎϧϳϠϳΟϧΎΑ ϥϳϔϟΎγ
ϡϠγ ΩϣΣϣ ϡλΎϋ ΩϣΣϣ
ϥΎϣΟόΑ ΓέΣϟ ΔϘρϧϣϟ ϪρϠγͲ Ρ ϡ ϡͲ ΞϧϳΩϳέΗ αϳέϳ ϙϼΑ
ϡ.ϡ.Ϋ Δϳϧϔϟ ΕϻϭΎϘϣϠϟ ϑϳρϟ ϥϭϟ
ϡ ϡ Ϋ ε ˯ΎϧΑϟ Ωϭϣ ΓέΎΟΗϭ ΩέϳΗγϻ ϱ ϱ ϱ
ΕΎϣϭϠόϣϟ ϡυϧϟ ϕέηϟ Δϳ΅έ
έϭέΣη ϰϔρλϣ ΩϣΣ ΩϣΣϣ
ϡ.ϡ.Ϋ ΔϳΫϐϟ Ωϭϣϟ ΓέΎΟΗϟ έϳϣϳέΑ
ϥέΩϧϳϔϳέ ϥΎϫΩΎϧέΩϧϳϔϳέ ΎϛϳέΎγ
ϑϭΩ ϲϧ ϝϳηέ
ϲϧΎΑϣϟ ϑϳυϧΗϟ ΔϧΎϓέρϟ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ϝλϭΗ
. ΝέϭΟ ϡϻϭϛϟΎϛ ϲϓϭΟ
ϯΩϳόγϟ ϝϳϭΩ ϰϳΣϳ ίϳίόϟ ΩΑϋ ϪϠϳλ

ϡϳϳϘΗϟ έόγ
130000
16000
12000
8000
33000
12000
75000
10000
23000
46000
82000
38000
85000
42000
42000
18000
26000
42000
110000
8000
52000
27000
18000
20000
48000
13000
23000
15000
28000
9000
48000
13000
30000
25000
16000
10000
100000
17000
23000
110000

ΔΣϭϠϟ ϡϗέ
3166ϲΑΩJ
92511ϲΑΩP
8025417 ϲΑυϭΑ
9184912 ϲΑυϭΑ
42878ΔϣϳΧϟ αέC
7976813 ϲΑυϭΑ
38707ϲΑΩT
6254ϥΎϣΟϋC
58089ΔϣϳΧϟ αέC
353203 ΔϗέΎηϟ
55169ϲΑΩJ
5573617 ϲΑυϭΑ
50332ϲΑΩI
5042810 ϲΑυϭΑ
401743 ΔϗέΎηϟ
3298016 ϲΑυϭΑ
851868 ϲΑυϭΑ
8653410 ϲΑυϭΑ
28088ϲΑΩD
8853510 ϲΑυϭΑ
79528ϲΑΩM
6830616 ϲΑυϭΑ
831571 ΔϗέΎηϟ
3296610 ϲΑυϭΑ
74397ϥϳϭϳϘϟ ϡA
721623 ΔϗέΎηϟ
1598117 ϲΑυϭΑ
172613 ΔϗέΎηϟ
3482ϥΎϣΟϋC
159222 ΔϗέΎηϟ
50596ΔϣϳΧϟ αέA
5698816 ϲΑυϭΑ
407853 ΔϗέΎηϟ
52315ϥΎϣΟϋB
843253 ΔϗέΎηϟ
516845 ϲΑυϭΑ
746822 ΔϗέΎηϟ
4863416 ϲΑυϭΑ
54571 ϲΑΩ L
970156 ϲΑυϭΑ

ϯϭϋΩϟ ϡϗέ
6568/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6567/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6554/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6981/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6964/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6988/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6573/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6997/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6995/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6996/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6572/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6563/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6569/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6566/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6552/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6559/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6564/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6565/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6886/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6887/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6885/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
6980/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
2943/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
3761/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
5711/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
5870/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
5871/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
5872/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7074/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7067/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7066/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7076/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7075/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7068/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7073/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7072/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7071/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7070/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7069/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ
7094/2021Δοϳέϋ ϰϠϋ έϣ

ΔΑϛέϣϟ ωϭϧ
2014 Νϭϓ έϓϭέ Ξϧϳέ
2014 Ύϓϭϧ ΎΗϭϳϭΗ
2016 ίϭέϛ Ϫϳϟϭέϔϳη
2012 αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
2020 ϲΗϳγ Ωϧϭϫ
2013 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
GLC2502016 αΩϳγέϣ
2015 ΎΗΎϧϭγ ϱΩϧϭϳϫ
2017 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2019 ϥϭγϛϭΗ ϱΩϧϭϳϫ
2020 έΗϧΎϛ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2017 ϲϓ ΎΗϧΎγ ϱΩϧϭϳϫ
2020 έΗϧΎϛ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2017 ϭέϳΗϧϭϣ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
CRV2016 Ωϧϭϫ
2016 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2019 ίΎϳγ ϲϛϭίϭγ
2017 ϭέΎϣΎϛ Ϫϳϟϭέϔϳη
2016 ϥϳϳΎϛ εέϭΑ
2010 ΎϣϳγϛΎϣ ϥΎγϳϧ
2016 έΗϧΎϛ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
ASX2017 ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2015 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
CLS5002010 αΩϳγέϣ
2017 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
2014 ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
2013 ϭέϳΟΎΑ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2016 έΗϧϟ· ϱΩϧϭϳϫ
2016 ϥϭγϛϭΗ ϱΩϧϭϳϫ
2013 έΗϧγ ϥΎγϳϧ
2014 έ ϲΑ ϥ ϭίϭγϳ
2015 ϭϳϓ ϥϭΗϭϓ
20154 ϑέ ΎΗϭϳϭΗ
2015 ϭέϳΟΎΑ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2016 ϭΗέϳγ Ύϳϛ
S32017 ϙΎΟ
2016460 αϛ ϲΟ αίϛϟ
2018 ϭϳέ Ύϳϛ
2014 έέϭϠΑγϛ Ωέϭϓ
2018 ϝϭέΗΎΑ ϥΎγϳϧ
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العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/13522

تنفيذ رقم 2021/11524

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

�إعــــــــــالن

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/11/10لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده �أر�شد لقطع غيار ال�سيارات �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
قطع غيار مركبات 48,100
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2021/11/10لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده م�ؤ�س�سة غرائب طر�سام للتجارة (فرع) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
العاب واك�س�سوارات �إلكرتونيه 67,855
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 8/ 11/ 2021 Issue No : 13386
Notification by Publication of a Defendant
Before Case Management Office, Ajman Court,
Federal Civil Court of First Instance
)In Lawsuit No. AJCFICIPOR2021/0004037/Commercial (Partial
To Defendant: Chapal World L.L.C and who represents it legally.
& Residence unknown: Emirate of Dubai - Sheikh Zayed Road - Emaar Gold
 Diamond ParkBuilding No.6 - Office No.109-110
)(In Both Arabic and English
You are required to attend the hearing on 23/11/2021 before the Case Management
Office of Ajman First Instance Court of Federal Civil Court - Office No. (Case
Manager Office-Single Day Circuit) personally or through a legal proxy, and
submit an answer note to the Lawsuit accompanied with all documents within
a period not exceeding ten days from the date of the publication to consider the
above mentioned Lawsuit - in your capacity as a Defendant.
Judicial Services Office
Abd Elmalek Khalfan al Naqbi

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 8/ 11/ 2021 Issue No : 13386
Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance in
)Case No. SHCFICIREA2021/0007663 - Civil (Partial
To the defendant: Muhammad Faisal Tajammal Sulehria
Unknown Place of residence: Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street, Drivers
Housing Building of Sharjah Taxi, mobile no. 0521440220
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Muhammad Faisal
Tajammal- Pakistan, requesting the following:
First: Obligate the defendant to pay an amount of (39869.50 dirhams) Thirty-nine thousand
eight hundred sixty-nine dirhams and fifty fils, and the legal interest at 12% from the date of the
judicial claim until the date of full payment.
Second:: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 14/11/2021 in front of the Case Management Office of
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 8/ 11/ 2021 Issue No : 13386
Notification of Payment Order by Publication
)No. (8942/2021
Notifying Party: LSBMK Technical Services LLC
By Power of Attorney/Nasser Abdul Wahed Al Awar
First Notified Party/ Aswar Dubai Contracting LLC
Second Notified Party / Rashya Banoj Serag Al-Din - Indian
)(with unknown address
The Notifying Party hereby informs the Notified Parties to pay an amount of
AED 391,574 payable by virtue of Cheques Nos. (001836), (001837), (001838),
(001839). (001840), (001841), (001842) and (001843) drawn on the National Bank
of Fujairah, totaling AED 391,574 including legal interest at 5% from the maturity
until payment in full. within five (5) days from the date of publication hereof. In
case of non-payment, we will resort to the courts for issuance of payment order of
the amounts payable as per the above-mentioned cheques.
Notary Public
On behalf of the Notifying Party
By Power of Attorney / Nasser Abdul Wahed Al Awar

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

Date 8/ 11/ 2021 Issue No : 13386
)Legal Notice Notification through Publication No. (8938/2021
Subject: Legal Notice of order for payment within five days

Notifying parties:

1- Royal Palace Foam Factory L.L.C
2- Royal Palace Furniture Indust. Co. L.L.C
Address: Dubai, Deira, Port Saeed, behind Nissan Motors Showroom, Business Point Building
Represented by Advocate Abdulla Marwan Almatrooshi
Notified parties : 1- Kit For Kids Trading L.L.C
2- Martyn Ashley Wells, British National
1- Ordering the first and second notified parties to jointly pay the second notifying party an amount of AED
)637,207.73 (Six Hundred Thirty Seven Thousand Two Hundred and Seven Dirhams and Seventy Three Fils
the total value of cheques Nos. 907+906+850+ 957+ 958 withdrawn from the account of the first notified
party with Dubai Commercial Bank in favour of the second notifying party with the legal interest of 12%
from the maturity date of each cheque until the full payment with the charges, the expenses and the fees.
2- Ordering the first and second notified parties to jointly pay the first notifying party an amount of AED
100,000 (One Hundred Thousand Dirhams) the value of cheque No. 960 withdrawn from the account of
the first notified party with Dubai Commercial Bank in favour of the first notifying party with the legal
interest of 12 % from the maturity date of the cheque until the full payment with the charges, the expenses
and the fees.
- Ordering the first notified party to pay the first notifying party an amount of AED 1,665,126.55 (One
Million Six Hundred Sixty Five Thousand One Hundred and Twenty Six Dirhams and Fifty Five Fils) with
the legal interest of 12 % until the full payment with the charges, the expenses and the fees.
Notary Public

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 8/ 11/ 2021 Issue No : 13386
Notification by Publication of a Defendant
Sharjah Federal Court, Civil Execution Court-Stealth
Telecom FZE, Goergy Awkranisky, Alexander Lownif
Notice of Payment in Lawsuit No. SHCEXCIPTO2021/0003048/ an order on petition
To Judgment Debtor: Stealth Telecom FZE, Goergy Awkranisky, Alexander Lownif
Whereas, the attached judgment with a copy was issued against for the plaintiff
execution Zhetisu LTD
In the abovementioned case
Therefore, the abovementioned judgement creditor has requested for the execution of
the abovementioned judgment and pay the fees specified for that, therefore the judgment
to be executed is as follows:
The total amount inclusive the expenses and fees: 3000
Therefore, you are ordered to pay the amount stated in the abovementioned execution
within (15) days of your notification, In the event of your failure to do so the court will
take against you the mandatory legal execution.
Judge
Ahmed Talat Abdel Sadek Mohamed
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كرييتف لال�ستثمار
 �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.مرخ�صة رقم CN 3948180:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد �سعيد علي �سعيد املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد هدى بطي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/افراح االمارات خلدمات
االفراح رخ�صة رقم CN 1338904:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة �شعاع عبداهلل على املن�صورى
تعديل وكيل خدمات  /حذف �سلمى م�سلم على العامرى
تعديل عنوان  /من العني و�سط املدينة حي احلمرية  253236ال�سيد
�ضاحي �سلطان مع�صم �إىل العني و�سط املدينة ند الر�صا�ص 360749
 360749ال�سيدة نورة عبا�س كرمي �سرحان
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/19777

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع.
املنذر �إليها � :ستار بال�س لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة �ش.ذ.م.م.
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )386,621.00درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ��س�ب��وع م��ن ت��اري��خ الن�شر و�إال �سي�ضطر امل�ن��ذر الت�خ��اذ الإج� ��راءات التنفيذية
على ال�سيارة رقم (  / 37270خ�صو�صي  / Q/دبي ) من نوع ( HIGER
 _ KLQ6111با�ص ) موديل ( _ ) 2020لون (�أبي�ض) _ واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/19985

املنذر  :حبيب بنك اي جي زيوريخ.
املنذر �إليها  :كيه ار �سي انرتنا�شيونال خلدمات �إعادة التغليف والتعئبه �ش ذ م م.
ي�ن��ذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إل�ي�ه��ا ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق ��درة ( )28,000.00دره��م نتيجة
الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذل��ك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية ل�صرف
املبلغ لل�سيارة املباعة باملزاد العلني وامل��ودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم (
 /40658خ�صو�صي  /K/دبي ) من نوع ( تويوتا هاي اي�س – با�ص ) موديل (2014
) اللون ( �أبي�ض) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر
من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/خمبز منكل
رخ�صة رقم CN 1853365:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عبداحلميد عبدالكرمي حممد �شعبان البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفه عبداهلل حارب جا�سم الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/امل�شع لقطع غيار
اجلديدة رخ�صة رقم CN 1052250:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة نايف جمعه را�شد جمعه الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حم�سن عو�ض هادي العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيكتوريان هاو�س للأدوات املنزلية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2324297:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مديه احمد حممد عبدالرب احل�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مديه احمد حممد عبدالرب احل�سني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نهاد خ�سرو على خالد
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /فيكتوريان هاو�س للأدوات املنزلية ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/براري عني الفاي�ضة
للتطوير ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2425173:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة خليج املنارة العقارية ذ.م.م

�إعــــــــــالن

VICTORIAN HOUSE FOR HOME PRODUCTS L.L.C

�إىل  /فيكتوريان هاو�س للأدوات املنزلية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/19897

VICTORIAN HOUSE FOR HOME PRODUCTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع.
املنذر �إليه  :حممد حممود احمد ح�سني .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )20,344.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 65824خ�صو�صي � / 13/أبوظبي ) من نوع ( RENAULT
� _ DASTERأ�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2015لون ( _ )GREENواملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعديل ن�سب ال�شركاء  /القدرة القاب�ضة � -ش م خ
 AL QUDRA HOLDING - PJSCمن � % 30إىل %99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ريد ينت للم�شاريع العقارية ذ.م.م
RADIANT ENTERPRISES REAL ESTATE L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة نور العيون للوازم الطبية -

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة ماربكو خلدمات التوظيف ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1281114:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة زايد على عبداهلل مانع املن�صورى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نبيل عبدالقادر على عبداهلل العفيفى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عائ�شه فا�ضل حممد حمد ال�شام�سى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة ماربكو خلدمات التوظيف ذ.م.م

�إعــــــــــالن

تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  2*4اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة نور العيون للوازم الطبية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
NOORUO UYOON MEDICAL SUPPLIES ESTABLISHMENT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع.
املنذر �إليها  :ميلما لتعبئه احلبوب والغالل .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )78,458.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 63271خ�صو�صي  / B/عجمان ) من نوع ( تويوتا هاي�س _
فان �شحن ) موديل ( _ ) 2019لون (�أبي�ض) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

MANARAH BAY REAL ESTATE - LLC

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

رخ�صة رقم CN 1011632:قد تقدموا الينا بطلب

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/19779

�إعــــــــــالن

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

�إعــــــــــالن

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

�إىل /نور العيون للوازم الطبية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
NOORUO UYOON MEDICAL SUPPLIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

MARBCO RECRUITMENT SERVICES COMPANY L.L.C

�إىل � /شانيل �شيب خلدمات التوظيف � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
CHANNEL SHIP SERVICES MANPOWER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

الكاتب العدل

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

العدد  13386بتاريخ 2021/11/8

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/او�شن �سبا للعناية بالرجال ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2153336:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد يحيى حممد على الرميثى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ابوبكر �صديق حممد ح�سني اخلورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد مطر را�شد بن م�سيعد النيادى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /او�شن �سبا للعناية بالرجال ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيولني كافية
رخ�صة رقم CN 2243304:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حمده احمد على حممد الوهيبى من مدير �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حمده احمد على حممد الوهيبى من � %0إىل %100
تعديل نوع الرخ�صة  /من �سياحية �إىل جتارية
تعديل �إ�سم جتاري من /فيولني كافية

�إعــــــــــالن

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13386بتاريخ 2021/11/8
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/19778

املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش.م.ع.
املنذر �إليه � :سليم احمد رحمت اهلل.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )31,906.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 47496خ�صو�صي  / G/دبي ) من نوع ( تويوتا راف _ 4
�أ�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2014لون (�أبي�ض ل�ؤل�ؤي) _ واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

OCEAN SPA CARE FOR MEN . L.L.C

�إىل /او�شن �سبا للعناية بالرجال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
OCEAN SPA CARE FOR MEN - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

VIOLIN CAFE L

�إىل /مطعم اك�ساري

XARI RESTAURANT

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مطعم 5610001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تو�صيل الطلبات 8299010
تعديل ن�شاط  /حذف مطعم �سياحي 5610009
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�أخبـار الإمـارات

متاحف ر�أ�س اخليمة تنظم فن الندبة
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر:

نظمت دائرة الآثار واملتاحف بر�أ�س اخليمة فعالية فن الندبة يف متحف ر�أ�س
اخليمة الوطني حيث ح�ضر الفعالية عدد من املهتمني واملثقفني واملمار�سني
لهذا ال�ف��ن ،كما ت�ضمنت جل�سة ح��واري��ة مب�شاركة الأ��س�ت��اذ ع�ب��داهلل الهدية
ال�شحي ،حيث مت التطرق لعدد من املحاور كمفهوم فن الندبة وماهيته ودور
امل�ؤ�س�سات الثقافية يف حفظه وتوثيقة ونقله لالجيال القادمة كما ت�ضمنت
الفعالية عدد من الفنون واملمار�سات الفلكلورية لقبائل ر�ؤو���س اجلبال كفن
الندبة والرواح .
و�صرح �سعادة �أحمد عبيد الطنيجي مديرعام دائ��رة الآث��ار واملتاحف بر�أ�س
اخليمة �إن فن الندبة من الفنون التقليدية التي تفردت بها املنطقة وبالأخ�ص

قبائل ر�ؤو� ��س اجل�ب��ال وه��ي ��ص��وره حيه لل�شهامة والتحامي وال �ع��زوة التي
ات�صف بها �سكان تلك املناطق لذلك �أولت دائرة الآثار واملتاحف برا�س اخليمة
وبالتعاون مع وزارة الثقافة وال�شباب مع عدد من جمعيات النفع العام الرتاثية
يف االمارة لتوثيق وحفظ هذه املمار�سة متهيدا لت�سجيل هذا الفن كعن�صر من
عنا�صر الرتاث الثقايف الغري مادي يف قائمة منظمة الرتبية والثقافة والعلوم
(اليون�سكو).
م��ن جانبها �صرحت �أم��ل ابراهيم النعيمي مدير مكتب االت�صال امل�ؤ�س�سي
يف الدائرة �إن هذه الفعالية ماهي اال جزء من عدد من الفعاليات والربامج
والأن�شطة التي مت التخطيط لها لتوثيق وحفظ ونقل هذه املمار�سة للمجتمع
ب�أ�ساليب وقنوات متنوعة تتنا�سب مع جميع الفئات مما ي�ضمن الو�صول لأكرب
�شريحة ممكنه من اجلمهور لإطالعهم على هذا الفن التقليدي الأ�صيل.
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ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف :انتهاء جميع الرتتيبات اخلا�صة ب�إقامة �صالة اال�ست�سقاء يوم اجلمعة املقبل
•• �أبوظبي-وام:

�أكد الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوق ��اف �أن��ه ج��رى التن�سيق م��ع دائ��رة ال���ش��ؤون الإ�سالمية والعمل
اخلريي بدبي ودائ��رة ال�ش�ؤون الإ�سالمية بال�شارقة وم��دراء الهيئة يف
خمتلف �إمارات الدولة التخاذ ما يلزم لإقامة �صالة اال�ست�سقاء يف جميع
م�ساجد الدولة وم�صلياتها وذلك يوم اجلمعة  12نوفمرب اجلاري قبل
�أذان اجلمعة بع�شر دقائق تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" .و توجه الكعبي �إىل املوىل
عز وجل �أن يدمي موفور ال�صحة والعافية على �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة و�إخوانهم
�أ�صحاب ال�سمو حكام الإم��ارات و �أن ينزل اهلل تعاىل الغيث على العباد
والبالد و�أن يعم باخلري ثرى الوطن �أجمع و�أكد �ضرورة االلتزام بجميع
التدابري الوقائية والإجراءات املتبعة يف امل�ساجد من التباعد اجل�سدي
ولب�س الكمامات ونحوها.
ونوه �إىل �أن الهيئة ن�شرت فيديو تو�ضيحيا عن �صالة اال�ست�سقاء �إىل
جانب تقدمي در���س عرب من�صة الوعظ الذكية عنها و توزيع مطوية
تو�ضح �سنة اال�ست�سقاء مو�ضحا �أن��ه �سيتم نقل �صالة اال�ست�سقاء يوم
اجلمعة من جامع ال�شيخ زايد الكبري يف �أبوظبي يف املوعد املحدد لها.

09

�سلطان اجلابر يزور �أجنحة النم�سا و�أمريكا والكويت يف �إك�سبو 2020دبي
وب ��د�أ معاليه جولته ب��زي��ارة ج�ن��اح النم�سا ال��ذي يتكون م��ن ع��دد م��ن املباين
•• دبي -وام:
البي�ضاء املخروطية ال�شكل على �شكل �أقماع للتهوية والذي مت االعتماد عليها
ق��ام معايل ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن �أح�م��د اجل��اب��ر وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا يف ت�صميم املبنى لتتما�شى مع منوذج �أبراج الرياح امل�ستوحى من تقاليد البناء
املتقدمة م�ساء �أم�س الأول بزيارة �أجنحة النم�سا والواليات املتحدة الأمريكية املحلية يف النم�سا .واطلع معاليه على املبادرات النم�ساوية و�أح��دث االبتكارات
ودولة الكويت ال�شقيقة امل�شاركة يف �إك�سبو  2020دبي.
واحللول امللهمة من خالل معر�ض «�أي الب» والذي يعترب مبثابة من�صة املعرفة

واملكان الذي جتتمع فيه الأفكار النم�ساوية اخلالقة.
واط�ل��ع معاليه خ�لال زي��ارت��ه جناح ال��والي��ات املتحدة الأمريكية  -ال��ذي تبلغ
م�ساحته � 36أل��ف قدم مربعة  -على حمتوياته التي تعر�ض تاريخ الواليات
املتحدة منذ ت�أ�سي�سها وما تتميز به من ابتكارات واخرتاعات �إىل جانب معرو�ضات
�أخرى من �ضمنها قطعا حجرية من القمر و�إحدى املركبات الآلية التي هبطت

على �سطح القمر و جم�سما ل�صاروخ "فالكون  "9الذي �أطلقته �شركة "�سبي�س
�إك�س" .واختتم معاليه اجلولة بزيارة جلناح دولة الكويت ال�شقيقة واطلع على
حمتوياته التي تعر�ض تاريخ الكويت وحا�ضرها ور�ؤيتها امل�ستقبلية  2035كما
اطلع على خطة الكويت التنموية ،خا�صة فيما يتعلق با�ستدامة املوارد والطاقة
البديلة والتنمية الب�شرية واالقت�صاد املعريف.

ا�ستعرا�ض نظام ذكي للزراعة املنزلية مت تطويره يف مدينة
م�صدر �أمام زوار اك�سبو  2020دبي
•• �أبوظبي -الفجر:

ا��س�ت�ح��وذ ن�ظ��ام "هيدرو�-آرت-بود"
املبتكر للزراعة املنزلية الذي طورته
�إح��دى ال�شركات النا�شئة التي تتخذ
م��ن م��دي�ن��ة م���ص��در م �ق��راً ل�ه��ا ،على
اهتمام زوار معر�ض اك�سبو 2020
دب� ��ي ،وذل� ��ك خ�ل�ال ف�ع��ال�ي��ة �أقيمت
م�ؤخراً مبنا�سبة يوم الأغذية العاملي
يف �إط ��ار ب��رن��ام��ج "الإن�سان وكوكب
الأر�ض" .وق��د ك��ان نظام "هيدرو-
�آرت-بود" املنتج التكنولوجي الوحيد
الذي مت عر�ضه �ضمن الفعالية ،وهو
عبارة عن حديقة ذكية يتم التحكم
فيها بوا�سطة تطبيق �إلكرتوين.
وق��د مت تطوير نظام "هيدرو�-آرت-
بود" م��ن ق �ب��ل � �ش��رك��ة "�ألني بات"
النا�شئة التي يقع مقرها يف مدينة
م� ��� �ص ��در ،وامل ��دع ��وم ��ة م ��ن "وحدة
دع ��م االب �ت �ك��ار التكنولوجي" �أول

م�سرعة �أعمال يف املنطقة تركز على
اال�ستدامة .ويتميز نظام "هيدرو-
�آرت-بود" ب�سهولة اال��س�ت�خ��دام ،وال
يحتاج لإ��ض��اف��ة �أي��ة م��واد كيميائية،
كما �أنه يوفر نفقات التعبئة والنقل،
وي���ض�م��ن �إم� � � ��داداً ث��اب �ت �اً باملنتجات
الطازجة وي�ساهم يف احلد من نفايات
ال�ط�ع��ام .وق��د ت�ع� ّرف زوار الفعالية
على �آل�ي��ة ه��ذا ال�ن�ظ��ام وك�ي��ف مي ّكن
م�ستخدميه م��ن زراع��ة اخل�ضروات
والفواكه ب�سهولة يف منازلهم.
ك�م��ا � �ش��ارك ري �ت �� �ش��ارد ب ��ات ،م�ؤ�س�س
ال���ش��رك��ة ال�ن��ا��ش�ئ��ة امل� �ط� �وّرة للنظام
ومديرها التنفيذي ،يف جل�سة نقا�شية
ح��ول �سبل زراع��ة الأطعمة بطريقة
�أف���ض��ل وك �ي��ف مي�ك��ن �أن ي ��ؤث��ر ذلك
ب�شكل �إيجابي على البيئة.
وقال �سينار كورا ،الرئي�س التنفيذي
ل��وح��دة دع��م االب�ت�ك��ار التكنولوجي:
" نحن �سعداء بدعم نظام "هيدرو-

�آرت-بود" املطوّر من قبل �شركة "�ألني
بات" ونتطلع �إىل م��زي��د م��ن النمو
والتطور لأعمال ال�شركة .وبو�صفها
�أول م�س ّرعة �أعمال لل�شركات النا�شئة
يف امل�ن�ط�ق��ة ت��رك��ز ع�ل��ى اال�ستدامة،
ت�ت�م�ث��ل م�ه�م��ة وح� ��دة دع ��م االبتكار
التكنولوجي يف ت�شجيع وحتفيز ريادة
الأعمال يف مدينة م�صدر".
و�أكد كورا ب�أن الوحدة وهي عبارة عن
م�شروع م�شرتك مع �شركة "بي بي"
تعمل على توفري التمويل والتدريب
والإر��ش��اد لل�شركات النا�شئة القائمة
ع�ل��ى االب �ت �ك��ار ،ك�م��ا �أن �ه��ا ت���س��اه��م يف
ت �� �س��ري��ع ت �ط��وي��ر احل� �ل ��ول التقنية
ال�ق��اب�ل��ة للتطبيق وحت�ف�ي��ز االبتكار
وري � ��ادة الأع �م ��ال م��ع ت��وف�ير الدعم
الأ� �س ��ا� �س ��ي ل �ل �� �ش��رك��ات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة يف
مراحل ت�أ�سي�سها الأوىل ،م�شرياً �إىل
�أن ال��وح��دة ت��زود ال�شركات املختارة
بر�أ�س م��ال ميكن حتويله �إىل �أ�سهم

لأن �أعمالها ت�ؤتي ثمارها على املدى
الطويل.
وق ��ال ��ت �أل �ي��ن ب � ��ات ،م �ب �ت �ك��رة نظام
"هيدرو�-آرت-بود"" :لقد ا�ستلهمت
ف �ك��رة ه� ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة ان �ط�ل�اق �اً من
الرغبة يف امل�ساعدة على منح املنازل
م �ق��وم��ات ��ص�ح�ي��ة وت�ق�ل�ي��ل ت�أثريها
على البيئة .وباعتباري �أم� ،أعتقد �أنه
من املهم تعزيز الوعي لدى الأجيال
ال�شابة ب���ض��رورة �إن�ت��اج غ��ذاء �صحي
واحلفاظ على البيئة .ونحن �سعداء
ب��ال �ت �ع��اون م��ع �إك���س�ب��و  2020دبي
لت�سليط ال�ضوء على كيفية حت�سني
عاداتنا الغذائية بالتوازي مع العناية
بالبيئة املحيطة".
وي �ت �ي��ح ن �ظ��ام "هيدرو�-آرت-بود"
مل�ستخدميه زراعة الزهور �أو النباتات
املغذية بكل �سهولة يف منازلهم ،حيث
مي �ك��ن ت�ث�ب�ي��ت ال �ن �ظ��ام ع �ل��ى ج ��دران
املنزل من �أجل �سهولة الو�صول �إليه،

ف�ض ً
ال عن كونه يعطي مل�سة جمالية.
وت�ضم مدينة م�صدر �أك�ثر من �ألف
� �ش��رك��ة ت �ت �ن��وع ب�ي�ن � �ش��رك��ات دولية
و�صغرية ومتو�سطة وحملية نا�شئة،
ت �ع �م��ل ع �ل ��ى دع � ��م حت �ق �ي��ق �أج� �ن ��دة
اال�ستدامة وتطوير ابتكارات ت�سهم
يف ب �ن��اء جم�ت�م�ع��ات �أك�ث�ر ا�ستدامة.

وب�إدارة �أعمالها من مدينة م�صدر يف
�أبوظبي ،ت�ستفيد ال�شركات النا�شئة
م�ث��ل "هايدرو �آرت بود" م��ن �شبكة
الأع �م��ال اال�ستثنائية ال�ت��ي توفرها
املدينة وفر�ص التوا�صل مع ال�شركات
وامل� �ب ��ادرات الأخ� ��رى ال�ت��ي تن�شط يف
جماالت االبتكار والبحث والتطوير.

لنبد�أ من جديد

برامج تدريبية لنزالء العقابية تنفذها
اجتماعية ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

�أطلقت دار الأمان يف دائرة اخلدمات االجتماعية بال�شارقة حزمة
م��ن ال�برام��ج التدريبية امل�ع��دة ل�ن��زالء �إدارة امل�ؤ�س�سة العقابية
والإ�صالحية يف مركز م��ا قبل االف��راج حت��ت �شعار "لنبد�أ من
جديد" ،والتي طبقت خالل ال�شهر �أكتوبر املا�ضي ،وكان هدفها
متكني الأفراد والأ�سر من مواجهة ظروفهم وتخطي م�شكالتهم
و�صوال بهم �إىل نوعية حياة �أف�ضل ،والتي تعود بفوائد جمة على
النزالء �أنف�سهم ،واملجتمع ال��ذي �سيعودون �إليه ،والدولة التي
ترعاهم.
جتاوب كبري
وع�برت فاطمة امل��ازم��ي مدير دار الأم ��ان ،عن ارتياحها لنجاح
الربامج م�شرية �إىل �أن النزالء يف امل�ؤ�س�سات العقابية قد �أبدوا
جت��اوب��ا ك�ب�يرا م��ع ال�ب�رام��ج وان�ع�ك����س الأم ��ر ع�ل��ى نف�سياتهم ،
فالربامج التدريبية تهدف �إىل ت�أهيل هذه الفئات ملواجهة احلياة
ولدجمهم من جديد يف املجتمع من دون عواقب� ،أ�ضف �إىل ذلك
متكينهم لإدارة احلياة الأ�سرية بعد الإفراج عنهم ،بالإ�ضافة �إىل

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /اوى ديرك
هايو�سري  ،املانيا اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )P 3 J 9 C F G 2 C
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0508731574

خف�ض معدالت العنف يف املجتمع وحمايتهم من االنتكا�س و�إزالة
حواجز اخلوف والرتدد الذي يخالج �صدورهم وم�ساعدتهم على
تبني �أفكار �إيجابية للو�صول �إىل جمتمع �آم��ن وم�ستقر يتمتع
بالرفاه والعي�ش الالئق الكرمي ونوعية حياة متكاملة.
وا�ستطردت بالقول :ت�أتي ه��ذه اخلطوة يف ظل االزده��ار الذي
ت�شهده �إم��ارة ال�شارقة ،ومواكبة التطورات العاملية والإقليمية
وبناء على توجهات حكومتنا الر�شيدة نحو �إعداد ومتكني الكوادر
الب�شرية و�إك�سابهم اخلربات التطبيقية الالزمة ،و�إنطالقاً من
الدور الكبري الواعي الذي تقوم به دائرة اخلدمات االجتماعية
وبال�شراكة اال�سرتاتيجية مع القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة
املتمثلة ب�إدارة امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية.
�آلية العمل
وت�شرح املازمي �آلية الربنامج قائلة ،تناولت الربامج التدريبية
 12جل�سة لكل جمموعة من املجموعتني :فئة ما قبل الإفراج
وفئة ما بعد الإف��راج ،ونظمت �إدارة الربامج التدريبية من قبل
ف��ري��ق العمل ب� ��إدارة دار الأم ��ان ب��دائ��رة اخل��دم��ات االجتماعية
وبالتن�سيق م��ع �إدارة امل�ؤ�س�سة العقابية والإ�صالحية بالقيادة

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /ا ك ف ��رج
اال��س�لام ا ك فقر اال�سالم،
ب� �ن� �غ�ل�ادي� �� ��ش اجلن�سية
 ج � � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )0303338BJمن
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0507628995

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد بابلو
ع�ب��دال���ش�ك��ور  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()EE0363496
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0506610104

العامة ل�شرطة ال�شارقة لربامج ما قبل الإفراج� .أما برنامج ما
بعد الأفراج فتم تنظيمها من خالل �إدارة الربامج التدريبية من
قبل فريق العمل ب��إدارة دار الأم��ان ،و�إدارة التثقيف االجتماعي
بدائرة اخلدمات االجتماعية وبالتن�سيق مع �أ�سر ال�ن��زالء .مع
العلم ان الربامج كانت عرب خا�صية زووم.
العناوين الرئي�سية
�أما العناوين الالفتة والرئي�سية للربامج التدريبية مبركز ما
قبل الإفراج وبعد الإفراج :دور الأب يف الأ�سرة ،فن �إدارة الغ�ضب،
اال�ستقرار الأ��س��ري ،فن �إدارة ال�ضغوطات ،دبلوما�سية احلوار
ب�ين الأزواج ،كيف تخطط حلياتك؟ رخ�صة القيادة الأ�سرية،
برنامج تقدير ال��ذات ،التخطيط الأ��س��ري ،التدريب على رفع
امل �ه��ارات االجتماعية ،الأ� �س��رة ال�ق��وي��ة ،ال�سيطرة على التوتر،
املهارات القيادية ،العناية بال�صحة النف�سية ،الرعاية ال�صحية
واالجتماعية ،التفكري خ��ارج ال�صندوق ،الإن�ت��اج املنزيل الذكاء
االجتماعي ،ال�صداقات الإيجايبة ،اخلجل االجتماعي ،ا�ستثمر
عقلك ،دور الأب يف الأ�سرة ،كيف حتول ال�ضغوطات �إىل حمفزات،
العالقة الوالدية الناجحة .

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /ح �ك �م��ت اهلل
حم�م��د اي ��از خ��ان  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )6354872ACيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /زاي��د حممد
�� �س ��امل ب ��ن ن �� �س��ر  ،اليمن
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()09436124
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0508950068

مركز جمعة املاجد ي�شارك يف ملتقى حوار االبتكار يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-الفجر:

� �ش��ارك م��رك��ز ج�م�ع��ة امل��اج��د للثقافة وال �ت��راث ،يوم
اخل �م �ي ����س امل��ا� �ض��ي يف م�ل�ت�ق��ى ح� ��وار االب �ت �ك��ار "مِ ن
لوحات الف�سيف�ساء القدمية �إىل الكتب الإلكرتونية:
�إع ��ادة �إح�ي��اء املا�ضي خللق م�ساحات ثقافية جديدة
للم�ستقبل" ،وال ��ذي نظمته ال���س�ف��ارة الإي�ط��ال�ي��ة يف
�أبو ظبي والوكالة التجارية يف �إيطاليا يف مقر جناح
�إيطاليا مبعر�ض �إك�سبو  2020دبي ،بح�ضور �سفري
ج�م�ه��وري��ة �إي�ط��ال�ي��ا يف الإم � ��ارات وع ��دد م��ن مديري
امل�ؤ�س�سات الثقافية والعلمية يف الدولة وخارجها.
ه��دف امللتقى �إىل ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى التقنيات الرقمية
واالن�ت�ق��ال م��ن ثقافة الع�صور القدمية �إىل مواكبة
امل� �م ��ار�� �س ��ات احل ��ال� �ي ��ة واالف�ت�را�� �ض� �ي ��ة واملحيطية
والفيزيائية يف الإطار الثقايف بعد جائحة كورونا.
م َّثل املركز يف امللتقى الدكتور حممد كامل جاد ،مدير
عام مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث بدبي ،الذي
كان عنوان حما�ضرته يف امللتقى " الكتاب من املخطوط
�إىل الكتاب الإلكرتوين:املتغريات والت�أثريات "  ،حيث
ق��ال � :إن الت�أليف العربي يحتوي بداخله ُج� َّل منتج
مرتجماً ،وقد م َّر هذا
احل�ضارة اليونانية والرومانية
َ
الت�أليف عرب مراحل عدة ،فكان خمطوطاً على ال َّر ِّق،
ث��م ال��ورق ،ث��م �أ�صبح مطبوعًا ،ولكن لأ�سباب كثرية
مع التباعد اجلغرايف للأقطار ظهرت توهمات ُن َّ�ساخ

املخطوطات يف العناوين وامل�ؤ ِّلفني  ،وظهر التحريف
والتزوير ،ف�أ�صبحنا جند بع�ض املتون العلمية ب�أكرث
من عنوان من�سوبة �أحياناً �إىل �أك�ثر من م��ؤل��ف ،ثم
انتقل ذل��ك اخل�ل��ل �إىل الكتاب امل�ط�ب��وع ،وه��و م��ا �أثر
ت��أث�يرا �سلب ًّيا على نتائج الأب �ح��اث العلمية املرتتبة
عليها .وهنا قدَّمت التكنولوجيا احللول من خالل
و�سع معايري الإتاحة
توفريامل�سح الإل�ك�تروين ال��ذي َّ
لتي�سري �ضبط ه��ذه املتون املختلف عليها ،بالإ�ضافة
�إىل برامج الفهر�سة الآلية وحتويل املتون �إىل ن�صو�ص
مما �أتاح للباحث قدرات بحثية هائلة  ،كما
َّ ،Oct
�ساعد الذكاء اال�صطناعي الذي دخل م�ؤخراً يف حتديد
�أ�سلوب كل م�ؤلف والوقوف على قامو�سه اللغوي ،وهو
م��ا م��ن �ش�أنه �أن يح�سم ك�ث�يراً م��ن �إ�شكاليات حتديد
امل��ؤل�ف�ين احلقيقيني للكتب التي اخ� ُت� ِل��ف يف ن�سبتها
 ،وقد و َّف��رت كل هذه الإمكانيات اجلديدة كثرياً من
وي�سرت �إمكانية �ضبط املتون
الوقت واجلهد وامل��الَّ ،
ب�شكل �أكرب و�أ�سرع .
وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن م��رك��ز جمعة امل��اج��د تن َّبه
�إىل ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي م �ب �ك��راً ،ف �ق��ام بعملية رقمنة
للمخطوطات واملطبوعات والوثائق منذ العام ١٩٩٥م
حتى و�صل اليوم �إىل � ٨٠٠ألف خمطوط رقمي ،و٢٥٠
�أل ��ف ك�ت��اب ق��دمي رق �م��ي ،و� ٧٠٠أل ��ف وث�ي�ق��ة رقمية،
وي�ستفيد م��ن ك��ل ذل��ك جميع الباحثني والدار�سني
حول العامل .
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امللك حممد ال�ساد�س :ال تفاو�ض على مغربية ال�صحراء الغربية
•• الرباط-وكاالت

�أكد العاهل املغربي امللك حممد ال�ساد�س يف خطاب
م�ساء �أم�س الأول ،مبنا�سبة الذكرى الـ 46للم�سرية
اخل�ضراء� ،أن املغرب “ال يتفاو�ض” على ال�صحراء
الغربية املتنازع عليها بني الرباط وجبهة بولي�ساريو
امل��دع��وم��ة م��ن اجل ��زائ ��ر .وق� ��ال امل �ل��ك يف اخلطاب
الذي ي�أتي يف خ�ضم توتر متزايد مع اجلزائر حول
امل�ستعمرة الإ�سبانية ال�سابقة� ،إن “املغرب ال يتفاو�ض
على �صحرائه .ومغربية ال�صحراء مل تكن يوماً ،ولن

تكون �أبداً مطروحة فوق طاولة املفاو�ضات» .و�إذ �شدد
العاهل املغربي على �أن “مغربية ال�صحراء حقيقة
ث��اب�ت��ة ،ال ن�ق��ا���ش ف�ي�ه��ا ،بحكم ال�ت��اري��خ وال�شرعية،
وب�إرادة قوية لأبنائها ،واعرتاف دويل وا�سع” ،و�أكد
�أن ال��رب��اط “تتفاو�ض م��ن �أج��ل �إي �ج��اد ح��ل �سلمي
لهذا النزاع الإقليمي املفتعل» .وجدد العاهل املغربي
دع ��م ب �ل�اده جل �ه��ود الأم�ي��ن ال �ع��ام ل �ل��أمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�ش “من �أجل �إعادة �إطالق العملية
ال�سيا�سية ،يف �أ�سرع وقت ممكن” تو�ص ً
ال �إىل “حل
ن�ه��ائ��ي ،مبني على م �ب��ادرة احل�ك��م ال��ذات��ي ،يف �إطار
ال�سيادة املغربية».

وارت��دى خطاب امللك ه��ذه ال�سنة �أهمية ا�ستثنائية
لأنه ي�أتي يف خ�ضم توتر بني الرباط واجلزائر حول
ق�ضايا عدة من �أبرزها ال�صحراء الغربية.
ويف �أواخ� ��ر �أغ���س�ط����س (�آب) �أع�ل�ن��ت اجل��زائ��ر قطع
عالقاتها الدبلوما�سية مع الرباط متهمة اململكة بـ
“�أعمال عدائية” �ضدها .يف حني رد املغرب معرباً
عن �أ�سفه لقرار اجلزائر ورف�ض “مربراته الزائفة».
وزاد التوتر يف الأيام املا�ضية بعد �أن اتهمت اجلزائر
املغرب بق�صف �شاحنتني جزائريتني وقتل ثالثة من
مواطنيها يف الأرا� �ض��ي ال�صحراوية يف  1نوفمرب
(ت�شرين الثاين).

10
اململكة املتحدة :تدريب �أوملبي لإليزابيث الثانية!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
ي�ج��ب �أن ت �ك��ون امل�ل�ك��ة يف حالة
جيدة مبنا�سبة يوبيلها البالتيني
يف يونيو املقبل .وم��ن �أج��ل ذلك،
فهي مطالبة بالت�ضحية بك�أ�سها
التقليدي من الـ “مارتيني».
�إذا كان طول العمر بني الأقوياء
تخ�ص�صا �أومل �ب � ًي��ا ،ف�ستكون ملكة
ً
�إجن� �ل�ت�را امل �ي��دال �ي��ة ال��ذه �ب �ي��ة يف
جميع الفئات ،ف�ضال عن حا�شيتها
من الأطباء اليقظني جدا ،الذين
يفر�ضون عليها ،عند ال�ضرورة،
النظام الغذائي والراحة.
ال ي��زال من غري الوا�ضح �سبب
ا�ضطرار �إليزابيث الثانية ق�ضاء
•• باري�س�-أ ف ب

ل�ي�ل��ة � 20أك �ت��وب��ر يف امل�ست�شفى،
ل �ك��ن م ��ن امل � �ع� ��روف �أن� �ه ��ا �أُم � ��رت
بالراحة و�إلغاء حفالت اال�ستقبال
وال��رح�ل�ات ال��ر��س�م�ي��ة .وبالتايل،
ك��ان على امللكة� ،إلغاء �سفرها �إىل
غال�سكو للم�شاركة يف الدورة 26
مل�ؤمتر املناخ ،و�إر�سال مقطع فيديو
م���س�ج��ل م���س�ب� ًق��ا ب ��دل ح�ضورها
املبا�شر� .إن ال�سرية التي حتيط
بحالتها ال�صحية ال ت�ساعد على
ط� �م� ��أن ��ة ال�ب�ري �ط ��ان �ي�ي�ن ،الذين
ي �ع �ت�ب�رون �ه��ا ،ب�ل�ا � �ش ��ك ،ا�سمنت
مت��ا� �س��ك ال � �ب �ل�اد ،وب ��دون� �ه ��ا ،لن
يتم�سك كثريون بالبقاء يف اململكة
املتحدة ال�ع��زي��زة ،ف��ال��دول الأربع
ال �ت��ي ت �ت �ك��ون م�ن�ه��ا ك��ان��ت بطرق

•• مو�سكو-ام:

هدت ح�صيلة الإ�صابات والوفيات بفريو�س كورونا امل�ستجد “كوفيد  ”19 -يف رو�سيا
انخفا�ضا لكال امل�ؤ�شرين خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية  .وذك��رت ال�سلطات ال�صحية
الرو�سية يف تقريرها اليومي ت�سجيل � 39165إ�صابة جديدة بالفريو�س خالل اليوم
الأخري  ،مقارنة بـ � 41335إ�صابة يوم �أم�س الأول  ،لي�صبح �إجمايل عدد الإ�صابات
التي مت ت�سجيلها ثمانية ماليني و� 795ألفا و  95ا�صابة  ،و ر�صد 1179حالة وفاة
خالل �آخر � 24ساعة  -مقابل  1188وفاة �أم�س الأول ليبلغ �إجمايل عدد الوفيات
الناجمة ع��ن ال��وب��اء يف ال�ب�لاد �246ألفا و  814حالة وف��اة  ،م��ع متاثل 26806
�أ�شخا�ص لل�شفاء لي�صبح جمموع املتعافني �سبعة ماليني و� 561ألفا و � 978شخ�صا.

�أيام يف يونيو املقبل .واملطلوب �أال
ت�شوب ه��ذه الفاعلية التاريخية
م���ش��اك��ل ��ص�ح�ي��ة :ي�ج��ب �أن تكون
امللكة يف حالة جيدة ،فالأمر يتعلق
مق�سم ب�شدة ب�سبب
ب���ص��ورة بلد ّ
الربيك�سيت .وينطبق نف�س ال�شيء
على ال�ق��وة الناعمة لربيطانيا ،
وال�ت��ي ي�شكل فيها ال�ن�ظ��ام امللكي
وال �ع��ائ �ل��ة امل��ال �ك��ة ف �ي �ه��ا مكا�سب
كبرية من ال�سائحني تقدر بنحو
 2مليار يورو �سنو ًيا .من امل�ؤكد �أن
رئي�س الوزراء الربيطاين ،بوري�س
جون�سون ،يعرف املقولة ال�شهرية
لليتيزيا بونابرت ،والدة نابليون:
“�شريطة ا�ستمرار هذا».
عن الك�سربي�س

امللكة اليزابيث الثانية

�أفغان يلج�ؤون �إىل ال�سخرية ك�سالح ملقاومة طالبان

يف مقطع ف�ي��دي��و ل��ر��س��وم متحركة
هزلية على ي��وت�ي��وب ،يقابل م�سلح
من طالبان جنمة البوب الأفغانية
�أريانا �سعيد ويحاول عر�ض الزواج عليها قائال “�سيكون لدي حلية و�شارب
ودبابات .و�س�أبني لك ناديا ليليا».
وهذا امل�شهد ال�ساخر الذي ال ميكن حدوثه على �أر�ض الواقع خا�صة مع
ف��رار جنمة البوب من بالدها بعد �سيطرة طالبان على مقاليد احلكم،
ورد يف برنامج للر�سوم املتحركة على يوتيوب ب��د�أ يحظى ب�شعبية لدى
الأفغانيني يف الأ�سابيع املا�ضية.
يف هذا املقطع ،تظهر �سعيد يف �أحالم امل�سلح .لكن ي�ستيقظ الرجل الذي
ينام مع بندقية الكال�شنكوف ليكت�شف �أنه يعانق مقاتال �آخر.
يف مقطع �آخ��ر ،يظهر امل�سلح يف �شوارع كابول وهو ي�ستعر�ض بفخر كيف
تغريت احلياة هناك منذ ا�ستيالء طالبان عى ال�سلطة.
وا�ستولت طالبان على ال�سلطة يف �أفغان�ستان يف �آب�/أغ�سط�س بالتزامن مع
ان�سحاب الواليات املتحدة من البالد بعد حرب ا�ستمرت  20عاما.
ويقابل امل�سلح �سيدة ترتدي نقابا ا�سود اللون .وي�س�ألها “هل �أنت من اجلن
�أو الب�شر؟” فيما يعك�س �إرباك ال�سكان من العباءة والنقاب اللذين يغطيان
الر�أ�س واجل�سم بالكامل واللذين فر�ضتهما حركة طالبان على الن�ساء.
وانتاج �أعمال فنية مماثلة خطر يف �أفغان�ستان حيث يختبىء الكثري من
الفنانني ،بينما يقوم النا�س العاديون �أي�ضا ب�إزالة �أي مواد قد تعترب �ضارة
من هواتفهم الذكية .ويقوم املهاجر الأف�غ��اين يظ �أف�ضلي ( 34عاما)
املقيم يف فنلندا منذ �سبع �سنوات بانتاج هذه املقاطع ال�ساخرة.
وغادر اف�ضلي بالده عام  2000خالل حكم طالبان االوىل.
وانتهى ب��ه امل�ط��اف يف فنلندا بعد طريق ط��وي��ل ،وي�ق��وم برتكيب مقاطع
الفيديو على يوتيوب خالل الأ�سبوع بينما يعمل ك�سائق �سيارة �أج��رة يف
نهاية الأ�سبوع .وج��اء �أف�ضلي �إىل فنلندا بعد ان عا�ش لثالث �سنوات يف
�إيران و�سنة واحدة يف تركيا و�سبع �سنوات يف اليونان.
ويقول لوكالة فران�س بر�س “غادرت �أفغان�ستان يف �سن الثالثة ع�شر عندما
كانت طالبان على ر�أ�س ال�سلطة .و�أتذكر كل �شيء» .وتعلم �أف�ضلي بنف�سه

الت�صميم ثالثي الأب�ع��اد بينما ي�أخذ درو�سا �إ�ضافية يف جامعة هل�سنكي
لتح�سني مهاراته.
و�سمح له ذلك بانتاج �أكرث من مئتي مقطع فيديو كرتوين ،بد�أ فيها بانتقاد
احلكومة الأفغانية املخلوعة املوالية للغرب وال�ت��ي يتهمها معار�ضوها
بالف�ساد.
ولكنه يركز حاليا على طالبان .و�أك��د لفران�س بر�س “بنادقهم قد تكون
مليئة بالر�صا�ص ولكن قلوبهم فارغة».
وجتاوز عدد م�شاهدات بع�ض �أعماله على يوتيوب الـ 1,7مليون.
وقال �أف�ضلي “النا�س يفهمون الر�سالة لأنها مرئية” ،م�ؤكدا “�أرغب يف
توجيه ر�سالتي �إىل قيادة طالبان والتابعني لها ب�أننا ب�شر �أحرار ،ولن نقبل
بهذا احلكم� .أعتقد �أن الغالبية ال تريد القبول بذلك».
يتفق الفنان الهزيل مو�سى ظفر مع ذلك .وفر ظفر من بالده يف 2016

وي��رف����ض الك�شف ع��ن م�ك��ان وجوده
حاليا لأ�سباب �أمنية .ويو�ضح ظفر
“الفنانون الهزليون يجعلون النا�س
ي �� �ض �ح �ك��ون م ��ع ت �ق��دمي املعلومات
كو�سائل الإعالم” ،م�شريا �أن الأفغان
“تعبوا” من الأخبار املعتادة التي تكون “حمبطة».
وي��رى ظفر ال��ذي ين�شر �أعماله ال�ساخرة حتت ا�سم “الإمام مو�سى” �أن
ال�سخرية قد ت�شجع امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني على “التفكري مرتني” ب�أ�سلوب
حكمهم والإجراءات التي يقومون باتخاذها.
ون�شر م�ؤخرا نكتة يف موقع �إخباري يدعى “افغان�ستان انرتنا�شول” تقول
�إن��ه “مت ت�شكيل جلنة جديدة يف وزارة االم��ر باملعروف والنهي عن املكر
لبحث �شكل اخليار والباذجنان واليقطني” لبحث �إن كانت ت�شبه الأع�ضاء
التنا�سلية .ولهذه الأ�سباب “لهذا ميلك اخلبازون مهلة �أ�سبوعني النتاج
خبز ال يكون طويال �أو م�ستديرا».
وت�أتي هذه النكتة متا�شيا مع ت�صريحات ل�شيخ م�ؤيد لطالبان ن�صح الن�ساء
يف �أواخر ايلول�/سبتمرب املا�ضي “بعدم و�ضع العطور حني خروجهن من
منازلهن” �أو ارت��داء �أح��ذي��ة ذات كعب ع��ال حتى ال يقمن ب��إث��ارة غرائز
الرجال.
وي�ؤكد �أن “جهل طالبان و�ضيق �أفقها ي�شكل م�صدرا لتحفيز الفنانني
ال�ساخرين».
وخالفا لزمالئه الذين يعي�شون يف اخلارج ،قرر ر�سام الكاريكتري مرجان
بان�ش وهو ا�سم م�ستعار البقاء يف كابول حيث يعمل متخفيا .وهو ين�شر
ر�سوماته ال�ساخرة عرب ح�ساب على و�سائل التوا�صل االجتماعي .ون�شر
م�ؤخرا �صورة يظهر فيها مقاتل من طالبان متك ًئا على مطرقة ا�ستخدمها
لقتل حمامتني ،رمز ال�سالم.
و�أكد بان�ش “مل يتغريوا .يريدون و�ضع املاليل يف ال�سلطة وجعل �أفغان�ستان
بلد الإرهابيني».
يف فنلندا ،ي�ؤكد �أف�ضلي �أنه “ال ميكنه �أن ي�صدق” �أن بالده عادت “مئة عام
�إىل الوراء” مع �سيطرة طالبان مرة اخرى على احلكم.
وتابع “اعرف �أنه من ال�صعب للغاية العي�ش حتت حكم طالبان لأين ر�أيت
ذلك وكنت �أعي�ش فيه” .و�أ�ضاف “�أنا حقا �آ�سف لكل املوجودين هناك».

متمردو تيغراي :لن يحدث
«حمام د ّم» يف �أدي�س �أبابا

•• �أدي�س �أبابا�-أ ف ب

�صرح متمردو �إقليم تيغراي الإثيوبي لوكالة فران�س بر�س �إن التخوف من
“حمام دمّ” يف �أدي�س �أبابا يف حال دخلوا �أدي�س �أبابا لإ�سقاط احلكومة� ،أمر
“�سخيف” و”ال يتمتع بال�صدقية” ،م�ؤكدين �أن هدفهم لي�س ال�سيطرة على
العا�صمة ،بل الت�أكد من �أن �أبيي �أحمد “ال ي�شكل تهديدًا ل�شعبنا».
ودعت دول عدة رعاياها �إىل مغادرة �إثيوبيا يف وقت ي�شهد النزاع بني املتمردين
والقوات احلكومية يف �شمال البالد ت�صعيدًا .و�أمرت احلكومة الأمريكية ال�سبت
دبلوما�سييها غري الأ�سا�سيني مبغادرة �إثيوبيا .وبعدما �أعلنوا يف نهاية الأ�سبوع
املا�ضي ا�ستعادتهم مدين َتي دي�سي وكومبول�شا ،مل ي�ستبعد مقاتلو جبهة حترير
�شعب تيغراي وحلفا�ؤهم من جي�ش حترير �أوروم��و الزحف نحو �أدي�س �أبابا.
من جهتها ،تنفي احلكومة �أي تقدّم للمتمردين �أو تهديد للعا�صمة� .إال �أنها
�أعلنت حال الطوارئ وطلبت �سلطات �أدي�س �أبابا من ال�سكان تنظيم �أنف�سهم
للدفاع عن املدينة .وقال املتحدث با�سم جبهة حترير �شعب تيغراي غيتا�شيو
ر�ضا يف مقابلة مع فران�س بر�س �إن “�أدي�س بوتقة يعي�ش فيها نا�س من كافة
االهتمامات ،والقول �إن �أدي�س �ستتحوّل �إىل حمام د ّم �إذا دخلناها �أمر �سخيف
جدا .ال �أعتقد �أن هذه الفر�ضية ( )...تتمتع بال�صدقية» .و�أ�ضاف �أن “القول
�إن �سكان �أدي�س (�أبابا) يعار�ضوننا ب�شدة ،مبالغ فيه» .و�أكد ر�ضا �أن ال�سيطرة
على العا�صمة لي�ست “هدفا” .وقال “ل�سنا مهت ّمني ب�شكل خا�ص ب�أدي�س �أبابا
بل نريد الت�أكد من �أن �أبيي ال ي�شكل تهديدًا ل�شعبنا» .و�أ�شار �إىل �أنه يف حال مل
يرحل رئي�س الوزراء فاملتم ّردون �سي�سطرون “بالطبع” على املدينة ،م�ؤكدًا �أن
جبهة حترير �شعب تيغراي ال ترغب يف ا�ستعادة ال�سلطة ،هي التي كانت حتكم
على مدى  27عامًا حتى العام  .2018وقال “ميكنني �أن �أ�ؤكد لكم �أن ذلك
ال يه ّمنا” م�ضي ًفا “نريد بب�ساطة �أن نت�أكد من �أن �صوت �شعبنا م�سموع ،ومن
�أنه ميار�س ح ّقه يف تقرير م�صريه خ�صو�صً ا عرب تنظيم ا�ستفتاء لتقرير ما �إذا
كان يريد �أن يبقى يف �إثيوبيا �أو �أن ي�صبح م�ستقلاً ».

بعد ا�ستدعاء املتقاعدين� ..إثيوبيا تدعو ال�شباب لاللتحاق باجلي�ش

•• عوا�صم-وكاالت

ت �ن��اول م��اك����س ب �ي�راك يف حتقيق
ب���ص�ح�ي�ف��ة “وا�شنطن بو�ست”
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ان �ع �ك��ا� �س��ات احل ��رب
الأه �ل �ي��ة الأث�ي��وب�ي��ة ع�ل��ى الداخل
والإق� �ل� �ي ��م ،ف �ك �ت��ب �أن � ��ه ب �ع��د عام
م��ن ال� �ن ��زاع ال �ط��اح��ن يف اجلبال
ال�شمالية ب�أثيوبيا ،اندفع الآالف
من مقاتلي املعار�ضة هذا الأ�سبوع
�إىل م�سافة  200ميل من �أدي�س
�أب ��اب ��ا ،م ��ا دف ��ع � �س �ك��ان العا�صمة
�إىل اال��س�ت�ع��داد الح�ت�م��ال اقرتاب
احل��رب �سريعاً من �أب��واب املدينة،
و�أث��ار كذلك ا�ستعدادات حممومة
يف املنطقة.
وو�صفت احلكومة الأثيوبية القتال
��ض��د ج �ن��ود ��س��اب�ق�ين ومتطوعني
م ��ن �إق �ل �ي��م ت �ي �غ��راي بـ”احلرب
الوجودية” ،وتعهد رئي�س الوزراء
�أبيي �أحمد الذي نال جائزة نوبل
لل�سالم قبل ع��ام�ين “بدفن هذا
العدو بدمائنا وعظامنا».
و�أع�ل��ن �أب�ي��ي حالة ال�ط��وارئ التي
تتيح جتنيد “كل مواطن يف �سن
التجنيد وميتلك �سالحاً” .ودعا
رئ�ي����س ب�ل��دي��ة �أدي ����س �أب��اب��ا حلمل
ال�سالح دفاعاً عن �أحيائهم.
وط��ال��ب اجل�ي����ش م��ن املتقاعدين
ال� �ن� �خ ��راط جم � � ��دداً يف �صفوف
القوات امل�سلحة.
وط�ل�ب��ت ال���س�ف��ارة الأم��ري�ك�ي��ة من
رع��اي��اه��ا اجل�م�ع��ة م �غ��ادرة البالد
“يف �أ� � �س� ��رع وق� ��ت ممكن” .ويف
وق��ت الح��ق اجل�م�ع��ة ،دع��ا جمل�س
الأمن �إىل و�ضع حد للنزاع ،معرباً
ع��ن ال�ق�ل��ق م��ن االن�ع�ك��ا��س��ات على
“اال�ستقرار يف ال �ب�لاد واملنطقة
الأو�سع».
و�شرعت ال�شرطة يف �أدي�س �أبابا يف
التفتي�ش من منزل �إىل منزل عن

م�ت�ن��اق���ض��ة م �ن��ذ � �س �ن��وات عديدة
–على غ��رار ا�سكتلندا القومية،
يدغدغها االنف�صال واال�ستقالل
ب�شدة .تعود �آخ��ر �إق��ام��ة للملكة
�إل �ي��زاب �ي��ث يف امل�ست�شفى �إىل عام
 .2013وك �� �ش��ف ح �ي �ن �ه��ا ق�صر
باكنغهام �أن �ه��ا ع��ان��ت م��ن التهاب
يف املعدة والأم�ع��اء ،لكن هذه املرة
ظ��ل الق�صر �صام ًتا ،الأم��ر الذي
�أث� ��ار ا��س�ت�ي��اء امل��راق �ب�ين امللكيني،
م �ث��ل ن �ي �ك��وال���س وي �ت �� �ش��ل ،م��ن بي
ب��ي � �س��ي ،ال ��ذي يعتقد �أن �صمت
العائلة املالكة يغذي “ال�شائعات
واملعلومات امل�ضللة» .يف املقابل،
�أفلتت بع�ض التفا�صيل من يقظة
رج � ��ال ال� �ب�ل�اط .وه� �ك ��ذا ك�شفت

فانيتي فري� ،أن على امللكة االكتفاء
ب �� �ش��رب امل� � � ��اء ...ان �ت �ه��ى زم� ��ن الـ
“مارتيني” يف االب��ري�ت�ي��ف ،فاحت
ال �� �ش �ه �ي��ة ،وال �ن �ب �ي��ذ احل �ل��و �أثناء
ال��وج �ب��ة ،وك ��أ���س ال�شمبانيا قبل
ال� �ن ��وم ،وال �ت��ي ي �ب��دو �أن �ه��ا ت�شكل
الروتني اليومي للملكة .يذكر
�أن والدتها ،التي توفيت عن عمر
يناهز  101عامًا ،كانت من ع�شاق
اجل�ي�ن ودوب��ون �ي��ه وف �ي��ف كليكو،
م��ن ب�ين �أ��ش�ي��اء �أخ� ��رى .ويف�سر
ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ال �غ��ذائ��ي الريا�ضي
حقيقة �أن الدولة ب�أكملها ت�ستعد
لالحتفال بيوبيل امللكة البالتيني،
ال�سبعني عامًا من حكمها ،خالل
عطلة نهاية الأ�سبوع طيلة ثالثة

رو�سيا ت�شهد انخفا�ضا يف عدد الإ�صابات
والوفيات بكورنا خالل يوم واحد

وا�شنطن بو�ست :زحف املتمردين نحو �أدي�س �أبابا يدفع املنطقة �إىل الفو�ضى
تيغرانيني م��ن املمكن �أن يكونوا
متعاطفني م��ع اجلبهة ال�شعبية
ل �ت �ح��ري��ر ت� �ي� �غ ��راي ،ال� �ت ��ي تقود
هجوم املتمردين ،الذين تعتربهم
احلكومة �إرهابيني �إنف�صاليني.
وك � ��ان � ��ت اجل� �ب� �ه ��ة ت �ه �ي �م��ن على
�سيا�سات البالد ملدة ثالثة عقود،
قبل �أن يتوىل �أبيي �أحمد ال�سلطة،
ويثري ا�ستياء الكثري من ال�سكان
غري التيغرانيني.
وف��ر الكثري م��ن التيغرانيني من
�أدي ����س �أب��اب��ا ع�ن��د ب��داي��ة احل ��رب.
وي �ت �ح��دث ال �ت �ي �غ��ران �ي��ون بلغتهم
ومن املمكن متييزهم من بنيتهم
اجل �� �س��دي،ة ع��ن �إث �ن �ي��ات �أثيوبية
�أخرى.
و� �س �ل��ط ال �ق �م��ع ال� ��ذي ت �ع��ر���ض له
التيغرانيون يف �أدي�س �أبابا ،ال�ضوء
ع�ل��ى الطبيعة ال�ع��رق�ي��ة للحرب.
وي �ل �ج ��أ امل �� �س ��ؤول��ون احلكوميون
وبينهم �أح�م��د ،على نح ٍو متزايد
�إىل �إطالق ت�صريحات ي�ستخدمون
فيها لغة ن��اري��ة عند الإ� �ش��ارة �إىل
التيغرانيني ،بينما تقول “اجلبهة
ال�شعبية لتحرير تيغراي” �إنها
ت �ق��ات��ل دف ��اع� �اً ع ��ن ب �ق��اء ال�شعب
التيغراين ،اخلا�ضع حل�صار فعلي
م �ن��ذ ب ��داي ��ة احل � ��رب يف نوفمرب
(ت�شرين الثاين) .2020
وبدد التعنت من اجلانبني ،الآمال
ب��ال�ت��و��ص��ل �إىل وق��ف ل�ل�ن��ار يعمل
ع �ل �ي��ه ،و� �س �ط��اء دول� �ي ��ون ببينهم
االحت� � ��اد الإف ��ري� �ق ��ي ،وال ��والي ��ات
املتحدة ،وامتد اخل��وف �إىل خارج
احلدود يف منطقة �سريعة التقلبات

وعلى حافة الفو�ضى.
وم��ع  110ماليني ن�سمة ،حتتل
�أثيوبيا املرتبة الثانية ع�شر من
ح�ي��ث ال �ب �ل��دان الأك�ث��ر اكتظاظاً
يف العامل وه��ي الأك�ثر �سكاناً بني
جريانها.
وق��ال م�س�ؤول من جيبوتي ف�ضل
حجب ا��س�م��ه�“ :إذا ك��ان��ت احلرب
وج ��ودي ��ة ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل �أثيوبيا،
ف�إنها كذلك بالن�سبة لنا” .و�أبدى،
على غ��رار زم�لاء ل��ه ،خ�شيته من
�أن ي���س�ف��ر زح ��ف امل �ت �م��ردي��ن نحو
�أدي�س �أبابا �إىل تدفق موجات من
الالجئني �إىل الدول املجاورة.

وب �ح �� �س��ب خ� �ط ��ط ط� � � ��وارئ غري
م�ع�ل�ن��ة ،ف� ��إن امل�ف��و��ض�ي��ة ال�سامية
لالجئني يف الأمم املتحدة تتوقع
�أن يحاول مئات الآالف الالجئني
ال� �ت ��دف ��ق ع �ب�ر ح� � ��دود جيبوتي،
وكينيا ،ومنطقة �أر���ض ال�صومال
التي تتمتع باحلكم الذاتي.
وتزعم اجلبهة ال�شعبية لتحرير
تيغراي �أن زحفها نحو �أدي�س �أبابا،
هو و�سيلة لدفع احلكومة �إىل رفع
القيود التي فر�ضتها على و�صول
امل�ساعدات �إىل �إقليم تيغراي.
وم �ع �ل��وم �أن “اجلبهة ال�شعبية
لتحرير تيغراي” ع�ن��دم��ا كانت

ت �ق��ود الإئ� �ت�ل�اف احل ��اك ��م ،قمعت
ع��رق �ي��ات �أث �ي��وب �ي��ة �أخ� � ��رى مثل
الأوروم ��و ،والأم �ه��را ،م��ا �أدى �إىل
ع � � ��داوات م �ه ��دت ال �ط��ري��ق �أم� ��ام
�صعود �أب�ي��ي �أح�م��د �إىل ال�سلطة،
وه��و نف�سه ن�صف �أم�ه��ري ون�صف
�أورومو.
وحت � � ��اول اجل �ب �ه��ة ب� �ن ��اء حتالف
�أو�سع �ضد احلكومة .وان�ضم �إليها
�أخرياً “جي�ش حترير �أورومو” يف
الطريق نحو �أدي�س �أبابا.
�إىل ذلك� ،أكد م�س�ؤول �إثيوبي بارز،
�أن ب�ل�اده ��س�ت��دع��و ال �ق��ادري��ن من
ال�شباب لالن�ضمام �إىل اجلي�ش،

يف ظل ا�ضطرابات ي�شهدها البلد
الإفريقي خالل الأيام املا�ضية.
وق��ال يونا�س زودي رئي�س مكتب
االت �� �ص��ال مل��دي�ن��ة �أدي ����س �أب��اب��ا �إن
اجلي�ش “�سيوجه دعوات للقادرين
من ال�شباب لالن�ضمام لقواته».
وتن�سجم هذه الت�صريحات مع ما
ن�شرته و��س��ائ��ل �إع�ل�ام ر�سمية يف
�إثيوبيا ،اجلمعة ،م�ؤكدة �أن القوات
امل�سلحة االحتادية نا�شدت جنودها
امل �ت �ق��اع��دي��ن وق ��دام ��ى املحاربني
االن���ض�م��ام �إىل ��ص�ف��وف اجلي�ش،
وحددت مهلة للت�سجيل حتى 24
نوفمرب اجلاري.

والأ�سبوع املا�ضي ،طلبت احلكومة
وال���س�ل�ط��ات املحلية م��ن املدنيني
يف ال�ع��ا��ص�م��ة ،ت�سجيل �أ�سلحتهم
واال�ستعداد للدفاع عن مناطقهم،
و�سط �أنباء عن هجوم و�شيك من
قوات مناه�ضة للحكومة.
وم��ن ج�ه��ة �أخ ��رى ،ق��ال زودي �إن
جميع ��س�ك��ان �أدي ����س �أب��اب��ا عليهم
حمل بطاقات الهوية ال�شخ�صية
وج ��وازات ال�سفر ،لأن “البالد يف
حالة طوارئ».
واجلمعة قال حتالف جديد م�ؤلف
من  9ف�صائل مناه�ضة للحكومة،
�إن ��ه ي �ه��دف �إىل �إ� �س �ق��اط حكومة
رئي�س ال ��وزراء �أب��ي �أح�م��د “�سواء
بالقوة �أو باملفاو�ضات” ،وت�شكيل
حكومة انتقالية.
وا�ستنكرت احلكومة التي تخو�ض
حربا منذ ع��ام �ضد ق��وات اجلبهة
ال�شعبية لتحرير تيغراي يف �شمال
البالد ت�شكيل التحالف ،وو�صفته
ب�أنه عمل دعائي ،وقالت �إن بع�ض
اجل �م ��اع ��ات ف �ي��ه ل �ه��ا ت ��اري ��خ من
العنف العرقي.
و�أع �ل��ن زع �م��اء الف�صائل الت�سعة
يف وا��ش�ن�ط��ن ع��ن ال�ت�ح��ال��ف ،رغم
دعوات من زعماء �أفارقة وغربيني
ل��وق��ف �إط �ل��اق ال� �ن ��ار يف احل ��رب
ال ��دائ ��رة ب�ي�ن احل �ك��وم��ة املركزية
واجلبهة ال�شعبية لتحرير تيغراي
وحلفائها.
وت�سببت احلرب امل�ستمرة منذ عام
يف مقتل الآالف ،و�أج �ب�رت �أكرث
م��ن مليوين �شخ�ص على النزوح
ع ��ن دي� ��اره� ��م ،ف �ي �م��ا زادت حدة

القتال يف الأ�سابيع الأخ�ي�رة.ومت
�إعالن ت�شكيل التحالف اجلديد يف
اجتماع يف وا�شنطن ،و�أطلق عليه
ا� �س��م “اجلبهة امل �ت �ح��دة للقوات
ال �ف �ي ��درال �ي ��ة والكونفيدرالية
الإثيوبية” ،وق� � ��ال التحالف
�إن ��ه �شكل ق �ي��ادة لتن�سيق جهوده
الع�سكرية وال�سيا�سية.
وق � ��ال حم� �م ��ود ي ��وج ��ا� ��س حممد
م��ن ف���ص�ي��ل امل �ق��اوم��ة يف الوالية
ال �� �ص��وم��ال �ي��ة الإث� �ي ��وب� �ي ��ة� ،أح ��د
ال �ف �� �ص��ائ��ل ال�ت���س�ع��ة ال �ت��ي لديها
جميعا وحدات م�سلحة�“ :ستكون
اخل �ط��وة ال�ت��ال�ي��ة تنظيم �أنف�سنا
و�إ� � �س � �ق� ��اط احل� �ك ��وم ��ة القائمة
بالكامل� ،إما بالقوة �أو عن طريق
ال �ت �ف��او���ض ،ث ��م ت���ش�ك�ي��ل حكومة
انتقالية».
وق � ��ال امل �ن �ظ �م��ون �إن االتفاقية
تو�سع اتفاقية قائمة بني اجلبهة
ال�شعبية لتحرير تيغراي وجبهة
حترير �أورومو.
وق � ��ال ب ��ره ��ان غربيكري�ستو�س
ال� �ق� �ي ��ادي يف اجل �ب �ه��ة ال�شعبية
لتحرير تيغراي و�سفري �إثيوبيا
ال���س��اب��ق ل��دى ال��والي��ات املتحدة:
“نحاول �إن� � �ه � ��اء ه � ��ذا الو�ضع
ال��ره�ي��ب يف �إثيوبيا ال��ذي خلقته
ح�ك��وم��ة �أح �م��د مب�ف��رده��ا .الوقت
ينفد بالن�سبة له».
ويف رده ��ا ع�ل��ى ت�شكيل التحالف
اجلديد قالت احلكومة الإثيوبية
�إن �ه��ا “تتحمل م���س��ؤول�ي��ة حفظ
�أم ��ن البالد” ،وح �ث��ت �شركاءها
ال ��دول� �ي�ي�ن ع �ل��ى “الوقوف مع
الدميقراطية الإثيوبية».
وقالت يف بيان“ :ال وجه للمقارنة
ب�ين حكومة منتحبة دميقراطيا
وجم � �م� ��وع� ��ة م � ��ن الإره � ��اب� � �ي �ي��ن
وامل� �م� �ث� �ل�ي�ن ال� �ع ��رق� �ي�ي�ن ال ��ذي ��ن
يوا�صلون �إ�شاعة العنف والدمار».
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�شكوك حول جناح قمة بايدن من �أجل الدميقراطية
•• وا�شنطن-رويرتز

يت�أهب الرئي�س الأمريكي جو بايدن لتحقيق �أح��د الوعود
الرئي�سية التي �أطلقها يف حملته االنتخابية بعقد قمة من
�أج��ل الدميقراطية يف ح��دث هو الأول من نوعه ي�ضم �أكرث
م��ن  100دول��ة للم�ساعدة يف وق��ف ال�تراج��ع الدميقراطي
وانح�سار احلقوق واحلريات يف خمتلف �أنحاء العامل.
غري �أن دع��اة احلقوق يت�شككون فيما �إذا ك��ان من املمكن �أن
ي��دف��ع ه��ذا احل��دث ال��ذي يعقد ع�بر الإن�ترن��ت ق��ادة العامل
املدعوين ،وبع�ضهم متهم بالنزوع �إىل احلكم ال�شمويل ،لقطع
�شوط له داللة يف �سبيل حتقيق هذا الهدف.

ق��ال��ت �آين ب��وي��اج�ي��ان ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س لل�سيا�سات واملنا�صرة
مبنظمة فريدوم هاو�س غري الربحية املتخ�ص�صة يف حقوق
الإن�سان والدميقراطية “�إذا كان لهذه القمة �أن ت�صبح �أكرب
م��ن جم��رد لقاء �آخ��ر ف�سيتعني على ك��ل م�شارك مب��ن فيهم
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة االل �ت��زام ب�ت�ع�ه��دات ذات م�غ��زى يف ق�ضايا
الدميقراطية واحلقوق يف ال�سنة املقبلة».
ويقول م�س�ؤولون ب��الإدارة �إن احلدث الذي يعقد يف دي�سمرب
ك��ان��ون الأول ل�ي����س � �س��وى “�إطالق” ن �ق��ا���ش �أط � ��ول حول
الدميقراطية و�إن ال��دول �سيتعني عليها �إجن��از اال�صالحات
التي تتعهد بها لكي ُتدعى �إىل قمة املتابعة املقررة يف العام
املقبل.

ومتثل القمة التي تنعقد يومي التا�سع والعا�شر من دي�سمرب
كانون الأول اختبارا ملا ردده بايدن منذ ف�ترة طويلة وورد
يف خطابه عن ال�سيا�سة اخلارجية يف فرباير �شباط من �أن
الواليات املتحدة �ستعود للزعامة العاملية يف عهده للت�صدي
لقوى احلكم ال�شمويل وعلى ر�أ�سها ال�صني ورو�سيا.
وت �ب�ين ق��ائ �م��ة م�ب��دئ�ي��ة ل �ل �م��دع��وي��ن ،ك ��ان م��وق��ع بوليتيكو
الإل� �ك�ت�روين �أول م��ن ن���ش��ره��ا و�أك ��ده ��ا م���ص��در م�ط�ل��ع� ،أن
القمة �ست�شارك فيها نظم دميقراطية نا�ضجة مثل فرن�سا
وال�سويد ودول مثل الفلبني وبولندا يقول النا�شطون فيها �إن
الدميقراطية يف خطر.
يف �آ�سيا �ستوجه الدعوة لبع�ض حلفاء الواليات املتحدة مثل

اليابان وكوريا اجلنوبية يف حني �أن دوال �أخرى مثل تايالند
وفيتنام لي�ست مدعوة .كذلك ف�إن متثيل دول ال�شرق الأو�سط
حمدود �إذ �أن �إ�سرائيل والعراق بني الدول القليلة املدعوة .
وقالت �إميي هوثورن مديرة �أبحاث م�شروع الدميقراطية يف
ال�شرق الأو�سط وهو من اجلماعات املنا�صرة للدميقراطية
“من الوا�ضح �أن اعتبارات ا�سرتاتيجية يف الت�صدي لل�صني
لها دور يف دع��وة دمي�ق��راط�ي��ات م�ضطربة وم�تراج�ع��ة مثل
الهند والفلبني اللتني تقعان يف جوار ال�صني».
و�أ�ضافت “رمبا يكون ال�شيء نف�سه �صحيحا بالن�سبة لدعوة
العراق حيث الدميقراطية معيبة بدرجة كبرية وحيث اجلوار
مع النظام الديني الإيراين خ�صم الواليات املتحدة».

م�ؤمتر كوب ..26الرئا�سة الربيطانية را�ضية واخلرباء ينتظرون �أفعاال
•• غال�سكو�-أ ف ب

� �ش �ه��د الأ� � �س � �ب ��وع الأول م ��ن م�ؤمتر
الأط��راف للمناخ (كوب )26التزامات
حول مكافحة �إزالة الغابات والتخل�ص
م��ن ا��س�ت�خ��دام الفحم وج�م��ع مليارات
ال ��دوالرات ال�ستثمارات خ�ضراء ،وهي
ق���ض��اي��ا ر ّوج� ��ت ل�ه��ا ع�ل��ى ن �ط��اق وا�سع
ال��رئ��ا� �س��ة ال�بري �ط��ان �ي��ة ل �ه��ذه القمة
العاملية .لكن وفقا للمراقبني ،هناك
ف �ج��وة ب�ي�ن ه ��ذه الإع �ل�ان ��ات وخف�ض
االن �ب �ع��اث��ات �إىل ح��د ي���س�م��ح بتحقيق
�أه��داف اتفاق باري�س للمناخ والقا�ضي
ب�ح���ص��ر االح �ت��رار ب ��أق��ل م��ن درجتني
م�ئ��وي�ت�ين 1,5 ،درج��ة �إن �أم �ك��ن .لكن
يف هذا امل�ؤمتر الأممي ،كان للمنظمني
ال�ب�ري �ط��ان �ي�ي�ن ب��رن��اجم �ه��م اخلا�ص
ال ��ذي ّ
خل���ص��ه رئ�ي����س ال� ��وزراء بوري�س
جون�سون بـ”الفحم وال�سيارات والنقود
والأ�شجار».
وهو يعني التخل�ص تدريجا من الوقود
امل�ل��وث وامل��رك�ب��ات العاملة باالحرتاق
احل � � ��راري وج �م��ع الأم � � ��وال مل�ساعدة
العامل على حماية الغابات.
وبح�سب ناطق با�سم الرئا�سة الربيطانية مل�ؤمتر الأطراف،
�شهد الأ�سبوع الأول “زخما فعليا للعمل املناخي».
لكن بالن�سبة �إىل حممد �أدون ،مدير مركز “باور �شيفت
�آفريكا” للبحوث ح��ول امل�ن��اخ وم�ق��ره يف ن�يروب��ي ،كانت
هناك “حقيقتان».
و�أو�ضح لوكالة فران�س بر�س “�إحداهما هي عامل البيانات
ال�صحافية للحكومة الربيطانية التي تعلن فيها عددا
كبريا من املبادرات التي ت�شري �إىل �أن كل �شيء ي�سري على
ما ي��رام و�أننا �أو�شكنا على حل �أزم��ة املناخ .والأخ��رى هي
خارج فقاعة العالقات العامة هذه .املناخ هو الواقع».
الأربعاء� ،صرح رئي�س م�ؤمتر كوب� 26ألوك �شارما “اليوم
وافقت جمموعة من  190بلدا على التخل�ص التدريجي
من الفحم لإنتاج الطاقة».
و�أُع�ل��ن ه��ذا ال�ع��دد لو�سائل الإع�ل�ام م�ساء ال�ث�لاث��اء لكن
القائمة مل تن�شر حتى اليوم التايل ،وهي �ض ّمت  77بلدا
موقعا فقط ،مب��ا فيها  46كانت ق��د تعهدت بالتزامات
يف هذا ال�ش�أن� .ضمت هذه القائمة دوال ت�ستخدم الفحم
على نطاق وا�سع على غرار كوريا اجلنوبية وفيتنام ،و�أكد

املنظمون �أن  23دولة قطعت التزامات جديدة.
لكن يف ه��ذه الالئحة التي ح�صلت وك��ال��ة فران�س بر�س
على ن�سخة منها ،هناك  10دول ال ت�ستخدم الفحم على
الإط�لاق ،وفقا ملنظمة �إمرب غري احلكومية املتخ�ص�صة.
ويف املجموع ،ت�ستهلك الدول املوقعة نحو  13يف املئة من
الإنتاج العاملي.
وخ�ل�ال ه��ذا امل ��ؤمت��ر ال��ذي تنظمه الأمم امل�ت�ح��دة� ،أعلن
ات �ف��اق �آخ ��ر وه ��و ال �ت ��زام �أك �ث�ر م��ن  100دول ��ة خف�ض
انبعاثات امليثان بن�سبة  30يف املئة بحلول العام ،2030
مع ت�أثري فعلي حمتمل على امل��دى الق�صري على ارتفاع
درجات احلرارة ،بح�سب اخلرباء.
كذلك� ،أعلنت الهند ،راب��ع �أك�بر م�صدر ل�غ��ازات الدفيئة
يف العامل ،عزمها على تطوير الطاقات املتجددة وحتقيق
احلياد الكربوين بحلول العام .2070
وق ��دم ��ت دول �أخ � ��رى ال� �ت ��زام ��ات ج ��دي ��دة يف م ��ا يتعلق
باالنبعاثات �أو حياد الكربون.
من جانبه� ،أ ّكد مدير وكالة الطاقة الدولية فاحت بريول
�أن الدرا�سات التي قامت بها فرق منظمته ومل ُتن�شر بعد،
ت�شري �إىل ان االلتزام بك ّل الوعود التي �أعلنت خالل م�ؤمتر

“كوب  ”26قد ي��ؤدي �إىل ح�صر ارتفاع درج��ات احلرارة
بـ 1,8مئوية .لكن وفقا لتحليل �أجرته منظمة “كالمييت
�أناليتك�س” غري احلكومية ،ف�إن �سيناريو الوكالة الدولية
للطاقة “ال ي�ت��واف��ق م��ع ه��دف درج ��ة احل� ��رارة الطويل
الأجل املن�صو�ص عليه يف اتفاق باري�س” وميثل انبعاثات
زائ��دة من ثاين �أك�سيد الكربون مقارنة بح�سابات خرباء
املناخ يف الأمم املتحدة.
لكن خالل �إفادات �صحافية ،يروج م�س�ؤولون بريطانيون
لهدف ح�صر االحرتار العاملي ب 1,8درجة مئوية.
بالن�سبة �إىل �ساميون لوي�س من “يونيفري�سيتي كوليدج
لندن”“ ،من الطبيعي �أخ��ذ ك��ل ال��وع��ود وترجمتها �إىل
تقدير عاملي .لكن ينبغي النظر �إىل ذلك بحذر �شديد».
وبالتايل ،لفت اخلبري �إىل �أن �أ�سرتاليا واململكة العربية
ال�سعودية �أعلنتا �أهدافا لتحقيق احلياد الكربوين دون “�أي
خطة تنفيذية وبانبعاثات ت�سري ب�شكل كبري يف االجتاه
اخلاطئ” .وبالن�سبة �إىل دبلوما�سي كبري“ ،معظم الوعود
بحياد الكربون جوفاء».
االثنني� ،أعلنت احلكومة الربيطانية �أن الدول التي متثل
 85يف املئة م��ن الغابات امل�ط�يرة يف ال�ع��امل و ّق�ع��ت تعهدا

“غري م�سبوق” ب�إنهاء �إزال��ة الغابات
بحلول العام .2030
وه��ذا ال�ت��زام م�شابه لإع�لان نيويورك
ب�ش�أن الغابات للعام  2014الذي وقعه
 40ب�ل��دا و�أك�ث�ر م��ن  150جمموعة
ومنظمة ل�شعوب �أ�صلية.
ووج��د تقييم ه��ذا العام لهذا الإعالن
الأول �أن� ��ه م ��ن ب�ي�ن �أك�ب��ر  32دول ��ة
حرجية ،كانت الهند هي الوحيدة التي
ترجمت االلتزام �إىل �أفعال.
ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل دام �ي��ان ف�ل�ي�م�ن��غ ،نائب
مدير ال�صندوق العاملي للطبيعة مل�سائل
ال�غ��اب��ات ،ف ��إن االل�ت��زام��ات يف غال�سكو
“غري م�سبوقة من حيث احلجم لكن
لي�س يف الطموح”� .أ�شار �إىل �أن��ه منذ
�إع�ل�ان نيويورك “�أزيلت غ��اب��ات تزيد
م�ساحتها عن م�ساحة فرن�سا».
ومن امل�سائل احليوية الأخ��رى مل�ؤمتر
كوب ،26ال �� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة .وتطالب
ال�ب�ل��دان ال�ن��ام�ي��ة ال�ب�ل��دان الغنية ذات
االنبعاثات املرتفعة بالوفاء بتعهدها
القا�ضي بجمع  100مليار دوالر �سنويا
مل�ساعدتها يف مواجهة �أزمة املناخ .وهو
مبلغ يتفق اجلميع على �أنه �أقل بكثري
من احل��اج��ات الفعلية .والأرب �ع��اء ،ق��ال حمافظ م�صرف
�إنكلرتا ال�سابق مارك كارين �إن �صندوقا �أطلق عليه “حياد
الكربون” قد يكون جمع  130تريليون دوالر م�ضيفا
“الأموال موجودة �إذا �أراد العامل ا�ستخدامها».
ّ
لكن املراقبني قالوا �إن مديري ال�صندوق لي�سوا بحاجة
�إىل تخ�صي�ص �سوى ن�سبة �صغرية من ر�ؤو�س �أموالهم يف
م�شاريع خ�ضراء لال�ستفادة من ه��ذا الت�صنيف ،دون �أن
يمُ نعوا يف الوقت نف�سه من اال�ستثمار يف الوقود الأحفوري.
حتى �أن مبعوث الأمم املتحدة للعمل املناخي �سيلوين هارت
قال “�إنه �أمر �صادم وحمبط جدا �أنه بعد �ست �سنوات من
اتفاق باري�س ،ف�شلت امل�ؤ�س�سات املالية الرئي�سية يف العامل
يف االلتزام بهدف ح�صر االحرتار ب 1,5درجة مئوية».
ور�أى دانيال ويلي�س من منظمة “غلوبل جا�ستي�س ناو”
غ�ير احل�ك��وم�ي��ة� ،أن م ��ؤمت��ر الأط � ��راف �أن �ت��ج ح�ت��ى الآن
خ�صو�صا “تقارير مالية م�ضخمة ووع ��ود �إن �ف��اق �أعيد
تغلفيها قدّمت على �أنها جديدة وت�أكيدات القادة ب�أنهم
جنحوا يف ح�صر االحرتار بـ 1,8درجة مئوية على �أ�سا�س
وعود فقط».

اجلزائر :تطابق وجهات النظر مع �إيطاليا ب�ش�أن ليبيا
••اجلزائر-وكاالت

�أك� � ��د ،ال��رئ �ي ����س اجل� ��زائ� ��ري عبد
امل �ج �ي��د ت� �ب ��ون ،ت �ط��اب��ق وجهات
النظر ب�ين ب�ل�اده و�إي�ط��ال�ي��ا فيما
يتعلق بامللف الليبي وذل��ك عقب
حم��ادث��ات��ه م��ع ن �ظ�يره الإيطايل
��س�يرج�ي��و م��ات��ري�لا ال� ��ذي و�صل

اجل��زائ��ر �أم ����س الأول ال���س�ب��ت يف
زيارة من املقرر �أن تدوم يومني.
و�أ� �ض��اف تبون يف م��ؤمت��ر �صحفي
م���ش�ترك ب��ال�ع��ا��ص�م��ة اجلزائرية
مع نظريه الإيطايل“ :العالقات
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن� ،ستتقوى �أك�ث�ر يف
امل�ستقبل القريب جداً».
و�أردف “�أن ه�ن��اك تطابقاً كبرياً

يف التوجه االقت�صادي مع اجلانب
الإي �ط��ايل خ�صو�صا �أن �إيطاليا
م �ع��روف��ة ب��اق �ت �� �ص��اد م �ت �ك��ون من
م ��ؤ� �س �� �س��ات اق �ت �� �ص��ادي��ة �صغرية
وم�ت��و��س�ط��ة ..وه ��ذا م��ا ن��ري��ده يف
اجلزائر» .وقال الرئي�س تبون �إن
“اجلزائر متفائلة ب�ع��د اجتماع
اللجنة العليا للبلدين للخروج

بنتائج �إيجابية وميدانية حقيقية
لتعزيز ال�صناعة اجلزائرية».
و�أ�� �ش ��ار ال��رئ �ي ����س اجل ��زائ ��ري �إىل
�أن ب �ل�اده ��س�ب��ق ل�ه��ا و�أن �أوف� ��دت
�إىل �إيطاليا ال��وزي��ري��ن املنتدبني
امل �ك �ل �ف�ين ب��ال �� �ص �ن��اع��ة ال�صغرية
وامل�ؤ�س�سات النا�شئة.
و�شكر قائ ً
ال“ :ال تفوتني الفر�صة

و�سط فو�ضى و�أعمال عنف وان�سداد الأفق الدبلوما�سي

•• باري�س�-أ ف ب

و�سط فو�ضى و�أعمال عنف وان�سداد
الأفق الدبلوما�سي ب�إمكانية �إعادتهم
�إىل بلدانهم ،ين�ش�أ ج��زء من اجليل
امل �ق �ب��ل م��ن ال��دواع ����ش يف خميمات
ل�لاج �ئ�ين يف � �ش �م��ال � �ش��رق �سوريا،
يخ�شى حم�ل�ل��ون �أن ت�صبح ن�سخة
ع��ن ��س�ج��ن ب��وك��ا ال �ع��راق��ي ،ح�ي��ث من��ا تنظيم داع�ش
الإرهابي.
وت�ؤوي املخيمات حتت �سيطرة الإدارة الذاتية الكردية
ع�شرات الآالف من الأ�شخا�ص املحتجزين يف ظروف
ُي��رث��ى ل �ه��ا ،داخ ��ل م�ن���ش��آت ه���ش��ة وغ��ال �ب �اً م��ا تفتقد
الجراءات �أمنية حمكمة .وبني ه�ؤالء عدد من الن�ساء
والأط�ف��ال ،ممن ي�تر ّب��ون على ك��ره الغرب وميكن �أن
ي�شكل بع�ضهم وفق حمللني اجليل املقبل من مقاتلي
التنظيم الإرهابي.
يف �شباط/فرباير ،حت �دّث اجل�نرال كينيث ماكنزي،
قائد القيادة املركزية يف اجلي�ش الأمريكي (�سنتكوم)
بقلق عن � 62ألفاً من قاطني خميم الهول يف حمافظة
احل�سكة ،ثلثاهم دون الـ 18من العمر ،بينما �أكرث من
ن�صفهم دون  12عاماً .وقال ب�صراحة “اخلطر على
املدى البعيد هو من التلقني».
و�أ�ضاف “�إنه تطور مقلق قد تكون له تداعيات على
الأج �ي��ال .ولنكن وا��ض�ح�ين ،ال ي��وج��د ح��ل ع�سكري”
لذلك ،داعياً املجتمع ال��دويل �إىل �إع��ادة رعاياه واىل
دعم برامج �إعادة الت�أهيل املحلية.
وي � � ��درك ج �م �ي��ع اخل �ب ��راء وامل �� �س �ت �� �ش��اري��ن و�أج� �ه ��زة
اال�ستخبارات املخاطر املرتتبة على ا�ستمرار الو�ضع
ال�ق��ائ��م يف خم�ي�م��ات ��س��وري��ا ،ال�ت��ي ت�شهد ب�ين احلني
والآخ� ��ر ف��و��ض��ى �أم�ن�ي��ة واغ �ت �ي��االت واع� �ت ��داءات على
احلرا�س.
وي�ق��ول الأ��س�ت��اذ يف كلية احل��رب البحرية الأمريكية
ك��ري��غ وايت�سايد لوكالة فران�س ب��ر���س “�إنه خمزون
ب�شري موقوت” .وعلى غرار مراقبني �آخرين ،يخ�شى
�أن يكون لدى تنظيم داع�ش القدرة ،متى �شاء ،على �شن
هجوم �ضد املخيم و�إطالق �سراح املحتجزين فيه.
وي�ضيف “يريدون ا�ستعادة ه��ؤالء النا�س وينتظرون
اللحظة املالئمة” .وي��و��ض��ح �أ ّن ��ه اط�ل��ع ع�ل��ى وثائق

ويرى �أن املناخ الذي ين�ش�أ فيه ه�ؤالء
الأط �ف��ال ي�ش ّكل “حا�ضنة” جليل
م��ن املتطرفني .وي�س�أل “كم منهم
�سيتحولون �إىل �إرهابيني؟ ي�ستحيل
تقييم ذلك ،لكن �إن مل يتم التعامل
كما ينبغي� ،سيحدث ذلك حتماً».
ي �ح � ّذر اجل �ن�رال م��اك�ي�ن��زي م��ن �أنه
“لن نتخل�ص من ذلك بتحويل �أنظارنا” .لكن ميكن
يف املقابل فهم حقيقة التهديد من خالل العودة اىل
ال �ع��ام  ،2000اىل جت��ري��ة ��س�ج��ن ب��وك��ا ال���ش�ه�ير يف
جنوب العراق ،حيث احتجز الأمريكيون �أكرث من 20
�أل��ف معتقل ،خ�صو�صا من ق��ادة ح��زب البعث ال�سابق
ومت�شددين وحت ّول �إىل ما عرف بـ”جامعة اجلهاد».
ع��ام  ،2015ك�ت��ب اخل�ب�ير يف امل�ج�م��وع��ات املتطرفة
وي��ل ماكنت�س عن ال�سجن “�إذا مل يكونوا متطرفني
عند و�صولهم ،فقد �أ�صبح الكثري منهم كذلك قبل
رحيلهم” متحدثاً عن “بيانات متطرفة مت تداولها
ه�ن��اك بحرية حت��ت �أع�ي�ن الأم�يرك �ي�ين اليقظة لكن
اجلاهلة».
ومن بني املعتقلني يف �سجن بوكا �آن��ذاك زعيم تنظيم
داع�ش �أبو بكر البغدادي الذي قتل بغارة �أمريكية عام
 2019وخلفه �أمري حم ّمد �سعيد عبد الرحمن املوىل.
وبح�سب ماكنت�س ،كان البغدادي حني �إطالق �سراحه
ع��ام  ،2004ميتلك دف�ت�ر ع�ن��اوي��ن ك��ام�لا .ويقول
“كتبوا �أرقامهم اخلا�صة على مالب�سهم الداخلية”.
ورغم اختالف �سياقاتهما التاريخية واجليو�سيا�سية
ب�شكل كبري ،تت�شابه التو�صيفات التي تطلق على بوكا
والهول ،على غرار حا�ضنة �أو من�صة انطالق .وي�شارك
خميم الهول بفعالية يف متويل التنظيم الإرهابي وهو
ما مل يفعله �سجن بوكا قط.
لكن بعيداً عن املقارنة ،ي�شدّد �شفايتزر على امل�أ�ساة
الأ�سا�سية يف الهول ،والتي غالباً ما ال يُ�س ّلط ال�ضوء
عليها ب��ال��درج��ة الأوىل .وي��و��ض��ح “امل�شكلة يف املقام
الأول ه��ي م���ش�ك�ل��ة الج �ئ�ي�ن حم�ت�ج��زي��ن يف ظروف
قا�سية للغاية وميكنهم �أن ين�ضموا �إىل عامل الإجرام
�أو الإرهاب” ،م���ش��دداً على � �ض��رورة و��ض��ع ح��د لهذه
“الكارثة الإن�سانية» .وي�ضيف “�إنها كاملياه الراكدة
التي �ستتحول م�ستنقعاً .يتعينّ تفريقها لأن ال �شيء
جيد ميكن �أن يت�أتى منها».

خميم الهول« ..حا�ضنة» جليل جديد من الدواع�ش
يخ�ص�ص اع�ت�م��ادات من
للتنظيم تظهر �أ ّن ��ه م��ا زال ّ
�أج��ل متويل عملية حترير املحتجزين .وت�شكل بنية
التنظيم مبج ّرد وجودها ،وفق وايت�سايد�“ ،أداة دعاية
رائعة” للمجموعة التي ت�شكل اخل�صم الأكرب لتنظيم
ال�ق��اع��دة .و�إذا م��ا ك��ان��ت تثني دون �شك البع�ض عن
ال�ق��دوم اىل املنطقة ،خ��وف�اً م��ن احتجازهم� ،إال �أنها
تقدم “�سردية مفادها �أن حرب امل�سلمني (�ضد الغرب)
متعدّدة الأ��ش�ك��ال» .ال يلوح يف الأف��ق �أي خم��رج لهذه
الأزم ��ة .يتوقع اخل�ب�راء �أن يتعثرّ الأك ��راد يف نهاية
املطاف يف التعامل مع هذه امل�س�ألة فيما ترف�ض بغداد

�أو دم�شق التحرك ب�ش�أنها .وترتدد الدول التي تتواجد
رعاياها يف �شمال �شرق �سوريا ،خ�صو�صاً الغربية ،يف
ا�ستعادة مواطنيها وت�سليمهم اىل نظمها الق�ضائية.
�أما �أجهزة اال�ستخبارات ،فلديها �أولويات �أخرى ويتعينّ
عليها تطوير م��وارد كبرية لفهم حقيقة م��ا يحدث
داخل التجمعات التي ي�شوبها العنف والفو�ضى.
وي�ق��ول امل���س��ؤول ع��ن ملف الإره ��اب يف معهد درا�سات
الأم��ن القومي يف تل �أبيب ي��ورام �شفايتزر �إن امل�س�ألة
“لي�ست ملحة لأحد ،با�ستثناء من يرى املخاطر التي
قد تنجم عنها».

�أن �أ�ؤك� ��د ع�ل��ى ال���ص��داق��ة القوية
وامل�ت�ي�ن��ة ب�ي�ن اجل��زائ��ر و�إيطاليا
والعالقات لي�ست وليدة اليوم بل
ه��ي قدمية وا�ستقوت �أث�ن��اء ثورة
ال �ت �ح��ري��ر وك ��ذل ��ك يف الع�شرية
ال�سوداء ،وبالتقريب البلد الوحيد
ال � � ��ذي وق � ��ف م� ��ع اجل � ��زائ � ��ر هي
�إيطاليا».
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عوا�صم
بغداد
نفى م�س�ؤول �أمني يف كتائب حزب اهلل املدعومة من �إيران يف العراق
�أم����س الأح��د ات�ه��ام جماعات عراقية بالهجوم على رئي�س الوزراء
م�صطفى الكاظمي.
وقال �أبو علي الع�سكري على تليغرام“ :بح�سب معلوماتنا امل�ؤكدة،
�إن ال �أحداً يف العراق لديه حتى الرغبة خل�سارة طائرة م�سرية على
منزل رئي�س وزراء �سابق».
وكتائب ح��زب اهلل وف�صائل م�سلحة متحالفة م��ع �إي ��ران م��ن بني
اجلماعات التي تنا�صب الكاظمي العداء
بكني
�أ�صدرت �إدارة الأر�صاد اجلوية ال�صينية �أم�س الأحد �أول �إن��ذار من
هبوب عوا�صف ثلجية �شتوية ،وال��ذي جاء باللون الربتقايل وهو
ثاين �أعلى م�ستوى ،بينما �أثارت التحذيرات من موجات الربد على
م�ستوى البالد املخاوف من تعطل حركة املرور وتف�شي الإنفلونزا
و�سط زيادة يف حاالت الإ�صابة بكوفيد .19-وتوقعت الإدارة هبوب
عوا�صف ثلجية يف �شمال �شرق ال�صني حيث و�صل م�ستوى الثلوج
يف بع�ض املناطق �إىل � 4.5سنتيمرت خ�لال � 24ساعة مع انهمار
ثلوج كثيفة يف �شمال البالد .وا�ستقبلت العا�صمة بكني �أول ت�ساقط
للثلوج يف ف�صل ال�شتاء قبل  23يوما م��ن م��وع��ده املعتاد �سنويا،
بينما من املتوقع �أن تنخف�ض درجات احلرارة م�ساء اليوم الأحد �إىل
�أدن��ى م�ستوياتها يف ع�شر �سنوات .وقالت �إدارة الأر�صاد اجلوية �إن
موجة الربد اجتاحت مناطق بدءا من بكني وو�صوال �إىل �شنغهاي
وقوانغت�شو ،مما �أدى �إىل انخفا�ض درج��ات احل��رارة مبا ي�صل �إىل
 14درجة مئوية اليوم .ت�أتي موجة الربد ،التي ميكن �أن تزيد من
خطر الإ�صابة بالإنفلونزا ،يف الوقت ال��ذي �سجلت فيه �أك�ثر من
 20مدينة يف �شمال ال�صني �إ�صابات بكوفيد 19-الذي تف�شى منذ
منت�صف �أكتوبر ت�شرين الأول على نحو متقطع يف يف ت�شونغت�شينغ
و�سيت�شوان ويونان بجنوب غرب البالد.
الغو�س
ارت�ف�ع��ت ح�صيلة �ضحايا مبنى م��ن  21ط��اب�ق��ا ان �ه��ار يف الغو�س
العا�صمة االقت�صادية لنيجرييا االث�ن�ين املا�ضي� ،إىل  42قتيال
بينما مت �إنقاذ � 15شخ�صا ،وفقا حلاكم الوالية.
وقال احلاكم باباجيدي �سانو�-أولو م�ساء ال�سبت “انت�شلنا يف املجموع
 42جثة» .و�أ�ضاف “هناك �ستة �أ�شخا�ص �آخرين عرثنا عليهم �أحياء
كانوا يف املوقع عندما انهار املبنى .وهذا يرفع عدد الأ�شخا�ص الذين
مت �إنقاذهم �إىل .»15
وان�ه��ار املبنى يف ح� ّ�ي �إيكويي الفخم يف الغو�س بعد ظهر االثنني
املا�ضي عندما كان ع�شرات الع ّمال يف موقع البناء.
وتتكرر حوادث انهيار املباين يف نيجرييا ،التي ت�ضم �أكرب عدد من
ال�سكان بني دول �إفريقيا ،حيث يعي�ش ماليني الأ�شخا�ص يف م�ساكن
متهالكة ويتم انتهاك قوانني البناء ب�شكل دائم.
ومل يعرف ع��دد الأ�شخا�ص ال��ذمي كانوا موجودين يف املوقع لكن
��س��ان��و�-أول��و ق��ال �إن ه�ن��اك  49ع��ائ�ل��ة تبحث ع��ن م�ف�ق��ودي��ن ،و�أن
“اختبارات احلم�ض النووي جارية على بع�ض اجلثث التي ي�صعب
التعرف عليها» .ووع��د احلاكم بتقدمي م�ساعدات مالية للعائالت
لتنظيم جنازات وكذلك للناجني .وقالت ال�سلطات �إن جهود البحث
والإنقاذ ما زالت جارية خالل عطلة نهاية الأ�سبوع.
و�أعلن احلاكم �أنه �سيقوم بت�شكيل جلنة م�ستقلة للتحقيق يف �أ�سباب
االنهيار ومنع انهيارات مماثلة يف امل�ستقبل.
و�إيكويي من �أكرث املناطق ال�سكن ّية والتجار ّية مت ّيزا يف الغو�س.
وا�شنطن
رح��ب الرئي�س الأمريكي جو بايدن ب�إقرار خطته ال�ضخمة للبنى
ّ
ال�ت�ح�ت�ي��ة م�ع�ت�براً ذل ��ك “تقدماً كبرياً” ان�ت��زع��ه ب�ع��د �أ��ش�ه��ر من
املفاو�ضات ال�شاقة.
وتعهّد �أي�ضاً دفع الكونغر�س اىل الت�صويت على ال�شقّ االجتماعي
والبيئي من م�شاريع �إ�صالحاته الطموحة التي ال ت��زال متعرثة
ب�سبب انق�سامات داخل مع�سكره الدميقراطي.
ووافق جمل�س النواب ،اجلمعة ،على اخلطة اال�ستثمارية العمالقة
لبايدن بعد �أ�سابيع من املفاو�ضات ال�شا ّقة ،يف خطوة و�صفتها و�سائل
�إعالم �أمريكية ب�أنها “انت�صار للرئي�س بايدن».
ومرر النواب خطة الرئي�س البالغة حجمها �أكرث من تريليون دوالر،
واملخ�ص�صة للطرق وم�شاريع البنية التحتية الأخ��رى ،بعد �أن حل
الدميقراطيون �أزمة ا�ستمرت لأ�شهر بني جناحي احلزب.

حمكمة م�صرية ُتلغي «�أخونة» اجلامعات

•• القاهرة-وكاالت

ق�ضت املحكمة الإدارية العليا يف م�صر بحظر “�أخونة” اجلامعات .ووفق
“بوابة الأهرام” ق�ضت املحكمة بـ “�إلغاء قرار بفر�ض التقارير الذاتية
ل�صرف بدل اجلامعة الذى رفعه الرئي�س الراحل حممد مر�سى لأع�ضاء
هيئة التدري�س باجلامعات امل�صرية ،وا�شرتطت اجلماعة ل�صرفه �إثبات
هويتهم ل�صالح اجلماعة املحظورة».
و�أك��دت املحكمة �أن بدل اجلامعة حق لأع�ضاء هيئة التدري�س دون قيد ،و
لي�س منحة ،م�شرية �إىل �أن مفهوم مبد�أ ا�ستقالل اجلامعات منهجياً من
النواحي الفكرية والإبداعية واالجتماعية ،ولي�س ا�ستقال ًال مالياً و�إدارياً
وعلمياً فح�سب.
وطبقاً “لبوابة االهرام” يعد احلكم نهائيا .وتعود وقائع الق�ضية ب�أن
“تقدم العديد من �أ�ساتذة جامعة الإ�سكندرية من كليات الرتبية واحلقوق
والطب والزراعة والهند�سة فى م��ار���س(�آذار)  2013وقت حكم جماعة
الإخوان �إىل املحكمة طالبني �إلغاء قرار �أخ�ضع �أ�ساتذة اجلامعات امل�صرية
لتقارير �أداء ذاتية تتح�س�س هويتهم لالن�ضمام للإخوان �شرطاً ل�صرف
بدل قيمة اجلامعة».
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2021/09/09 :

بتاريخ 2021/09/04 :

املودعة حتت رقم 358780 :
با�ســم :تويز "ار" �أ�س (�أ�سيا) ليمتد
وعنوانه�/8 :أف ،ليفوجن تاور 888 ،ت�شيوجن �شا وان رود ،الي ت�شي كوك ،كولون ،هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة28 :
الألعاب؛ اللعب و�أدوات اللعب؛ �ألعاب �إلكرتونية؛ �ألعاب البناء؛ �ألعاب الر�سم؛ جمموعات منوذج لعبة؛ لعبة
املعجون؛ لعب القوالب ومركبات واملواد �صب القوالب؛ لعبة املعجون املرن؛ لعبة مادة لعابية لزجة؛ لعبة
الطعام؛ لعبة جتهيزات املطابخ؛ جمموعات لعبة اخلبيز؛ �ألعاب الرمل؛ لعب الرمل (�أدوات اللعب)؛ �صناديق
الرمل (�أدوات اللعب)؛ جمموعات الفنون واحلرف (اللعب �أو �أدوات اللعب)؛ �ألعاب حتتوي على �شا�شة و�آلية
لإنتاج الر�سم والر�سوم التو�ضيحية عليها؛ �ألعاب مهي�أة لال�ستخدام مع �شا�شات الكري�ستال ال�سائل ذات
امل�صفوفة النقطية؛ �أدوات لعب املو�سيقي؛ لعبة جموهرات؛ ملحقات و�أج��زاء وتركيبات الب�ضائع املذكورة
�سابقا �ضمن الفئة 28
و�صف العالمة :كلمات  CREATION NATIONباللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/09/07 :
املودعة حتت رقم 358927 :
با�ســم� :سيدير اند�سترييا اي كومري�سيو دي موفيز ال تي دي ايه
وعنوانه :روا اتيوبيا  - 310نيربهود :ريو كوتيا ،زيب كود  ،125-06715كوتيا/ا�س بي ،الربازيل
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة35 :
التجارة (م��ن خ�لال �أي و�سيلة) ب��الأث��اث؛ التجارة (م��ن خ�لال �أي و�سيلة) باملنتجات اخل�شبية والتجارة
والتوزيع التجاري ملنتجات مثل الأثاث و�أغرا�ض واك�س�سوارات الأثاث ب�شكل عام واخلزائن جانبية (بوفيه)
واخلزائن مدجمة والرفوف واملقاعد والكونرتات واملغا�سل (�أثاث) واملقاعد الطويل (�أثاث) و�أ�سرة الأطفال
وال�ستائر (�أثاث) وال�شماعات والكرا�سي (املقاعد) والأ�سرة والعربات (�أثاث) والأثاث املريح وقواطع للأثاث
و�سالمل ومكاتب وطاوالت وهياكل معلقة (زخرفة) واخلزائن والكنب و�أبواب للأثاث والرفوف والأرائك �أو
ال�صوفات وقطع من الآثاث
و�صف العالمة :كلمة  ORNAREباللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2021/09/09 :

املودعة حتت رقم 359239 :
رقم الأولوية082868 :
تاريخ الأولوية - 2021/03/10 :البلد الأولوية :جامايكا
با�ســم :في�سبوك تكنولوجيز ،ال ال �سي
وعنوانه 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة41 :
خدمات ترفيهية؛ خدمات الن�شر الإلكرتوين؛ اخلدمات الرتفيهية واملعنى بها توفري الرتفيه التفاعلي
للواقع االفرتا�ضي وحمتوى الواقع االفرتا�ضي؛ اخلدمات الرتفيهية واملعنى بها توفري الرتفيه التفاعلي
للواقع املعزز وحمتوى الواقع املعزز؛ اخلدمات الرتفيهية واملعنى بها توفري الرتفيه التفاعلي املختلط
وحمتوى الواقع املختلط؛ توفري قواعد بيانات حا�سوبية و�إلكرتونية وعرب الإنرتنت يف جمال الرتفيه؛
اخلدمات الرتفيهية واملعنى بها توفري ت�سهيالت عرب الإن�ترن��ت لبث املحتوى الرتفيهي وب��ث الفيديو
املبا�شر ل�ل�أح��داث الرتفيهية؛ تنظيم املعار�ض والفعاليات ل�ل�أغ��را���ض الرتفيهية؛ �إن�ت��اج فيديو الواقع
امل�ع��زز؛ �إن�ت��اج فيديو ال��واق��ع االفرتا�ضي؛ خدمات �إن�ت��اج الو�سائط املتعددة؛ اخل��دم��ات الرتفيهية واملعنى
بها توفري حمتوى ترفيهي تفاعلي للواقع املعزز؛ اخلدمات الرتفيهية واملعنى بها توفري بيئات الواقع
االفرتا�ضي عرب الإن�ترن��ت؛ اخلدمات الرتفيهية واملعنى بها توفري بيئات الواقع املعزز عرب الإنرتنت؛
توفري املعلومات الرتفيهية من الفهار�س وقواعد البيانات القابلة للبحث مبا يف ذلك الن�صو�ص والوثائق
الإلكرتونية وقواعد البيانات والر�سومات وال�صور الفوتوغرافية واملعلومات ال�سمعية والب�صرية و�شبكات
االت�صال؛ توفري التدريب؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ تنظيم وت�سيري ور�ش العمل؛ �إجراء التدريبات
احلية وتعليمات وجل�سات اللياقة البدنية عرب الإنرتنت و�إتاحة الو�صول �إليها؛ �إجراء ف�صول لياقة بدنية؛
اخلدمات الرتفيهية واملعنى بها برامج جوائز امل�سابقات واحلوافز امل�صممة ملكاف�أة امل�شاركني يف الربنامج
الذين ميار�سون الريا�ضة وي�شاركون يف الأن�شطة الريا�ضية وي�شاركون يف الأن�شطة املعززة لل�صحة ويحققون
�إجنازات يف التمارين والأن�شطة الريا�ضية وي�صلون �إىل �أهداف �شخ�صية فيما يتعلق بالتمرينات والأن�شطة
الريا�ضية واللياقة البدنية؛ اخلدمات الرتفيهية واملعنى بها برامج جوائز امل�سابقات واحلوافز امل�صممة
ملكاف�أة امل�شاركني يف الربنامج الذين ميار�سون الريا�ضة ويختارون خيارات الأك��ل ال�صحي وي�شاركون يف
�أن�شطة �أخرى لتعزيز ال�صحة؛ اخلدمات الرتفيهية واملعنى بها برامج املكاف�آت التحفيزية امل�صممة ملكاف�أة
امل�شاركني يف الربنامج الذين ميار�سون الريا�ضة؛ املجالت الإلكرتونية واملعنى بها املدونات التي تعر�ض
التعليقات وامل�شورة واملعلومات يف جم��االت ال�صحة والعافية والنوم واللياقة البدنية والتغذية؛ خدمات
التدريب ال�شخ�صي يف جم��ال الريا�ضة والتمارين وال�صحة واللياقة البدنية؛ جل�سات ريا�ضية ولياقة
بدنية م�سجلة م�سبقًا؛ توفري تقييم اللياقة ودرجة اللياقة البدنية وبرنامج مترين �شخ�صي بنا ًء على هذا
التقييم والنتيجة؛ توفري موقع على �شبكة الإنرتنت يحتوي على معلومات تتعلق بالريا�ضة وتنمية املهارات
الريا�ضية وتدريب اللياقة البدنية؛ توفري الو�صول �إىل جل�سات اللياقة البدنية والريا�ضية امل�سجلة م�سبقًا؛
توفري املعلومات املتعلقة بالريا�ضة وتنمية املهارات الريا�ضية وتدريب اللياقة البدنية عرب موقع �إلكرتوين
على الإنرتنت و�شبكات ات�صال �إلكرتونية و�إلكرتونية �أخ��رى وعرب برامج الكمبيوتر لأجهزة الكمبيوتر
ال�شخ�صية والأجهزة الرقمية ال�شخ�صية والهواتف الذكية؛ توفري التحديات الريا�ضية امل�سجلة م�سبقًا
والتدريب وجل�سات اللياقة البدنية والتحديات والتدريبات عرب موقع �إلكرتوين على الإنرتنت و�شبكات
ات�صال �إلكرتونية و�إلكرتونية �أخ��رى وع�بر برامج الكمبيوتر لأج�ه��زة الكمبيوتر ال�شخ�صية والأجهزة
الرقمية ال�شخ�صية والهواتف الذكية؛ توفري موقع على �شبكة الإنرتنت ي�ضم تعليمات وجل�سات اللياقة
البدنية؛ توفري موقع على �شبكة الإنرتنت ي�ضم معلومات تتعلق بتدريب اللياقة وتنمية املهارات الريا�ضية؛
توفري موقع على �شبكة الإنرتنت ي�ضم معلومات تتعلق بتدريب اللياقة البدنية وتدريب اللياقة البدنية
و�أه��داف اللياقة وتنمية املهارات الريا�ضية؛ توفري موقع على �شبكة الإنرتنت ي�ضم تدريبات و�إر�شادات
وجل�سات اللياقة البدنية؛ توفري موقع على �شبكة الإنرتنت ي�ضم جل�سات ريا�ضية ولياقة بدنية م�سجلة
م�سبقًا؛ توفري تدريب جماعي يف جمال الريا�ضة والتمارين وال�صحة واللياقة البدنية؛ توفري التدريب؛
معلومات ترفيهية الأن�شطة الريا�ضية والثقافية
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  STORIESباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  8نوفمرب  2021العدد 13386

االثنني  8نوفمرب  2021العدد 13386

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2021/09/04 :

بتاريخ 2021/09/14 :

املودعة حتت رقم 359502 :
با�ســم :جي �آر �إي �سيجار�س ،انك.
وع�ن��وان��ه 4965 :ا���س دبليو� ،سيفنتيفورث ك��ورت ،ميامي ،ف�ل��وري��دا  ،33155ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة34 :
�سيجار
و�صف العالمة :عبارة عن كلمات  RANCHO LUNAباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 358778 :
با�ســم :تويز "ار" �أ�س (�أ�سيا) ليمتد
وعنوانه�/8 :أف ،ليفوجن تاور 888 ،ت�شيوجن �شا وان رود ،الي ت�شي كوك ،كولون ،هوجن كوجن
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة16 :
ال��ورق و ال��ورق امل�ق��وى �أو ال�ك��رت��ون؛ املطبوعات �أو امل��واد املطبوعة؛ القرطا�سية؛ م��واد ال�صقة لأغرا�ض
القرطا�سية؛ مواد الر�سم وامل��واد للفنانني؛ فر�ش الر�سم؛ امل��واد التعليمية والتدري�سية؛ �أمن��اط الطابعات
�أو حروف الطباعة؛ كتل الطباعة �أو الكلي�شيهات (الرا�سمات)؛ م�صنوعات قرطا�سية؛ جمموعات الفنون
واحلرف اليدوية؛ الفنون واحلرف الرملية؛ جمموعات الطالء بالأ�صابع؛ ال�سبورات (لوحات) والطبا�شري
تباع كوحدة واحدة؛ �أقالم تلوين؛ �أقالم و�ضع العالمات؛ حامل لوحات الر�سم للأطفال مع خا�صية طاولة
مكتب؛ حامل لوحات الر�سم؛ لوحات الر�سم؛ �ألواح مغناطي�سية (�أدوات مكتبية)؛ لوحات الر�سم املغناطي�سية؛
جمموعات الر�سم للأطفال؛ �أقالم الر�سم؛ لوحة �ألوان الر�سام للر�سامني؛ �أحرف ممغنطة (القرطا�سية)؛
احلروف الأبجدية على �شكل ر�سم مثقوب للطبع لأغرا�ض التعلم؛ طني �أو معجون النمذجة
و�صف العالمة :كلمات  CREATION NATIONباللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  8نوفمرب  2021العدد 13386

االثنني  8نوفمرب  2021العدد 13386

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/09/19 :
املودعة حتت رقم 359822 :
با�ســم� :سبي�س اك�سبلوري�شن تكنولوجيز كورب.
وعنوانه 1 :روكيت رود ،هوثورن ،كاليفورنيا  ،90250الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة42 :
البحث والتطوير للتكنولوجي يف جم��ال ات���ص��االت الأق �م��ار ال�صناعية؛ اخل��دم��ات الهند�سية يف جمال
ات�صاالت الأقمار ال�صناعية؛ البحث العلمي؛ اخلدمات العلمية والتكنولوجية واملعنى بها البحث العلمي
وحتليل البيانات يف جم��االت الأر� �ص��اد اجل��وي��ة وع�ل��م امل�ن��اخ واجل�غ��راف�ي��ا والت�ضاري�س وع�ل��وم املحيطات؛
املراقبة الإلكرتونية للظروف البيئية واجلوية با�ستخدام الأقمار ال�صناعية و�أجهزة اال�ست�شعار؛ خدمات
اال�ست�شعار عن بعد واملعنى بها امل�سح اجلوي با�ستخدام الأقمار ال�صناعية؛ بحث وا�سرتجاع املعلومات واملواقع
واملوارد الأخرى املتاحة على �شبكات الكمبيوتر للآخرين فيما يتعلق ببيانات وت�سجيالت وقيا�سات الأقمار
ال�صناعية
و�صف العالمة :كلمة  STARLINKبحروف التينية بااللوان اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2021/09/09 :
املودعة حتت رقم 359238 :
رقم الأولوية082868 :
تاريخ الأولوية - 2021/03/10 :البلد الأولوية :جامايكا
با�ســم :في�سبوك تكنولوجيز ،ال ال �سي
وعنوانه 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة38 :
خدمات االت�صاالت؛ توفري الو�صول �إىل قواعد البيانات احلا�سوبية والإلكرتونية وعرب الإنرتنت؛ خدمات
االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية واملعنى بها النقل الإل�ك�تروين للبيانات والر�سائل والر�سومات وال�صور
وال�صوت والفيديو واملعلومات؛ توفري روابط ات�صاالت عرب الإنرتنت تنقل م�ستخدمي الأجهزة املحمولة
والإنرتنت �إىل مواقع حملية وعاملية �أخرى على الإنرتنت؛ ت�سهيل الو�صول �إىل مواقع الطرف الثالث �أو
�إىل حمتوى �إلكرتوين �آخر لطرف ثالث عرب ت�سجيل دخول عاملي؛ خدمات بث ال�صوت والن�ص والفيديو
عرب الإنرتنت �أو �شبكات االت�صال الأخرى؛ البث والبث املبا�شر ملحتوى الفيديو واملحتوى ال�سمعي الب�صري
والتفاعل ال�سمعي الب�صري عرب الإنرتنت؛ خدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية واملعنى بها الإر�سال
الإلكرتوين ملحتوى وبيانات الواقع االفرتا�ضي واملعزز؛ خدمات م�ؤمترات الفيديو؛ تقدمي خدمات الدعم
الفني فيما يتعلق با�ستخدام معدات االت�صاالت؛ توفري معدات مل��ؤمت��رات الفيديو؛ امل��ؤمت��رات عن بعد؛
خدمات ات�صاالت الهاتف املحمول
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  STORIESباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

االثنني  8نوفمرب  2021العدد 13386

االثنني  8نوفمرب  2021العدد 13386
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/09/14 :

املودعة حتت رقم 359504 :
با�ســم :جي �آر �إي �سيجار�س ،انك.
وع�ن��وان��ه 4965 :ا���س دبليو� ،سيفنتيفورث ك��ورت ،ميامي ،ف�ل��وري��دا  ،33155ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة34 :
�سيجار
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  TATASCANباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2021/09/14 :

املودعة حتت رقم 359501 :
با�ســم :جي �آر �إي �سيجار�س ،انك.
وع�ن��وان��ه 4965 :ا���س دبليو� ،سيفنتيفورث ك��ورت ،ميامي ،ف�ل��وري��دا  ،33155ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة34 :
�سيجار
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  ALADINOباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2021/09/09 :

املودعة حتت رقم 359235 :
رقم الأولوية082868 :
تاريخ الأولوية2021/03/10 :
البلد الأولوية :جامايكا
با�ســم :في�سبوك تكنولوجيز ،ال ال �سي
وعنوانه 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة9 :
�أجزاء الكمبيوتر؛ �أدوات تطوير الربجميات؛ برنامج ي�ستخدم كواجهة برجمة تطبيقات ()API؛ واجهة
ب��رجم��ة التطبيقات ( )APIال�ستخدامها يف ب�ن��اء تطبيقات ال�برجم�ي��ات؛ واج�ه��ة ب��رجم��ة التطبيقات
( )APIللربامج التي ت�سهل اخلدمات عرب الإنرتنت ال�سرتجاع البيانات وحتميلها وتنزيلها والو�صول
�إليها و�إدارت �ه��ا؛ برجميات لتعديل ومتكني نقل ال�صور وال���ص��وت وامل�ح�ت��وى ال�سمعي وامل��رئ��ي والفيديو
والبيانات؛ برجميات جلمع البيانات واملعلومات و�إدارتها وحتريرها وتنظيمها وتعديلها ونقلها وم�شاركتها
وتخزينها؛ برامج الكمبيوتر لإر�سال وا�ستقبال الر�سائل الإلكرتونية والتنبيهات والإ�شعارات والتذكريات؛
الأجهزة الطرفية للكمبيوتر؛ برامج الواقع االفرتا�ضي واملعزز واملختلط ال�ستخدامها يف متكني �أجهزة
الكمبيوتر والأجهزة املحمولة لتوفري جتارب الواقع االفرتا�ضي؛ برامج الواقع االفرتا�ضي؛ برامج الواقع
امل�ع��زز؛ برجميات احلقيقة املختلطة؛ برنامج لدمج البيانات الإل�ك�ترون�ي��ة م��ع بيئات ال�ع��امل احلقيقي
لأغ��را���ض الرتفيه والتعليم والتوا�صل؛ برنامج لتحويل اللغة الطبيعية �إىل �أوام��ر قابلة للتنفيذ �آليًا؛
الربجميات واملعنى بها واجهة تف�سريية لت�سهيل التفاعل بني الب�شر والآالت؛ برنامج امل�ساعد ال�شخ�صي؛
برنامج امل�ساعد االجتماعي؛ برنامج لتخطيط الأن�شطة مع امل�ستخدمني الآخرين وتقدمي التو�صيات؛
برنامج لر�سم اخل��رائ��ط االجتماعية والوجهة؛ برنامج لطلب و � /أو �شراء ال�سلع واخل��دم��ات؛ برنامج
تو�صيل املحتوى الال�سلكي والبيانات واملعلومات؛ برجميات لإن�شاء و�إدارة والو�صول �إىل املجموعات داخل
املجتمعات االفرتا�ضية ؛ �أجهزة كمبيوتر الواقع االفرتا�ضي؛ برامج الواقع االفرتا�ضي ال�ستخدامها يف
متكني �أجهزة الكمبيوتر والأجهزة املحمولة لتوفري جتارب الواقع االفرتا�ضي؛ الأجهزة الطرفية القابلة
ل�لارت��داء لأجهزة الكمبيوتر والأج�ه��زة املحمولة واملعنى بها �شا�شات العر�ض املثبتة على ال��ر�أ���س القابلة
للتكوين؛ �أجهزة كمبيوتر الواقع املعزز؛ �سماعات الواقع االفرتا�ضي؛ �سماعات الواقع املعزز؛ نظارات الواقع
االفرتا�ضي؛ نظارات الواقع املعزز؛ برنامج الواقع االفرتا�ضي للتنقل يف بيئة الواقع االفرتا�ضي؛ برامج
الواقع املعزز للتنقل يف بيئة الواقع املعزز؛ برامج الواقع املعزز ال�ستخدامها يف متكني �أجهزة الكمبيوتر
والأجهزة املحمولة لتوفري جتارب الواقع املعزز؛ برامج ترفيه تفاعلية؛ برنامج التعرف على الإمياءات؛
جم�سات تتبع احل��رك��ة لتقنية ال��واق��ع االف�ترا��ض��ي؛ جم�سات تتبع احل��رك��ة لتقنية ال��واق��ع امل�ع��زز؛ برامج
الكمبيوتر للتحكم يف ت�شغيل �أجهزة ال�صوت والفيديو؛ �أجهزة دفق الو�سائط الرقمية؛ �سماعات الر�أ�س؛
برنامج عر�ض الفيديو؛ �أجهزة عر�ض الفيديو واملعنى بها برامج ت�شغيل الفيديو لنظارات الفيديو؛ برنامج
الواقع االفرتا�ضي لتتبع الكائنات والتحكم يف احلركة وت�صور املحتوى؛ برامج الواقع املعزز لتتبع الكائنات
والتحكم يف احلركة وت�صور املحتوى؛ برنامج الواقع االفرتا�ضي للم�ستخدمني لتجربة ت�صور الواقع
االف�ترا��ض��ي وال�ت�لاع��ب واالن�غ�م��ا���س؛ ب��رام��ج ال��واق��ع امل�ع��زز للم�ستخدمني لتجربة ت�صور ال��واق��ع املعزز
والتالعب واالنغما�س؛ برامج الواقع االفرتا�ضي لت�شغيل �سماعات الواقع االفرتا�ضي؛ برامج الواقع املعزز
لت�شغيل �سماعات الواقع املعزز؛ برنامج الواقع االفرتا�ضي للرتفيه التفاعلي؛ برامج الواقع املعزز للرتفيه
التفاعلي؛ برنامج لت�سجيل وتخزين ونقل وا�ستقبال وعر�ض وحتليل البيانات من �أجهزة الكمبيوتر التي
ميكن ارتدا�ؤها؛ �أجهزة احلو�سبة القابلة لالرتداء تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من برامج و�شا�شات عر�ض لالت�صال
ب�أجهزة الكمبيوتر والأجهزة املحمولة ومن �أج��ل متكني الواقع االفرتا�ضي وجت��ارب عامل الواقع املعزز؛
نظارات واقية لتمكني جت��ارب الواقع االفرتا�ضي وع��امل الواقع املعزز؛ برجميات ال�ستخدامها يف �إن�شاء
وت�صميم برامج الواقع االفرتا�ضي والواقع املعزز؛ واجهة برجمة التطبيقات ( )APIلربامج الكمبيوتر
لتطوير و�إن�شاء الواقع االفرتا�ضي وجتارب الواقع املعزز؛ الربامج والربامج الثابتة لربامج نظام الت�شغيل؛
�أنظمة ت�شغيل الكمبيوتر؛ برنامج لتتبع احلركة يف جتارب الواقع املعزز واالفرتا�ضي وت�صورها والتالعب
بها وم�شاهدتها وعر�ضها؛ ال�برام��ج وال�برام��ج الثابتة والأج �ه��زة امل�ستخدمة يف التتبع والتعرف املرئي
وال�صوتي وال�صوت واحلركة والعني والإمي ��اءات؛ الأجهزة والربامج لأجهزة ا�ست�شعار الت�شغيل؛ �أجهزة
اال�ست�شعار الإلكرتونية والكامريات و�أجهزة العر�ض وامليكروفونات للك�شف عن الإمياءات والوجه وال�صوت
والتقاطها والتعرف عليها؛ الأجهزة والربجميات الكت�شاف الأ�شياء و�إمياءات امل�ستخدم والأوامر؛ ملحقات
الكمبيوتر الال�سلكية؛ �شا�شة فيديو حممولة على الر�أ�س؛ برجميات يف طبيعة تطبيقات الهاتف املحمول؛
برنامج ملعاجلة ال�صور والر�سومات وال�صوت والفيديو والن�ص؛ برنامج املرا�سلة برامج الكمبيوتر لتعديل
ال�صور الفوتوغرافية وال�صور واملحتوى ال�صوتي والفيديو واملحتوى ال�سمعي الب�صري مع مر�شحات
فوتوغرافية وت�أثريات الواقع املعزز ( )ARواملعنى بها الر�سومات البيانية والر�سوم املتحركة والن�صو�ص
والر�سومات والعالمات اجلغرافية و وعالمات البيانات الو�صفية واالرتباطات الت�شعبية؛ برامج الكمبيوتر
لتمكني الو�صول �إىل الو�سائط واملعلومات الإلكرتونية وعر�ضها وحتريرها وربطها وم�شاركتها وتوفريها
بطريقة �أخ��رى عرب الإنرتنت و�شبكات االت�صاالت؛ برامج الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل
وبرامج تطبيقات الهاتف املحمول لت�سهيل التفاعل والتوا�صل بني الب�شر ومن�صات الذكاء اال�صطناعي
( )AIواملنعى بها الروبوتات والوكالء االفرتا�ضيني وامل�ساعدين االفرتا�ضيني؛ برنامج واجهة برجمة
التطبيقات ( )APIلل�سماح با�سرتجاع البيانات وحتميلها والو�صول �إليها و�إدارتها؛ برنامج لتنظيم ال�صور
والفيديو واملحتوى ال�سمعي الب�صري با�ستخدام عالمات البيانات الو�صفية؛ واجهة برجمة التطبيقات
( )APIال�ستخدامها يف تطوير من�صات ال��ذك��اء اال�صطناعي ( )AIواملعنى بها ال��روب��وت��ات والوكالء
االفرتا�ضيني وامل�ساعدين االفرتا�ضيني؛ برامج الكمبيوتر لتنظيم الأح��داث؛ برامج الكمبيوتر لإر�سال
وا�ستقبال الر�سائل الإلكرتونية والر�سومات وال�صور واملحتوى ال�صوتي واملرئي عرب الإنرتنت و�شبكات
االت�صال؛ الربامج القابلة للتنزيل واملعنى بها برامج املرا�سلة الفورية وبرامج م�شاركة امللفات وبرامج
االت�صاالت لتبادل البيانات وال�صوت و�صور الفيديو والر�سومات �إلكرتونيًا عرب الكمبيوتر والهاتف املحمول
وال�شبكات الال�سلكية و�شبكات االت�صاالت؛ برامج الكمبيوتر لإدارة املعلومات ال�شخ�صية وبرامج مزامنة
البيانات؛ برنامج كمبيوتر ال�ستخدامه يف ت�سهيل مكاملات ال�صوت عرب بروتوكول الإنرتنت ()VOIP
وامل�ك��امل��ات الهاتفية وم�ك��امل��ات الفيديو والر�سائل الن�صية والر�سائل ال�ف��وري��ة؛ ب��رام��ج االت���ص��ال و�أجهزة
الكمبيوتر لالت�صاالت لتوفري ال��و��ص��ول �إىل الإن�ترن��ت؛ �شا�شات العر�ض الإل�ك�ترون�ي��ة؛ ن�ظ��ارات ذكية؛
ملحقات الكمبيوتر للو�صول ع��ن بعد ونقل البيانات؛ �أج�ه��زة الكمبيوتر الطرفية للأجهزة املحمولة
للو�صول �إىل البيانات ونقلها عن بُعد واملعنى بها الأجهزة الطرفية التي يتم ارتدا�ؤها على الر�أ�س للأجهزة
املحمولة للو�صول �إىل البيانات ونقلها عن بُعد؛ �أجهزة الكمبيوتر لعر�ض البيانات والفيديو؛ ملحقات
الكمبيوتر لعر�ض البيانات والفيديو؛ ملحقات الكمبيوتر للأجهزة املحمولة لعر�ض البيانات والفيديو
واملعنى بها الأجهزة الطرفية التي يتم ارتدا�ؤها على الر�أ�س للأجهزة املحمولة لعر�ض البيانات والفيديو؛
برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل واملعنى بها تطبيقات الهاتف املحمول القابلة للتنزيل لإع��داد وتكوين
والتحكم يف �أجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء والأجهزة الطرفية للكمبيوتر القابلة لالرتداء؛ برامج
الكمبيوتر لعر�ض ال�صور الرقمية وال�صور الفوتوغرافية املقدمة كتحديثات لأجهزة �شا�شة العر�ض املثبتة
على الر�أ�س �أو باال�شرتاك معها؛ برامج الكمبيوتر لتعزيز القدرات ال�سمعية والب�صرية لتطبيقات الو�سائط
املتعددة واملهنى بها للعر�ض ثالثي الأبعاد للر�سومات وال�صور الثابتة وال�صور املتحركة املقدمة كتحديثات
لأجهزة �شا�شة العر�ض املثبتة على الر�أ�س �أو باال�شرتاك معها؛ برامج الكمبيوتر واملعنى بها �أدوات تطوير
الربامج لإن�شاء التطبيقات الربجمية للنظارات الذكية و�شا�شات العر�ض القريبة من العني و�شا�شات
العر�ض املثبتة على ال��ر�أ���س وال�ه��ات��ف ال��ذك��ي وت�صحيحها ون�شرها؛ ن�ظ��ارات الفيديو الرقمية؛ برامج
تطبيقات الكمبيوتر القابلة للتنزيل للهواتف املحمولة والهواتف الذكية و�أجهزة الكمبيوتر والأجهزة
اللوحية والنظارات الذكية ونظارات الفيديو الرقمية والأجهزة الإلكرتونية الرقمية القابلة لالرتداء
واملعنى بها النظارات والنظارات الواقية و�سماعات الر�أ�س و�شا�شات العر�ض املثبتة على الر�أ�س و�أنظمة
عر�ض العني القريبة و�شبكات االت�صاالت وخدمات احلو�سبة ال�سحابية و�أنظمة الكمبيوتر لالت�صال بني
الأجهزة وال�شبكات واخلدمات؛ برنامج تطبيقات كمبيوتر قابل للتنزيل للنظارات الذكية و�أنظمة عر�ض
بالقرب من العني و�شا�شات عر�ض مثبتة على ال��ر�أ���س لعر�ض الرموز وحتديد اختيار امل�ستخدم للرموز
واال�ستجابة له والتحكم يف التو�صيالت والتوا�صل مع الأج�ه��زة وال�شبكات والأنظمة الأخ��رى وت�شغيل
الكامريا لت�سجيل و عر�ض ال�صور وامللفات ال�صوتية واملرئية وتنظيم ال�صور الرقمية وامللفات ال�صوتية
واملرئية والتحكم يف امليكروفونات والتحكم يف م�ستوى �صوت ال�سماعات املدجمة ونقل ملفات الكمبيوتر
بني النظارات الذكية و�أنظمة عر�ض العني القريبة و�شا�شات العر�ض املثبتة على الر�أ�س والأجهزة الأخرى
وال�شبكات والأنظمة والتحكم يف �إ�شعارات امل�ستخدم والتحكم يف لوحة اللم�س والتحكم واحل�صول على
البيانات من امل�ست�شعرات يف النظارات الذكية و�أنظمة عر�ض العني القريبة وال�شا�شات املثبتة على الر�أ�س
مبا يف ذلك �أجهزة قيا�س الت�سارع والبارومرتي ودرجة احلرارة والإمالة وامل�ست�شعرات الطرفية واالنعراج
و�أجهزة ا�ست�شعار اجتاه الر�أ�س و�أجهزة ا�ستقبال  GPSوالتحكم يف �سرعة وحدة املعاجلة املركزية وا�ست�شعار
وعر�ض م�ستوى �شحن البطارية عر�ض البيانات وال�صور واملحتوى ال�صوتي واملرئي والتقاطها وت�سجيلها
وتدفقها يف الواقع القيا�سي والواقع املعزز وبيئات الواقع املختلط ؛ برامج تطبيقات الكمبيوتر القابلة
للتنزيل للنظارات الذكية و�أنظمة العر�ض القريبة من العني و�شا�شات العر�ض املثبتة على الر�أ�س لتوليد
وعر�ض ال��واق��ع القيا�سي وال��واق��ع املعزز وحمتوى ال��واق��ع املختلط؛ برامج تطبيقات الكمبيوتر القابلة
للتنزيل للنظارات الذكية و�أنظمة عر�ض العني القريبة و�شا�شات العر�ض املثبتة على الر�أ�س للتوا�صل مع
النظارات الذكية الأخرى و�أنظمة عر�ض العني القريبة و�شا�شات العر�ض املثبتة على الر�أ�س؛ نظارات مع
وظيفة االت�صال الال�سلكي؛ برنامج لعر�ض ال�صور االفرتا�ضية يف �إن�شاء الواقع املعزز؛ �شا�شة عر�ض فيديو
حممولة على الر�أ�س؛ نظارات ذكية ذات قدرة �صوتية �سلكية وال�سلكية؛ برنامج للتوا�صل عن طريق �شبكات
املنطقة املحلية الال�سلكية والتقنيات الال�سلكية وبروتوكوالت االت�صال الأخرى بني �أنظمة العر�ض القريبة
من العني و�أجهزة ال�شبكة واملعنى بها الهواتف املحمولة والهواتف الذكية و�أجهزة الكمبيوتر والأجهزة
اللوحية و�أنظمة الكمبيوتر الأخ��رى؛ برنامج لتوليد ال�صور ليتم عر�ضها يف نظام عر�ض بالقرب من
العني؛ برنامج للهواتف الذكية و�أنظمة الكمبيوتر الأخرى لتوليد البيانات وال�صور وال�صوت للعر�ض يف
�أنظمة العر�ض القريبة من العني ولإر�سال هذه البيانات وال�صور وال�صوت �إىل �أنظمة العر�ض القريبة من
العني؛ برنامج للهواتف الذكية و�أنظمة الكمبيوتر الأخرى لتلقي البيانات من �أنظمة العر�ض القريبة من
العني؛ الأجهزة الإلكرتونية الرقمية القابلة لالرتداء واملعنى بها النظارات؛ برامج الكمبيوتر لإعداد
وتكوين وت�شغيل ومراقبة الأجهزة القابلة لالرتداء و�أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية للكمبيوتر؛
معدات و�أدوات االت�صال الإلكرتونية واملعنى بها الأجهزة الإلكرتونية الرقمية املحمولة والأجهزة القابلة
لالرتداء لإر�سال وا�ستقبال الن�صو�ص والبيانات وال�صوت وال�صورة وملفات الفيديو؛ �أجهزة الكمبيوتر
التي ميكن ارت��دا�ؤه��ا؛ ملحقات الكمبيوتر التي ميكن ارت��دا�ؤه��ا؛ ب��رام��ج الكمبيوتر للو�صول واملراقبة
والبحث والعر�ض وال�ق��راءة والتو�صية وامل�شاركة والتنظيم والتعليق على الأخ�ب��ار والريا�ضة والطق�س
والتعليقات وغريها من املعلومات واملحتوى من ال��دوري��ات وامل��دون��ات وامل��واق��ع الإلكرتونية والن�صو�ص
والبيانات والر�سومات الأخرى وحمتوى ال�صور وال�صوت والفيديو والو�سائط املتعددة؛ برامج الكمبيوتر
لإن�شاء وت�أليف وتوزيع وتنزيل ونقل وا�ستقبال وت�شغيل وحترير وا�ستخراج وترميز وفك ت�شفري وعر�ض
وتخزين وتنظيم الن�صو�ص والبيانات والر�سومات وال�صور وال�صوت والفيديو وحمتوى الو�سائط املتعددة
واملن�شورات الإلكرتونية؛ برامج الكمبيوتر وال�برام��ج الثابتة واملعنى بها برامج نظام الت�شغيل وبرامج
مزامنة قواعد البيانات وبرامج مزامنة البيانات؛ برامج تطبيقات الكمبيوتر لال�ستخدام فيما يتعلق
بتكوين �أجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء والأجهزة الطرفية للكمبيوتر القابلة لالرتداء والتحكم فيها
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  STORIESباحرف التينية باللون اال�سود
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خ��دم��ات الكمبيوتر واملعنى بها ا�ست�ضافة امل��راف��ق الإل�ك�ترون�ي��ة للغري لتنظيم وع�ق��د االج�ت�م��اع��ات والفعاليات
واملناق�شات التفاعلية عرب �شبكات االت�صال؛ خدمات الكمبيوتر يف طبيعة ملفات التعريف الإلكرتونية ال�شخ�صية
واجلماعية املخ�ص�صة �أو �صفحات الويب التي تعر�ض معلومات حمددة �أو حمددة من قبل امل�ستخدم مبا يف ذلك
ال�صوت والفيديو وال�صور والن�ص واملحتوى والبيانات؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها توفري حمركات بحث
للح�صول على البيانات على الإنرتنت و�شبكات االت�صاالت؛ خدمات مقدم خدمة التطبيق ()ASP؛ توفري خدمة
�شبكة عرب الإنرتنت متكن امل�ستخدمني من نقل بيانات الهوية ال�شخ�صية �إىل بيانات الهوية ال�شخ�صية وم�شاركتها
مع ومن�ش�آت متعددة عرب الإنرتنت؛ توفري املعلومات من الفهار�س وقواعد البيانات القابلة للبحث مبا يف ذلك
الن�صو�ص والوثائق الإلكرتونية وقواعد البيانات والر�سومات والو�سائط الإلكرتونية وال�صور واملحتوى ال�سمعي
الب�صري ع�بر الإن�ترن��ت و�شبكات االت���ص��ال؛ توفري ب��رام��ج غ�ير قابلة للتنزيل لل�سماح للم�ستخدمني ب�إجراء
املعامالت التجارية الإلكرتونية عرب الإنرتنت و�شبكات االت�صاالت؛ خدمات الربجميات كخدمة ( )SAASالتي
تتميز بربنامج لإر�سال وا�ستقبال الر�سائل الإلكرتونية والإخ�ط��ارات والتنبيهات؛ توفري مواقع عرب الإنرتنت
متنح امل�ستخدمني ال�ق��درة على حتميل وتعديل وم�شاركة حم�ت��وى ال��واق��ع االف�ترا��ض��ي وامل�ع�ل��وم��ات واخلربات
والبيانات؛ توفري مواقع عرب الإنرتنت متنح امل�ستخدمني القدرة على حتميل وتعديل وم�شاركة حمتوى الواقع
املعزز واملعلومات والتجارب والبيانات؛ توفري مواقع عرب الإنرتنت متنح امل�ستخدمني القدرة على حتميل وتعديل
وم�شاركة حمتوى الواقع املختلط واملعلومات واخلربات والبيانات؛ برامج غري قابلة للتنزيل ملعاجلة املدفوعات
الإلكرتونية؛ خدمات النظام الأ�سا�سي كخدمة ( )PAASالتي تتميز بربامج الكمبيوتر لل�سماح للم�ستخدمني
ب ��أداء الأع�م��ال التجارية الإلكرتونية ومعامالت التجارة الإلكرتونية؛ برنامج للر�سائل الإلكرتونية؛ برامج
الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل مل�شاركة موقع امل�ستخدم وعر�ضه وتخطيط الأن�شطة مع امل�ستخدمني الآخرين
وتقدمي التو�صيات؛ مزود خدمة التطبيقات ( )ASPالذي يتميز بربنامج لتمكني �أو ت�سهيل م�شاركة وعر�ض
موقع امل�ستخدم وتخطيط الأن�شطة مع امل�ستخدمني الآخرين وتقدمي التو�صيات؛ برامج الكمبيوتر غري القابلة
للتنزيل لر�سم اخلرائط االجتماعية والوجهة؛ مزود خدمة التطبيقات ( )ASPالذي يتميز بربنامج لتمكني �أو
ت�سهيل ر�سم اخلرائط االجتماعية والوجهة؛ الربامج غري القابلة للتنزيل لطلب و � /أو �شراء ال�سلع واخلدمات؛
م��زود خدمة التطبيق ( )ASPال��ذي يتميز بربنامج لتمكني �أو ت�سهيل طلب و � /أو �شراء ال�سلع واخلدمات؛
برنامج غ�ير قابل للتنزيل لتوفري �سوق اف�ترا��ض��ي؛ ب��رام��ج الكمبيوتر غ�ير القابلة للتنزيل لت�سهيل التفاعل
والتوا�صل ب�ين الب�شر ومن�صات ال��ذك��اء اال�صطناعي ( )AIواملعتنى بها ال��روب��وت��ات وال��وك�لاء االفرتا�ضيون
وامل�ساعدون االفرتا�ضيون؛ م��زود خدمة التطبيقات ( )ASPال��ذي يتميز بربنامج لتمكني �أو ت�سهيل التفاعل
وال�ت��وا��ص��ل ب�ين الب�شر ومن�صات ال��ذك��اء اال�صطناعي ( )AIوامل�ع�ن��ى بها ال��روب��وت��ات وال��وك�لاء االفرتا�ضيني
وامل�ساعدين االف�ترا��ض�ي�ين؛ ت��وف�ير ب��رام��ج امل�ساعد ال�شخ�صي؛ خ��دم��ات الكمبيوتر يف طبيعة ت��وف�ير �صفحات
خم�ص�صة على الإن�ترن��ت تتميز مبعلومات حم��ددة �أو حم��ددة م��ن قبل امل�ستخدم وم�ل�ف��ات �شخ�صية والواقع
االفرتا�ضي وحمتوى وبيانات الواقع املعزز؛ �صيانة و�إ�صالح برامج الكمبيوتر؛ الربامج غري القابلة للتنزيل
لإر�سال املحتوى والن�صو�ص وامل�صنفات املرئية وامل�صنفات ال�صوتية وامل�صنفات ال�سمعية والب�صرية وامل�صنفات
الأدبية والبيانات وامللفات وامل�ستندات والأعمال الإلكرتونية وم�شاركتها وا�ستالمها وتنزيلها وعر�ضها والتفاعل
معها ونقلها؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها توفري املعلومات يف جم��االت التكنولوجيا عرب الإن�ترن��ت؛ خدمات
الدعم الفني واملعنى بها ا�ستك�شاف الأخطاء و�إ�صالحها يف طبيعة ت�شخي�ص م�شاكل �أجهزة وبرامج الكمبيوتر؛
خدمات الكمبيوتر واملعنى بها خدمات م��زود اال�ست�ضافة ال�سحابية؛ برامج احلو�سبة ال�سحابية غري القابلة
للتنزيل عرب الإنرتنت ال�ستخدامها يف التخزين الإلكرتوين للبيانات؛ برامج احلو�سبة ال�سحابية غري القابلة
للتنزيل عرب الإنرتنت للتطبيقات والبيئات االفرتا�ضية والواقع املعزز؛ خدمات تبادل امللفات واملعنى بها توفري
ت�سهيالت عرب الإنرتنت للآخرين تتميز بتكنولوجيا متكن امل�ستخدمني من حتميل وتنزيل امللفات الإلكرتونية؛
ا�ست�ضافة املحتوى الرقمي على الإنرتنت؛ خدمات الكمبيوتر واملعنى بها توفري الإدارة عن بعد للأجهزة عرب
�شبكات الكمبيوتر �أو ال�شبكات الال�سلكية �أو الإنرتنت؛ توفري خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية ت�سجيل
ال��دخ��ول الأح ��ادي وال�برجم�ي��ات ملعامالت ال�ت�ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة؛ توفري خ��دم��ات م�صادقة امل�ستخدم للتحويل
الإلكرتوين للأموال وبطاقات االئتمان واخل�صم ومعامالت ال�شيكات الإلكرتونية با�ستخدام ت�سجيل الدخول
الأح��ادي وتكنولوجيا الربجميات؛ م��زود خدمة التطبيقات ( )ASPال��ذي يتميز بربنامج لتمكني �أو ت�سهيل
�إجراء احلجوزات امل�سبقة واحلجوزات؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج الكمبيوتر املدركة للموقع غري القابلة
للتنزيل للبحث ع��ن م��واق��ع ال�سلع واخل��دم��ات والأح� ��داث ذات الأه�م�ي��ة وحت��دي��ده��ا وم�شاركتها؛ م��زود خدمة
التطبيقات ( )ASPال��ذي يتميز بربنامج م��درك للموقع للبحث عن مواقع ال�سلع واخلدمات والأح��داث ذات
الأهمية وحتديدها وم�شاركتها؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت لتطبيقات الربامج غري القابلة للتنزيل للبحث عن
نقاط االهتمام املحلية واملوقعية وحتديدها والأح ��داث وامل�ع��امل وفر�ص العمل والرتفيه والفعاليات الثقافية
والت�سوق والعرو�ض؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت لتطبيقات الربامج غري القابلة للتنزيل لتوفري معلومات الطق�س
امل�ستندة �إىل املوقع؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت لتطبيقات الربامج غري القابلة للتنزيل لتوفري الأخبار �أو معلومات
الأحداث اجلارية �أو االرتباط بها �أو بثها؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل للعثور
على نا�شري املحتوى واملحتوى واال�شرتاك يف املحتوى؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل
لتنظيم ال�صور والفيديو واملحتوى ال�سمعي الب�صري با�ستخدام عالمات البيانات الو�صفية؛ توفري اال�ستخدام
امل�ؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل اللتقاط ال�صور وت�سجيل املحتوى ال�صوتي واملرئي واملرئي؛ توفري اال�ستخدام
امل�ؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتحميل وتنزيل و�أر�شفة ومتكني نقل وم�شاركة ال�صور واملحتوى ال�سمعي
الب�صري والفيديو والن�صو�ص والبيانات املرتبطة بها؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج التجارة الإلكرتونية غري
القابلة للتنزيل لل�سماح للم�ستخدمني ب�إجراء املعامالت التجارية الإلكرتونية عرب الإنرتنت؛ توفري اال�ستخدام
امل�ؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها يف ت�سهيل املكاملات ال�صوتية عرب بروتوكول الإنرتنت
( )VOIPواملكاملات الهاتفية ومكاملات الفيديو والر�سائل الن�صية والر�سائل الإلكرتونية والر�سائل الفورية؛
خدمات مزود خدمة التطبيقات ( )ASPالتي تتميز بربنامج لتمكني �أو ت�سهيل مكاملات ال�صوت عرب بروتوكول
الإنرتنت ( )VOIPواملكاملات الهاتفية ومكاملات الفيديو والر�سائل الن�صية والر�سائل الإلكرتونية والر�سائل
ال�ف��وري��ة؛ توفري اال�ستخدام امل��ؤق��ت ل�برام��ج الكمبيوتر غ�ير القابلة للتنزيل ال�ستخدامها يف التقاط ال�صور
الفوتوغرافية وحتريرها وت�سجيل مقاطع الفيديو وحتريرها؛ مزود خدمة التطبيقات ( )ASPالذي يتميز
بربنامج لتمكني �أو ت�سهيل التقاط ال�صور الفوتوغرافية وحتريرها وت�سجيل مقاطع الفيديو وحتريرها؛ مزود
خدمة التطبيقات واملعنى بها توفري وا�ست�ضافة و�إدارة وتطوير و�صيانة التطبيقات وال�برام��ج ومواقع الويب
وقواعد البيانات يف جماالت االت�صاالت الال�سلكية والو�صول �إىل املعلومات املتنقلة و�إدارة البيانات عن بُعد لت�سليم
املحتوى ال�سلكيًا �إىل �أجهزة الكمبيوتر املحمولة و�أجهزة الكمبيوتر املحمولة والأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛
توفري اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج والتطبيقات غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت للمرا�سلة الفورية وبروتوكول
ال�صوت عرب الإن�ترن��ت ( )VOIPوم��ؤمت��رات الفيديو وامل��ؤمت��رات ال�صوتية؛ خدمات ت�شفري البيانات؛ النقل
الإلكرتوين امل�شفر وت�سليم البيانات امل�سرتدة؛ توفري برامج غري قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت لإع��داد وتكوين
والتحكم يف �أجهزة الكمبيوتر القابلة لالرتداء والأجهزة الطرفية للكمبيوتر القابلة لالرتداء؛ النظام الأ�سا�سي
كخدمة ( )PaaSالتي تتميز مبن�صات برامج الكمبيوتر للأوامر ال�صوتية وبرامج التعرف وبرنامج حتويل
الكالم �إىل ن�ص وتطبيقات الربامج التي تدعم ال�صوت لإدارة املعلومات ال�شخ�صية؛ من�صات كخدمة ()PaaS
التي تتميز مبن�صات برامج الكمبيوتر لربنامج امل�ساعد ال�شخ�صي؛ النظام الأ�سا�سي كخدمة ( )PaaSالتي تتميز
مبن�صات برامج الكمبيوتر للأمتتة املنزلية وبرامج تكامل الأجهزة املنزلية؛ النظام الأ�سا�سي كخدمة ()PaaS
ي�ضم من�صات برامج الكمبيوتر لربامج االت�صال الال�سلكي لنقل ال�صوت وال�صوت والفيديو والبيانات؛ الربامج
كخدمة ( )SaaSالتي تتميز بربامج الكمبيوتر امل�ستخدمة للتحكم يف املعلومات التي يتم التحكم فيها بال�صوت
امل�ستقلة و�أجهزة امل�ساعد ال�شخ�صي؛ الربجميات كخدمة ( )SaaSالتي تتميز بربامج الكمبيوتر لإدارة املعلومات
ال�شخ�صية؛ الربامج كخدمة ( )SaaSالتي تتميز بربامج الكمبيوتر للو�صول �إىل قواعد البيانات على الإنرتنت
والت�صفح والبحث فيها وحمتوى ال�صوت والفيديو والو�سائط املتعددة وتطبيقات الربامج و�أ��س��واق تطبيقات
الربامج؛ الربجميات كخدمة ( )SaaSالتي تتميز بربامج الكمبيوتر للو�صول �إىل املعلومات ذات االهتمام العام
ومراقبتها وتتبعها والبحث عنها وحفظها وم�شاركتها؛ ال�برجم�ي��ات كخدمة ( )SaaSال�ت��ي تتميز بربامج
الكمبيوتر ال�ستخدامها يف االت�صال والتحكم يف �إنرتنت الأ�شياء ( )IoTبالأجهزة الإلكرتونية؛ الربجميات
كخدمة ( )SaaSالتي تتميز بربامج الكمبيوتر لتو�صيل وت�شغيل ودمج والتحكم و�إدارة الأجهزة الإلكرتونية
اال�ستهالكية املت�صلة بال�شبكة و�أجهزة املناخ املنزيل ومنتجات الإ�ضاءة عرب ال�شبكات الال�سلكية؛ خدمات موفر
خدمة التطبيقات ( )ASPالتي تتميز بربنامج للتحكم يف �أجهزة املعلومات التي يتم التحكم فيها بال�صوت
ودجمها وت�شغيلها وتو�صيلها و�إدارتها واملعنى بها الأجهزة الإلكرتونية اال�ستهالكية الذكية املت�صلة بال�سحابة
والتي يتم التحكم فيها بال�صوت و�أجهزة امل�ساعد ال�شخ�صي الإلكرتونية؛ تقدمي خدمات بحث كمبيوتر خم�ص�صة
واملعنى بها البحث عن املعلومات وا�سرتجاعها بنا ًء على طلب امل�ستخدم املحدد عرب الإنرتنت؛ خدمات الكمبيوتر
واملعنى بها توفري الإدارة عن بعد للأجهزة عرب �شبكات الكمبيوتر �أو ال�شبكات الال�سلكية �أو الإنرتنت؛ توفري
خدمات حمرك البحث على الإنرتنت؛ خدمات املعلومات واال�ست�شارات واال�ست�شارات املتعلقة بالأوامر ال�صوتية
وبرامج التعرف وبرامج حتويل الكالم �إىل ن�ص وتطبيقات الربامج التي تدعم ال�صوت و�أمتتة املنزل وبرامج
�إنرتنت الأ�شياء؛ توفري املعلومات والأخ�ب��ار والتعليقات يف جمال العلوم والتكنولوجيا وتزيني املنزل والطق�س
والت�صميم اجلرافيكي والت�صميم الداخلي واملنتجات وت�صميم الأزياء؛ اخلدمات التكنولوجية واملعنى بها خدمات
تخزين البيانات؛ مزود خدمة التطبيقات ( )ASPواملعنى بها ا�ست�ضافة تطبيقات برامج الكمبيوتر عرب �إنرتنت
الآخرين؛ م��زود خدمة التطبيقات واملعنى بها توفري وا�ست�ضافة و�إدارة وتطوير و�صيانة التطبيقات والربامج
واملواقع الإلكرتونية وقواعد البيانات يف جماالت ح�ساب ترتيب مواقع الويب بنا ًء على حركة امل�ستخدم؛ خدمات
الربجميات كخدمة ( )SAASواملعنى بها برامج اال�ست�ضافة لال�ستخدام من قبل الآخرين ال�ستخدامها من
خالل توفري قاعدة بيانات عرب الإنرتنت ت�ضم جمموعة وا�سعة من معلومات االهتمامات العامة عرب الإنرتنت؛
توفري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج �أجهزة االت�صاالت املحمولة عرب الإنرتنت غري القابلة للتنزيل لتح�سني الو�صول
املحمول �إىل الإنرتنت عرب �أجهزة الكمبيوتر و�أجهزة الكمبيوتر املحمولة و�أجهزة االت�صاالت املحمولة؛ الدعم
الفني واملعنى بها ا�ستك�شاف �أخطاء �أجهزة وبرامج الكمبيوتر وم�شاكل �أجهزة وبرامج �أجهزة الكمبيوتر املحمولة
و�أجهزة االت�صاالت املحمولة؛ توفري حمركات البحث على الإنرتنت؛ توفري من�صات بحث لل�سماح للم�ستخدمني
بطلب وا�ستقبال ال�صور ومقاطع الفيديو والن�صو�ص والبيانات وال�صور والأع �م��ال الإل�ك�ترون�ي��ة؛ ا�ست�شارات
الكمبيوتر وبرجمة الكمبيوتر؛ توفري من�صات بحث لل�سماح للم�ستخدمني بطلب وا�ستالم املحتوى والن�صو�ص
وامل�صنفات املرئية وامل�صنفات ال�صوتية وامل�صنفات ال�سمعية والب�صرية وامل�صنفات الأدب�ي��ة والبيانات وامللفات
والوثائق وامل�صنفات الإلكرتونية؛ خدمات ا�ست�شارات �أجهزة الكمبيوتر والربامج والتطبيقات وال�شبكات؛ توفري
اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل وا�ست�ضافة املرافق عرب الإنرتنت لتمكني امل�ستخدمني
من الو�صول �إىل برامج الكمبيوتر وتنزيلها؛ مزود خدمة التطبيقات ( )ASPواملعنى بها اال�ست�ضافة عن بعد
لتطبيقات الكمبيوتر للآخرين؛ مزود خدمة التطبيقات ( )ASPواملعنى بها توفري وا�ست�ضافة و�إدارة وتطوير
و�صيانة التطبيقات والربامج واملواقع الإلكرتونية وقواعد البيانات يف جماالت ح�ساب ترتيب مواقع الويب بنا ًء
على حركة امل�ستخدم؛ توفري اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج والتطبيقات غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت للو�صول
�إىل ملفات ال�صوت والفيديو املتدفقة وامل�ل�ف��ات الن�صية وملفات الو�سائط امل�ت�ع��ددة؛ م��زود خدمة التطبيقات
( )ASPواملعنى بها ا�ست�ضافة و�إدارة وتطوير و�صيانة التطبيقات والربامج ومواقع الويب يف جماالت الإنتاجية
ال�شخ�صية واالت�صاالت الال�سلكية وتطبيقات الهاتف املحمول؛ تقدمي خدمات الدعم الفني واملعنى بها ا�ستك�شاف
م�شكالت برامج الكمبيوتر و�إ�صالحها فيما يتعلق با�ستخدام معدات االت�صاالت؛ خدمات الكمبيوتر عرب الإنرتنت
واملعنى بها توفري املعلومات والروابط عرب الإنرتنت وامل��وارد الإلكرتونية املتعلقة بالريا�ضة وال�صحة واللياقة
ال�ب��دن�ي��ة؛ �إن���ش��اء و��ص�ي��ان��ة وا�ست�ضافة م��وق��ع ع�ل��ى �شبكة الإن�ت�رن��ت وغ�يره��ا م��ن �شبكات االت���ص��ال احلا�سوبية
والإلكرتونية التي حتتوي على معلومات ورواب��ط على الإنرتنت وم��وارد �إلكرتونية يف جمال الريا�ضة واللياقة
البدنية؛ �إن���ش��اء و�صيانة وا�ست�ضافة موقع وي��ب تفاعلي و�شبكات ات�صال �إلكرتونية وحا�سوبية �أخ��رى متكن
امل�ستخدمني من الدخول والو�صول �إىل وتتبع التقدم ور�صد وتوليد معلومات و�إجنازات ال�صحة واللياقة البدنية
والتمارين ال�شخ�صية والريا�ضة والأن�شطة الريا�ضية؛ �إن�شاء و�صيانة وا�ست�ضافة موقع ويب تفاعلي و�شبكات
ات�صاالت �إلكرتونية وحا�سوبية �أخرى متكن امل�ستخدمني من التناف�س ومقارنة املعلومات والإجن��ازات الريا�ضية
م��ع م�ستخدمني �آخ��ري��ن؛ ب��رام��ج الكمبيوتر غ�ير القابلة للتنزيل لعر�ض وجتميع وحتليل وتنظيم البيانات
واملعلومات يف جماالت ال�صحة والعافية واللياقة البدنية والن�شاط البدين و�إدارة الوزن والنوم والتغذية؛ برامج
الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل لتتبع �أه��داف و�إح�صاءات اللياقة وال�صحة والعافية؛ برامج غري قابلة للتنزيل
لإن�شاء برامج تدريب لياقة بدنية خم�ص�صة؛ برامج غري قابلة للتنزيل لتوفري خدمات التدريب ال�شخ�صية
والتدريبات وتقييمات اللياقة البدنية؛ توفري موقع ويب تفاعلي ميكّن امل�ستخدمني من الدخول والو�صول �إىل
وتتبع التقدم ور��ص��د وتوليد التغذية وال�سعرات احل��راري��ة وال�صحة واللياقة البدنية والتمارين ال�شخ�صية
والريا�ضة ومعلومات الأن�شطة الريا�ضية والإجن ��ازات؛ توفري ا�ستخدام الربامج غري القابلة للتنزيل لتوفري
املعلومات املتعلقة بالريا�ضة وتنمية املهارات الريا�ضية وتدريب اللياقة البدنية وتدريب اللياقة البدنية عرب موقع
ويب على الإنرتنت و�شبكات ات�صال �إلكرتونية و�أجهزة كمبيوتر �أخرى لأجهزة الكمبيوتر ال�شخ�صية والأجهزة
الرقمية ال�شخ�صية والهواتف الذكية؛ توفري موقع ويب تفاعلي ميكّن امل�ستخدمني من الدخول والو�صول �إىل
وتتبع التقدم ور�صد وتوليد ال�سعرات احل��راري��ة واللياقة البدنية والتمارين ال�شخ�صية ومعلومات الأن�شطة
الريا�ضية والإجن � ��ازات؛ ال�برجم�ي��ات كخدمة ( )SAASال�ستخدامها يف ت�صميم و�إن���ش��اء وحتليل البيانات
واملقايي�س وال�ت�ق��اري��ر يف جم��االت ال�صحة واللياقة وال �ن��وم والتغذية وال�ع��اف�ي��ة؛ خ��دم��ات ال�برجم�ي��ات كخدمة
( )SAASالتي تتميز بربنامج ال�ستخدام خوارزمية حل�ساب و�إن�شاء البيانات للن�شاط الريا�ضي والتدريب على
اللياقة البدنية وتقييم م�ستوى اللياقة البدنية والتدريب على اللياقة البدنية وتو�صيات اللياقة البدنية وحتديد
الأهداف؛ خدمات الربجميات كخدمة ( )SAASواملعنى بها ا�ست�ضافة الربامج لال�ستخدام من قبل الآخرين
ال�ستخدام خوارزمية حل�ساب و�إن�شاء البيانات للن�شاط الريا�ضي وتدريب اللياقة البدنية وتقييمات م�ستوى
اللياقة البدنية والتدريب على اللياقة البدنية وتو�صيات اللياقة البدنية وحتديد الأهداف؛ خدمات الربجميات
كخدمة ( )SAASواملعنى بها توفري موقع ويب خم�ص�ص وبوابة متنقلة للأفراد الذين يقدمون حتليالت
البيانات بنا ًء على املقايي�س الف�سيولوجية لأغرا�ض املراقبة ال�صحية؛ الربجميات كخدمة ( )SAASالتي
متكن امل�ستخدمني من �إدارة ح�سابات املوظفني وجدولة وتتبع م�شاركة املوظفني وت�سهيل و�إدارة برامج اللياقة
البدنية لل�شركات
و�صف العالمة :عبارة عن كلمة  STORIESباحرف التينية باللون اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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املجل�س الأطل�سي :تطورات �شرق �أو�سطية لي�ست يف �صالح طهران
•• عوا�صم-وكاالت

خل�ص املحلل ال�سيا�سي الإيراين �سعيد جعفري �إىل �أن ال�سيا�سة اخلارجية
لطهران متر ب�أوقات ع�صيبة ،م�شرياً �إىل �أن اال�ستياء العاملي املتزايد من
نهجها يف الربنامج ال�ن��ووي ،والت�أخري يف العودة �إىل املفاو�ضات ،وكذلك
ال�ت�ط��ورات يف فنائها اخللفي ،يقو�ض امل��زاع��م الإي��ران�ي��ة ع��ن “املقاومة”
الناجحة وزي��ادة النفوذ .طهران لن تتمكن من حت�سني العالقات ب�شكل
كبري مع دول املنطقة دون حل م�شاكلها العاملية وكتب جعفري ،يف حتليل
ملعهد “اتالنتك كاون�سل”� ،أن الرئي�س الإيراين �إبراهيم رئي�سي �أكد مراراً،
منذ ف��وزه يف االنتخابات الرئا�سية يف  18يونيو (ح��زي��ران) امل��ا��ض��ي� ،أن
�إقامة عالقات وثيقة مع ال��دول املجاورة ،هي �أولوية ق�صوى .وق��ال وزير
اخلارجية الإي ��راين ح�سني �أم�ير عبد اللهيان“ :نحن ن�سعى �إىل �إ�ضفاء

الطابع امل�ؤ�س�سي على �إجنازات املقاومة على الأر�ض” يف �إ�شارة �إىل العالقات
الإيرانية بجماعات مثل حزب اهلل اللبناين ،وامليلي�شيات ال�شيعية العراقية.
لكن جعفري ي��رى �أن ال�ت�ط��ورات الأخ�ي�رة يف ال�شرق الأو� �س��ط مل تكن يف
�صالح طهران .وقال �إن حزب اهلل اللبناين يواجه تهماً مب�س�ؤوليته عن عدد
من امل�شاكل يف لبنان ،مبا يف ذلك انفجار مرف�أ ب�يروت يف �أغ�سط�س (�آب)
 .2020ورغ��م نفي ح��زب اهلل �ضلوعه يف �أعمال العنف ،ف��إن العديد من
اللبنانيني يريدون �إنهاء التدخل الإيراين يف �ش�ؤون بالدهم ،و�سط خماوف
من اندالع حرب �أهلية جديدة.
�أما يف �أفغان�ستان ،فقد عادت حركة طالبان ،العدو التاريخي لإي��ران� ،إىل
ال�سلطة ،ما �أدى �إىل �إثارة املخاوف على م�صري ال�شيعة الأفغان ،الذين كانوا
�أهدافاً لهجمات تنظيم داع�ش املحلية يف العراق وال�شام.
و�شكلت االنتخابات الربملانية الأخرية يف العراق انتكا�سة للجماعات ال�شيعية

املدعومة من �إيران .وقال جعفري“ :ي�سعى العراق ب�شكل متزايد �إىل لعب
دور م�ستقل ،و�أن ي�صبح قوة موازنة بني وال�سعودية و�إيران ،وهو الأمر الذي
قد يقلل من نفوذ طهران».
وخالل احلفل اخلتامي يف قمة بغداد � 28أغ�سط�س (�آب)� ،أث��ار �أمري عبد
اللهيان ج��د ًال بوقوفه يف ال�صف الأول املخ�ص�ص لر�ؤ�ساء ال��دول اللتقاط
�صورة جماعية ،بني �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم  ،رئي�س
جمل�س الوزراء الإماراتي حاكم دبي والرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�سي،
يف خرق للربوتوكول الدبلوما�سي ،ما �أجج ال�شكوك يف نوايا طهران جتاه
الدول العربية ،وف ًقا جلعفري.
وقال جعفري“ :لطاملا ا�شتكت الدول العربية من دور امليلي�شيات واجلماعات
الأخ��رى التي �أن�ش�أها ورعاها فيلق القد�س يف احلر�س الثوري الإيراين.
ويُعرف وزي��ر اخلارجية الإي��راين بعالقاته الوثيقة بفيلق القد�س ،و�أدى

ق ��د جت� ��دد ن �ي �ك ��اراغ ��وا برملانها
وت �ن �ت �خ��ب رئ �ي �� �س �ه��ا ،ل� �ك ��ن من
ال�صعب ت�خ� ّي��ل م�شاهد �ضخمة
من االبتهاج عندما تظهر النتائج
الأوىل ،لأن ن �ت �ي �ج��ة االق �ت��راع
م �ع��روف��ة م���س�ب� ًق��ا�� :س�ي�ت��م �إع ��ادة
ان�ت�خ��اب دان�ي�ي��ل �أورت �ي �غ��ا لوالية
رابعة على التوايل.
من امل�ستحيل �أن يكون الأمر
خ �ل ��اف ذل� � ��ك ح �ي��ن ي � �ك� ��ون كل
امل�ع��ار��ض�ين وراء الق�ضبان �أو يف
املنفى .يف الأ�شهر الأخ�يرة� ،ألقى
ال � ُق �ب ����ض ع �ل��ى ��س�ب�ع��ة مر�شحني
للرئا�سة ،و�أُر� �س �ل��وا �إىل ال�سجن
�أو الإق��ام��ة اجل�بري��ة .وي�ب��دو ان
�أك�ثر من مائة معار�ض يقبعون
يف � �س �ج��ون ال���س�ل�ط��ة يف ظ ��روف
قا�سية.
مل يتم اختيار �سوى عدد قليل
من الأحزاب ،جميعها قريبة من
ع�شرية �أورتيغا ،خلو�ض ال�سباق
وامل �ن��اف �� �س��ة .ج�م�ي��ع مر�شحيهم
غ�ي�ر م �ع��روف�ين ل�ع��ام��ة النا�سح �ت��ى ال ي �غ �ط��وا ع �ل��ى الرئي�س
املنتهية والي�ت��ه -مُ �ك�ل�ف��ون فقط
بتمثيل دور يف م�سرحية معروف
نتيجتها م�سبقًا ،ولي�س مه ّما �إذا
كان  78باملائة من ال�سكان ،وفقًا
ال�ستطالع ح��دي��ث ،ال يعرتفون
ب�شرعية ه��ذه االن �ت �خ��اب��ات� .أما

بالن�سبة للمراقبني الدوليني �أو
ال�صحفيني الأج��ان��ب ،فال داعي
للبحث ع�ن�ه��م :ف�ق��د مُ �ن�ع��وا بكل
ب�ساطة من دخول البالد.
رجل العناية الإلهية
قبل ب�ضعة عقود ،حارب دانيال
�أورتيغا كل ما يعيد �إنتاجه بد ّقة
اليوم .يف ال�ستينات وال�سبعينات
م ��ن ال �ق ��رن امل��ا� �ض��ي ،ح� ��ارب مع
اجل�ب�ه��ة ال���س��ان��دي�ن�ي��ة للتحرير
ال� ��وط � �ن� ��ي م � ��ن �أج� � � ��ل �إ�� �س� �ق ��اط
� �س��وم��وزا ،وه ��ي ع��ائ�ل��ة احتكرت
ال �� �س �ل �ط��ة دون ت �ق��ا� �س �م �ه��ا منذ
ال�ث�لاث�ي�ن��ات .يف ي��ول�ي��و ،1979
بعد �سنوات من القتال ،ا�ستوىل
ال �ث��وار ع�ل��ى م��ان��اغ��وا و�أ�سقطوا
الديكتاتورية بدعم من ال�شعب
وج��زء م��ن �أرب��اب العمل .ومثلت
الثورة يف ذلك الوقت موجة �أمل
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اليوم  7نوفمرب  ،2021يرت�شح �أورتيغا عن عمر يناهز  75عامًا لوالية رابعة على التوايل

دانيال �أورتيغا وزوجته ،روزاريو موريللو ،نائب رئي�س الدولة

•• الفجر -جوليان ليكوت –ترجمة خرية ال�شيباين
متت �إعادة انتخاب رئي�س نيكاراغوا لوالية رابعة
على التوايل �أم�س الأحد فيما يعتربه املالحظون
مهزلة انتخابية .بورتريه لرجل م�ستعد لفعل �أي
�شيء لالحتفاظ بال�سلطة.
م�ساء �أم�س الأحد  7نوفمرب ،كانت �شوارع ماناغوا
ه��ادئ��ة ب�شكل خ��ا���ص .وح��ده��م رج���ال ال�شرطة
املدججون بال�سالح وامليلي�شيات �سيجوبون املدينة
ب�أعداد كبرية� ،إ�ضافة �إىل عدد قليل من �أن�صار
احلزب احلاكم.

تعيينه �إىل زيادة غ�ضب واحتجاجات الدول العربية على تدخالت طهران».
و�أ��ش��ار جعفري �إىل �أن التطورات عند ح��دود �إي��ران ال�شمالية وال�شمالية
الغربية لي�ست يف �صالح البالد ،حيث �أ�شعلت التوترات احلدودية بني �إيران
و�أذربيجان حرباً كالمية �سيا�سية خطرية .وم��ع �إج��راء اجلي�ش الإيراين
مناورة ع�سكرية يف �أكتوبر(ت�شرين الأول) قرب احلدود مع �أذربيجان� ،أجرت
باكو وتركيا تدريبات م�شرتكة ،وكذلك تركيا ،وباك�ستان.
واعترب جعفري �أن م�شاكل طهران الإقليمية كامنة يف �صعوبات �أو�سع� ،إذ ال
ميكن �أن لطهران �أن تتوقع النجاح يف اجلوار دون حل احلواجز �أمام التجارة
واال�ستثمار ،والتي ت�شمل ف�شل �إي��ران يف �سن تدابري ال�شفافية املالية التي
تتطلبها جمموعة العمل املايل  ،FATFوا�ستمرار العقوبات الأمريكية.
كما ت�سبب ت��أخ��ر ط�ه��ران يف ال�ع��ودة للمفاو�ضات على االت�ف��اق ال�ن��ووي يف
اال�ستياء حتى بني �أ�صدقائها ،مثل رو�سيا ،وال�صني.

قطع مع الر�ؤية الأ�صلية لل�ساندينية:

يغي «الثائر» دانيال �أورتيغا جلده!...
نيكاراغوا :عندما رّ

بعيدون جدا عن رومان�سية الثورة ،وكل من �شاركوا فيها هم اليوم يف املعار�ضة

يف �أمريكا الالتينية التي كانت ال
ت ��زال حت��ت �سيطرة ال�ع��دي��د من
الأنظمة ال�سلطوية.
� � �ش ��ارك �أورت � �ي � �غ ��ا ح �ي �ن �ه��ا يف
احل �ك��وم��ة االن �ت �ق��ال �ي��ة ال �ت��ي مت
ت�شكيلها� ،إىل ج��ان��ب مناه�ضني
لل�سوموزيني� .سرعان م��ا احتل
امل�ق��ات�ل��ون ال�سانديني�ستا موقعا
م �ه � ًم��ا ل �ل �غ��اي��ة ،وع �ن��دم��ا جرت
االنتخابات الأوىل ع��ام ،1984
رئي�سا.
مت انتخاب دانييل �أورتيغا ً
«يف ت�ل��ك امل��رح �ل��ة ،ب ��دا وك�أنه
القائد الوحيد الذي ميكنه تويل
ال�سلطةّ ،
تو�ضح مايا كولومبون،
مديرة مركز الدرا�سات املك�سيكية
و�أم��ري �ك��ا ال��و��س�ط��ى يف مك�سيكو
�سيتي ،واملتخ�ص�صة يف نيكاراغوا،
ففي ذل��ك الوقت ك��ان ق��اد ًرا على
�إظهار نف�سه على �أنه رجل العناية
الإلهية.
ويقول العديد من املق ّربني منه
ال�سابقني� ،إنه كان يتمتع ب�أ�سلوب
�سلطوي يف احلكم ،و�أن��ه ال يحب
من يخالفه .لكن الفرق الكبري
ب�ين الأم ����س وال �ي��وم ،ه��و �أن ��ه مل
ي�ك��ن مي�ل��ك �سلطة مطلقة ،و�أن

العديد من ال�ضوابط والتوازنات
ك ��ان ��ت م ��وج ��ودة داخ � ��ل اجلبهة
ال�ساندينية للتحرير الوطني».
حت ��ت ق� �ي ��ادة ال�ساندينيني،
ظ �ه��رت ال �ع��دي��د م��ن ال�سيا�سات
االجتماعية ،وحت�سنت الظروف
امل �ع �ي �� �ش �ي��ة ل �ل �ن �ي �ك��اراغ��وي�ين .مت
و��ض��ع ت��داب�ير حم��و الأم �ي��ة على
نطاق وا�سع ،وتعزّز الو�صول �إىل
الرعاية ال�صحية ،والغيت عقوبة
الإع � ��دام ،وامل�ع��ار��ض��ة ال�سيا�سية
م �ق �ب��ول��ة ،وال �� �ص �ح��اف��ة تكت�سب
حريتها .ول�ك��ن يف نف�س الوقت،
مت �إطالق ثورة م�ضادة يف البالد،
ب ��دع ��م م� ��ن ال � ��والي � ��ات املتحدة
ووك��ال��ة امل�خ��اب��رات املركزية التي
مل ته�ضم ال�ساندينية ،وغرقت
البالد يف حرب �أهلية �أدّت بحياة
م��ا ال ي�ق��ل ع��ن � 30أل ��ف قتيل.
ك ��ان ��ت احل� �ك ��وم ��ة جم �ب��رة على
ت�ن�ف�ي��ذ �إج� � � ��راءات غ�ي�ر �شعبية،
م�ث��ل �إع ��ادة اخل��دم��ة الع�سكرية،
وت�ضاعف نق�ص املواد اال�سا�سية،
وحطم الت�ضخم �أرقاما قيا�سية،
ريا
وعام  1990هُ زم �أورتيغا �أخ ً
يف �صناديق االقرتاع.

اليوم �سيعاد انتخاب رئي�س
نيكاراغوا لوالية رابعة على التوايل

برتو دوالر ل�شراء الأ�صوات
يف ما تلى من �سنوات� ،سينجح
الثوري ذو ال�شوارب يف التخل�ص
ت ��دري �ج � ًي ��ا م ��ن ك ��ل �شخ�صيات
اجل�ب�ه��ة ال���س��ان��دي�ن�ي��ة للتحرير
ال��وط �ن��ي ال �ت��ي حت �ج �ب��ه .تعبوا
م��ن اخل��ط ال ��ذي ف��ر��ض��ه دانيال
�أورتيغا على احلزب ،تركه رفاقه
ال�سابقون لإن�شاء فرع جديد من
ال�ساندينية ،اىل درجة �أنه عندما
ا� �س �ت �ع��اد ال���س�ل�ط��ة ع ��ام ،2007
مل ي �ع��د ه� �ن ��اك �أي �� �ص ��وت من
الأ�صوات املعار�ضة داخل اجلبهة
ال�ساندينية للتحرير الوطني.
«م� ��ن ه �ن��ا�� ،س�ي���ض�م��ن دانيال
�أورت � �ي � �غ� ��ا �أن ج �م �ي��ع املنتمني
مل �� �ش��روع ال���س��ان��دي�ن�ي���س�ت��ا ،ولي�س
القادة فقط ،على خطه ونهجه.
وق� � ��د ت ��ر� �ّ�س ��خ ه� � ��ذا م� ��ن خ�ل�ال
ع��دي��د امل �� �س��اع��دات االجتماعية
امل���س�ت�ه��دف��ة ،ال�ت��ي ي��وزع�ه��ا نظام
يقوم على الزبونية ،ويتم متويلها
ب��و� �س��ائ��ل ه��ائ �ل��ة ب�ف���ض��ل �أم� ��وال
ال �ن �ف��ط ال �ت��ي مي�ل�ك�ه��ا الرئي�س
الفنزويلي هوغو �شافيز” ،حت ّلل

مايا كولومبون .وب�شكل ملمو�س،
ف�إن ال�ساندينيني ي�سقون كل من
هم قريبون منهم �أو موالون لهم،
وفق معايري حزبية.
رئ �ي ����س ن �ي �ك��اراغ��وا وروزاري� � ��و
موريللو ،زوج�ت��ه امل ��ؤث��رة للغاية
ونائب الرئي�س منذ عام ،2016
يقدمان بالتوازي عم ً
ال بهلوانيا
ي �ت �م � ّث��ل يف ال �ب �ق��اء ق��ري �ب�ين من
الأن �ظ �م��ة ال �ي �� �س��اري��ة يف �أمريكا
ال�ل�ات �ي �ن �ي��ة ،م ��ع ات� �ب ��اع �سيا�سة
ليربالية للغاية ،بعيدًا عن الر�ؤية
الأ��ص�ل�ي��ة لل�ساندينية .والرمز
الأكرث جنونًا لهذا االنفتاح على
امل�ستثمرين ال��دول�ي�ين :م�شروع
�إن�شاء قناة بطول  280كم بني
املحيط الأطل�سي واملحيط الهادئ
بتمويل من ملياردير �صيني من
خالل نيكاراغوا ...تعثرّ امل�شروع
يف الأخ�ي�ر ،ويبدو ان��ه مل يعد يف
الربنامج اليوم.
«نحن بعيدون عن
رومان�سية الثورة»
والي� ��ة ب �ع��د اخ � ��رى ،وانتخاب
ب� �ع ��د ان � �ت � �خ� ��اب ،ع� �م ��ل دان � �ي� ��ال

�أورتيغا على تلغيم البالد ب�شكل
خ��ا���ص م��ن ال��داخ��ل لي�ضمن له
ول �ع �� �ش�يرت��ه ب �ق ��ا ًء ��ش�ب��ه دائ� ��م يف
ال�سلطة .فبالإ�ضافة �إىل و�ضع
ب�ع����ض �أق ��ارب ��ه ع�ل��ى ر�أ�� ��س جميع
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ،وت�ب�ج�ي��ل ال�شرطة
واجلي�ش� ،أع��اد �صياغة الد�ستور
يف ع��دة منا�سبات� ،أب��رزه��ا �إزالة
احلد الأق�صى على ف�ترات تويل
املن�صب املتتالية“ .نحن بعيدون
ج��دا ع��ن رومان�سية ال �ث��ورة ،كل
ال��ذي��ن ��ش��ارك��وا فيها ه��م الآن يف
امل �ع��ار� �ض��ة ول��دي �ه��م ان �ط �ب��اع ب�أن
م�ع��رك�ت�ه��م ق��د �� ُ�س��رق��ت منهم”،
ي�لاح��ظ دبلوما�سي م��ن االحتاد
الأوروب��ي .وه��ذا ال مينع �أورتيغا
من ان ي��وزّع اخلطاب ال�ث��وري يف
كل مرة يتحدث فيها.
عام  ،2018وبينما البلد هادئاً
رغم االنتهاكات املتكررة لل�سلطة،
جاء �إ�صالح ال�ضمان االجتماعي
املطلوب من قبل ع�شرية �أورتيغا
لي�شعل الفتيل .النيكاراغويون
م��ن جميع االف ��اق ،وال �ط�لاب يف
ال �� �ص��دارة ،خ��رج��وا �إىل ال�شوارع
ب�أعداد كبرية اعتبا ًرا من �أبريل.

قبل ب�ضعة عقود ،حارب دانيال
�أورتيغا كل ما يعيد �إنتاجه بد ّقة اليوم

البقاء قريبا من الأنظمة الي�سارية يف �أمريكا الالتينية ،مع اتباع �سيا�سة غاية يف الليربالية

�صورة للثنائي احلاكم يف �شوارع ماناغوا

مواجهات ازمة ابريل 2018

ر� �ص��ا���ص ال���ش��رط��ة وامليلي�شيات
ال �ق��ري �ب��ة م ��ن ال �� �س �ل �ط��ة متطر
يف ت���ص�ع�ي��د م��رع��ب ل �ل �ع �ن��ف .يف
املجموعُ ،قتل ما ال يقل عن 328
وجرح عدة
متظاه ًرا بالر�صا�صُ ،
�آالف ،وف��ر م��ا ال يقل ع��ن 100
�ألف �شخ�ص من هذا البلد الذي
ي�ب�ل��غ ع ��دد ��س�ك��ان��ه  6.5مليون
ن�سمة.
«لقد كانت مذبحة ،يتذكر �شاب
م��ن ن �ي �ك��اراغ��وا ك��ان م��وج��ودًا يف
امل��واك��ب يف ذل��ك ال��وق��ت ،ا�شرتط
عدم الك�شف عن هويته ،مل نكن
م�سلحني ،ومل نتمكن من الدفاع
عن �أنف�سنا ،مل يكن ب�إمكاننا �أبدًا
�أن نتخيل �شي ًئا عنيفًا بهذا ال�شكل
يف بلدنا «.
وم�ن��ذئ��ذ ،و�أك�ث�ر م��ن �أي وقت
م���ض��ى ،ي �ب��ذل �أورت �ي �غ��ا و�أقاربه
ق� ��� �ص ��ارى ج� �ه ��ده ��م ل �ل �ب �ق��اء يف
ال�سلطة .حتى لو كان ذلك يعني
تنظيم ان�ت�خ��اب��ات �شكلية حتمل
اال�سم فقط ،يف �سيناريو ال يزال
ب��إم�ك��ان�ه��م ه��م ف�ق��ط ت�صديقه.
“نحن نتعامل م��ع ن�ظ��ام ي�سعى
�إىل ال �ب �ق��اء م��ن خ�ل�ال االرتكاز
ع�ل��ى ان �ت �� �ص��ارات ث��وري��ة ما�ضية
مل ت �ع��د م ��وج ��ودة ال� �ي ��وم ،يقول
باولو �أب��راو ،الأم�ين العام للجنة
ال � �ب � �ل ��دان الأم ��ري� �ك� �ي ��ة حلقوق
الإن���س��ان ب�ين  2016و،2020
�إن �أورتيغا يعيد �إنتاج كل ما كان
قد حاربه ذات يوم من اجل البقاء
يف ال�سلطة ،القمع واال�ضطهاد
وت �ق �ل �ي �� ��ص احل � ��ري � ��ات وغ� �ي ��اب
االنتخابات احلرة».
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«حرب الأ�سماك» بني لندن وباري�س:

ملاذا كل هذه ال�ضجة حول �سفن ال�صيد...؟

•• الفجر -ريت�شارد بالكمور
ترجمة خرية ال�شيباين
لفهم املواجهة احلالية بني اململكة املتحدة وفرن�سا
ب�ش�أن حقوق ال�صيد ب�شكل �أف�ضل ،ف�إن جولة يف �أروقة
التاريخ مطلوبة.

ا�شتد اخل�لاف بني اململكة املتحدة وفرن�سا حول
مناطق ال�صيد م���ؤخ ً��را .يف � 28أكتوبر ،احتجزت
ال�سلطات الفرن�سية �سفينة �صيد بريطانية ،وردت
لندن على الفور با�ستدعاء ال�سفري الفرن�سي.
ت���أت��ي ه��ذه احللقة يف �سياق يت�سم بالتوترات
املتزايدة حول تراخي�ص ال�صيد ،والتي يتعني على

القوارب الفرن�سية الآن ،ب�سبب الربيك�سيت ،احل�صول
عليها حتى تتمتّع بحقّ موا�صلة العمل يف املياه
الربيطانية .ويف مواجهة الرف�ض املتكرر لطلبات
الرتخي�ص التي ا�شتكى منها ال�صيادون النورمانديون
(خا�صة يف جري�سي) ،ه��ددت احلكومة الفرن�سية
ب�إخ�ضاع �شركات ال�صيد الربيطانية لبريوقراطية

قا�سية� ،أو منع �سفن ال�صيد الإجنليزية من دخول
موانئ فرن�سا ،وحتى قطعها م�صدر الطاقة للجزر
الأجن��ل��و-ن��ورم��ان .من جانبها ،ه��ددت احلكومة
الربيطانية باتخاذ �إج���راءات انتقامية ،وو�ضع
�سفن البحرية امللكية يف حالة ت�أهب ق�صوى يف حال
حماولة ال�صيادين الفرن�سيني �إغالق هذه اجلزر.
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لقد ف�شلت املناق�شات التي تهدف
�إىل ح��ل امل���ش�ك�ل��ة ح �ت��ى الآن يف
التو�صل �إىل حل نهائي.
ت��أت��ي ه��ذه الأح� ��داث يف �أعقاب
ا�شتباكات �سابقة خالل مفاو�ضات
الربيك�سيت ،لكنها � ً
أي�ضا ت�شكل
جز ًء من تاريخ �أطول.
و�ضوحا
قد تكون املقارنة الأكرث
ً
ه ��ي “حروب � �س �م��ك القد” يف
خ�م���س�ي�ن��ات و� �س �ب �ع �ي �ن��ات القرن
املا�ضي ،والتي لعبت فيها اململكة
املتحدة الدور املعاك�س.
يف ذل��ك ال��وق��ت� ،أن �ه��ت �آي�سلندا
ات �ف ��اق �ي ��ة � �س��اب �ق��ة وا�ستبعدت
ال �� �ص �ي��ادي��ن ال�بري �ط��ان �ي�ين من
املياه الإقليمية الآي�سلندية.
يف ال� ��واق� ��ع ،ت �ع��ود النزاعات
ح ��ول ال���ص�ي��د �إىل م��ا ه��و �أبعد
من ذل��ك بكثري .ميكن للتذكري
ب� �ت ��اري ��خ ه � ��ذه ال� �ن ��زاع ��ات حول
امل �ي��اه الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��و� �ص��ول �إىل
امل ��وارد البحرية �أن ي�ساعدنا يف
فهم �سبب ا�ستمرار ارتباط هذه
ً
ارتباطا وثيقًا بالهوية
الق�ضايا
ال��وط�ن�ي��ة احل��دي�ث��ة -ومل� ��اذا ردت
احلكومتان بهذه الطريقة.
يف �أوائ��ل ال�ق��رن ال�سابع ع�شر،
ع �ل��ى � �س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ،ك� ��ان لدى
ج �م �ه��وري��ة امل �ق��اط �ع��ات ال�سبع
املتحدة يف هولندا �أك�بر �أ�سطول
�صيد يف �أوروب ��ا .وكتب املحامي
الإ��س�ك�ت�ل�ن��دي وي�ل�ي��ام وي �ل��ود� ،أن
ال���ص�ي��د اجل��ائ��ر ال ��ذي ي �ق��وم به
ه��ذا الأ��س�ط��ول يف بحر ال�شمال
ي �ه��دد امل� �خ ��زون ��ات ال �ب �ح��ري��ة يف
املنطقة -وهي حجة �أعطت لندن
ذريعة لتحدي احلكم الهولندي
وا�ستعادة بع�ض املوارد الثمينة.
ك � ��ان � ��ت م � �� � �ص� ��ال� ��ح احل � �ك� ��ام
ال�بري�ط��ان�ي�ين ،يف ت�ل��ك احلالة،
اق �ت �� �ص��ادي��ة �أك�ث��ر م�ن�ه��ا بيئية.
ل��ذل��ك ح��اول��وا ف��ر���ض تراخي�ص
و�� �ض ��رائ ��ب ج ��دي ��دة ع �ل��ى �سفن
ال�صيد الهولندية.
�إال �أن ج �ه��ود ال�ب�ح��ري��ة امللكية
-ال � �ت� ��ي ك ��ان ��ت ت � �ع ��اين يف ذل ��ك

خريطة الإمرباطورية الربيطانية عام .1886

�صراع جذوره عميقة يف التاريخ

تعك�س املواجهة احلادة ،الو�ضع الرمزي الدائم مل�صايد الأ�سماك وال�سيادة البحرية
ال� ��وق� ��ت م� ��ن ن �ق ����ص التمويل
و��س��وء التجهيز وع��دم الفعالية
لتطبيق ه��ذه ال�سيا�سة �أثبتت�أن�ه��ا غ�ير ك��اف�ي��ة� ...أك�ثر ر�شاقة
و�أ�سرع ،تتمكن ال�سفن الهولندية
م ��ن الإف � �ل ��ات يف ك ��ل م � ��رة من
مطارديها الربيطانيني.
«البحر املغلق»
يف القرن ال�سابع ع�شر ،خا�ض
ال�ب�ري �ط��ان �ي��ون والهولنديون
ث�ل�اث ح ��روب م��ن �أج ��ل التفوق
التجاري والبحري.
ل��ذل��ك ك��ان��ت ��س�ي��ا��س��ات م�صايد
الأ��س�م��اك ج��ز ًء م��ن ��ص��راع �أكرب
على ال�سيادة البحرية.
وم��ن ه��ذا اجل ��دل ول��د القانون
الدويل احلديث.
بد�أ ال�صراع بن�شر عام 1609
“يف ح��ري��ة البحار” م ��ن قبل
املحامي والدبلوما�سي الهولندي
ه��وغ��و غ��روت �ي��و���س ،ي �ع �ل��ن فيه
�أن � ��ه ال مي �ك��ن لأح � ��د ال�سيطرة
ع �ل��ى ال �ب �ح��ر �أو م �ن��ع الآخ ��ري ��ن
م��ن ال�صيد وال�ت�ج��ارة .ك��ان هذا
ال �ك �ت ��اب خم �� �ص �� ً��ص��ا يف الأ�� �ص ��ل
ل�ل��إم�ب�راط ��وري ��ة الربتغالية،
ال �ت��ي ح��اول��ت م�ن��ع الهولنديني
من التجارة يف املحيط الهندي،
لكن �أفكاره �أثارت � ً
أي�ضا غ�ض ًبا يف
بريطانيا.
بت�شجيع من ملوك �ستيوارت،
ر ّد ويليام وي�ل��ود وك�ت��اب �آخرون،
م�ن�ه��م امل �ح��ام��ي وال �ن��ائ��ب جون
�سلدن ،على غروتيو�س يف الدفاع

حالة كانت مو�ضع نقا�ش متكرر منذ القرن ال�سابع ع�شر على الأقل

عن املياه الإقليمية لربيطانيا.
ي�شكك كتاب ج��ون �سلدن امل�ؤثر
“البحر املغلق” “معاهدة حول
�سيا�سة البحر” يف ادعاءات هوغو
غروتيو�س ،ويعتمد على �أمثلة
تاريخية لإثبات �أنّ للدول احلق
يف املطالبة ب�أجزاء من البحر.

بريطانيا تهدد برقابة م�شددة
ب � ��ال� � �ع � ��ودة �إىل ال� � ��روم� � ��ان امل� ��� �ش� �ك ��وك ف �ي �ه��ا يف ك� �ث�ي�ر من
وال �ي ��ون ��ان �ي�ي�ن ،ي ��ذك ��ر املحامي الأح � �ي� ��ان ،وخ��ا� �ص��ة زم ��ن امللك
ال�بري �ط��اين �أي �� ً��ض��ا ال� ��دول التي �ألفريد يف ال�ق��رن التا�سع .يقوم
كانت معا�صرة له ،مثل البندقية ،ج��ون ��س�ل��دن ،بت�ضخيم برنامج
وق� � ��د ت� �ع� � ّم ��ق ب� �ح� �ث ��ا يف ت ��اري ��خ بناء ال�سفن ال��ذي ب��د�أه �ألفريد،
�إجن �ل�ت�را يف ال�ع���ص��ور الو�سطى واملذكور يف العديد من اليوميات
لإيجاد ال�سوابق املنا�سبة ،ولكن ال�سك�سونية ،ولكن على الأرجح

عادت املخاوف �إىل الظهور خالل القرن الع�شرين ،ب�سبب
تطوير الأ�سلحة والأهمية املتزايدة للرثوات حتت املاء

مركب يف ميناء فرن�سي ينتظر الرتخي�ص

كان هذا مبالغًا فيه.
ك��ان��ت الثقافة ال�شعبية � ً
أي�ضا
ج ��زء م��ن �إع � ��ادة ك�ت��اب��ة التاريخ
ل�ت�بري��ر ادع � ��اءات الربيطانيني
ب��ال �ب �ح��ر .مت ��ت ك �ت��اب��ة الأغنية
ال�شهرية “احكمي ،بريطانيا!”،
ال �ت��ي ي �ت��م ت��ردي��ده��ا ك��ل ع ��ام يف

ال���س�ه��رة الأخ �ي�رة م��ن مهرجان
املو�سيقى التقليدية ،يف القرن
ال �ث��ام��ن ع���ش��ر ك �ج��زء م��ن حفلة
تنكرية يف الق�صر �صورت �ألفريد
“مرة �أخ � ��رى ،ب���ش�ك��ل م�شكوك
فيه” ك �ب �ط��ل ب � �ح� ��ري ،و�ضع
بريطانيا على طريق م�صريها
البحري.
وب��ال�ط�ب��ع مت ال �ت�لاع��ب بهذه
الأف � � �ك � ��ار ب �� �س �ه��ول��ة لأغ� ��را�� ��ض
ال��واق �ع �ي��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة .عندما
ح� � ��اول ال �ه ��ول �ن ��دي ��ون ب ��دوره ��م
منع الربيطانيني م��ن التجارة
يف امل �ح �ي��ط ال �ه �ن��دي ،ا�ست�شهد
امل �ف��او� �ض��ون الإجن �ل �ي��ز بكتابات
ه��وغ��و غ��روت �ي��و���س لنظرائهم
ال �ه��ول �ن��دي�ين “ومن املفارقات
�أن غ��روت �ي��و���س ن�ف���س��ه ك ��ان من
بينهم».
االنفتاح
يف القرن الثامن ع�شر� ،أدت هذه
اخلالفات �إىل اتفاق وا�سع حول
املياه الإقليمية يف �أوروب ��ا “حد
� 3أميال” ،بنا ًء على مدى طلقة
مدفع”  ،ف �� �ض� ً
لا ع ��ن القبول
العام مببد�أ حرية البحر.
خ�ل�ال ال�ق��رن�ين ال�ث��ام��ن ع�شر
وال� �ت ��ا�� �س ��ع ع� ��� �ش ��ر ،م� ��ع ت��و�� ّ�س��ع
الإم �ب��راط � ��وري � ��ة الربيطانية
وال �ب �ح��ث ال � � ��د�ؤوب ع ��ن �أ�� �س ��واق
ج� � � ��دي� � � ��دة ،ت � �ب � �ن� ��ت احل � �ك� ��وم� ��ة
الإجنليزية فكرة حرية البحار.
ورغم �أن حكام البالد مل يتخلوا
عن املياه الإقليمية ،ف��إن الذين

يف القرن الثامن ع�شر� ،أدت هذه اخلالفات �إىل اتفاق وا�سع
حول املياه الإقليمية يف �أوروبا ،وقبول مبد�أ حرية البحر

معركة تريهيد خالل احلرب الأجنلو هولندية الأوىل 1654-1652

ع �ط �ل��وا ال� �ت� �ج ��ارة الربيطانية
ع��ادة با�سم �سيادتهم البحرية ُو�� �ص� �ف ��وا ب ��أن �ه��م “قرا�صنة”ود ُّمروا يف كثري من الأحيان.
عادت هذه املخاوف �إىل الظهور
خ�لال ال�ق��رن الع�شرين ،ب�سبب
ت �ط��وي��ر �أ� �س �ل �ح��ة ذات نطاقات
ت �ت �ج��اوز � 3أم � �ي� ��ال ،والأهمية
املتزايدة للو�صول �إىل البرتول
وامل��وارد الطبيعية الأخ��رى حتت
املاء.
طالبت بع�ض ال��دول ب�أن متت ّد
املياه الإقليمية حتى  200ميل
يف البحر .وتهدف اتفاقية الأمم
امل �ت �ح��دة ل �ق��ان��ون ال �ب �ح��ار لعام
“ 1982التي ت ��أث��رت جزئ ًيا
ب� �ـ “حروب ��س�م��ك ال �ق��د “ �إىل
ح��ل ب�ع����ض امل���س��ائ��ل ،ول �ك��ن عدّة
دول ،منهم الواليات املتحدة ،مل
ت�صدق عليها ر�سم ًيا.
ول�ئ��ن يعك�س اخل�ل�اف احلايل
حول م�صايد الأ�سماك يف بع�ض
النواحي احلجج التي مت التعبري
عنها يف املا�ضي� ،إال �أن هناك � ً
أي�ضا
فر ًقا مه ًما :يف القرنني ال�سابع
ع�شر وال�ث��ام��ن ع�شر ،ك��ان �صيد
الأ�سماك �أم � ًرا حيو ًيا اقت�صاد ًيا
ل�بري �ط��ان �ي��ا ،ويف ع ��ام ،2019
ميثل القطاع  0.02باملائة فقط
من االقت�صاد الوطني .كما �أنه
يعتمد على التعاون مع االحتاد
الأوروب ��ي ،حيث يتم ت�صدير ما
يقرب من ن�صف امل�صيد ال�سنوي
للمملكة املتحدة هناك.
ل� ��ذل� ��ك ق � ��د ي � �ب� ��دو امل ��وق ��ف
املت�شدد للحكومتني الربيطانية
والفرن�سية يف هذا ال�صراع مبالغًا
ف� �ي ��ه .وم� ��ع ذل � ��ك ،ف �ه��و يعك�س
الو�ضع ال��رم��زي ال��دائ��م مل�صايد
الأ� �س �م��اك وال �� �س �ي��ادة البحرية،
وه��ي ح��ال��ة ك��ان��ت مو�ضع نقا�ش
متكرر منذ القرن ال�سابع ع�شر
على الأقل.
*�أ�ستاذ م�شارك يف التاريخ
االجتماعي والبحري
بجامعة ريدينغ.
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الفجر الريا�ضي

العربي يفوز على اجلزيرة احلمراء
ويعزز �صدارته لدوري الدرجة الأوىل
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

عزز نادي العربي �صدارته مل�سابقة دوري الدرجة الأوىل
لكرة القدم ورف��ع ر�صيده �إىل  15نقطة بعد ف��وزه على
نادي اجلزيرة احلمراء بهدفني لهدف يف املباراة التي جرت
�أم�س الأول يف ختام مباريات الأ�سبوع اخلام�س للدوري.
�سجل هديف العربي الالعب �أليك�ساندر �أزيريدو يف الدقيقة
 41وال��دق�ي�ق��ة  ، 46و��س�ج��ل ه��دف اجل��زي��رة احلمراء

�سلطان �أبودقن العب العربي يف الدقيقة  77باخلط�أ يف
مرماه ،وبالنتيجة نف�سها فاز نادي حتا على �ضيفه نادي
جلف �أف �سي ،ويف املباراة الثالثة حقق ن��ادي دبا احل�صن
فوزاً عري�ضاً على نادي �سيتي برباعية نظيفة.
وك��ان��ت م�ب��اري��ات ال�ي��وم الأول ال�ت��ي ج��رت م�ساء اجلمعة
املا�ضية قد �أ�سفرت عن فوز م�صفوت على الرم�س – 4 /
 ، / 2والذيد على التعاون  ، /0 – 1 /وبالنتيجة ذاتها
فاز البطائح على م�سايف  ،وكذلك احلمرية على الفجرية.
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فرح �سامل نائ ًبا لرئي�س االحتاد العربي للكيك بوك�سينج
عقدت اللجنة التنفيذية لالحتاد العربي للكيك بوك�سينج اجتماعها
يف العا�صمة الأردن�ي��ة ع ّمان م�ساء �أول �أول �أم�س اجلمعة برئا�سة
ال��دك�ت��ور با�سل ال�شاعر رئي�س االحت ��اد ال�ع��رب��ي للكيك بوك�سينج
وبح�ضور �أع�ضاء املكتب التنفيذي لالحتاد  ،وق��د ج��ددت اللجنة
التنفيذية ثقتها يف الأ�ستاذة فرح �سامل ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد
الإم ��ارات للمواي ت��اي والكيك بوك�سينج كنائب لرئي�س االحتاد
العربي للكيك بوك�سينج عن العن�صر الن�سائي للمرة الثانية على
التوايل .
وعلى �صعيد مت�صل اختارت اجلمعية العمومية لالحتاد العربي
للكيك بوك�سينج ال�سيد ط��ارق املهريي املدير التنفيذي لالحتاد

ع�ضواً يف اللجنة التنفيذية لالحتاد العربي للكيك بوك�سينج  ،لدوره
البارز واملهم يف تطوير ريا�ضة الكيك بوك�سينج على ال�صعيدين
العربي وال��دويل ك�شخ�صية عربية م��ؤث��رة ولها دور ب��ارز ب�شهادة
اجلميع  .وقد تلقت الأ�ستاذة فرح �سامل تهاين الأ�سرة الريا�ضية
ل��دوره��ا الريا�ضي الفاعل ال��ذي ميثل دع�م��ا للريا�ضة الن�سائية
الإماراتية والعربية وفخرا للريا�ضة الإماراتية التي حتظى بالكثري
من املنا�صب الريا�ضية الإقليمية والدولية ..وعربت الأ�ستاذة فرح
�سامل عن �شكرها وتقديرها ل�سعادة عبداهلل النيادي رئي�س احتاد
الإم� ��ارات للمواي ت��اي والكيك بوك�سينج لدعمه وثقته وجددت
�شكرها للجنة التنفيذية باالحتاد العربي للكيك بوك�سينج.

جناح كبري لأوىل جوالت القوارب  43قدما
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19

ال�شقي  96حلمدان بن حممد بطل �سباق ال�شراعية
�أطل�س  12يحل و�صيفا وح�شيم  153يف املركز الثالث

•• دبي –الفجر:

توج القارب ال�شقي  96ملالكه �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ويل عهد دبي ،رئي�س املجل�س
التنفيذي ،وبقيادة النوخذة خلف
بطي م�صبح الغ�شي�ش امل��ري بطال
ل�سباق اجل��ول��ة الأوىل م��ن بطولة
دب ��ي ل �ل �ق��وارب ال �� �ش��راع �ي��ة املحلية
 43قدما والذي جرت �أحداثه يوم
ال�سبت -يف �شواطئ دبي.وح� �ق ��ق ال �� �س �ب ��اق ال �ك �ب�ي�ر وال � ��ذي
نظمه نادي دبي الدويل للريا�ضات
البحرية �ضمن روزنامة ال�سباقات
يف امل ��و�� �س ��م ال ��ري ��ا�� �ض ��ي اجل ��دي ��د
 2022-2021جن��اح��ا كبريا
مت �ث��ل يف م �� �ش��ارك��ة �أك�ث��ر م ��ن 80
ق��ارب��ا �إ� �ص �ط �ف��ت ج�م�ي�ع�ه��ا يف عمق
مياه اخلليج و�أبحرت مع رفع العلم
الأخ�ضر نحو خ��ط النهاية مل�سافة
 13ميال بحريا.

و�أجن ��ز ط��اق��م ال �ق��ارب ال�شقي 96
املهمة بنجاح بعدما �أح�سن �إختيار
امل �� �س��ار امل �ن��ا� �س��ب م �ن��ذ الإنطالقة
ليتقدم �إىل ال�صدارة منفردا حتى
امل��رح �ل��ة احل��ا� �س �م��ة وال �ت��ي �شهدت
ظ�ه��ور مناف�سيه ع�ل��ى ال�ق�م��ة لكنه
وب �ف �� �ض��ل ج� �ه ��ود ن ��وخ ��ذة وطاقم
القارب جنحوا يف عبور خط النهاية
�أوال ليحتفلوا معا باالنت�صار بعد
�إ�ستالم العلم ال�شطرجني.
وح�صل ط��اق��م ال �ق��ارب �أط�ل����س 12
ملالكه النوخذة �أح�م��د را��ش��د جمعة
ال �� �س��وي��دي ع �ل��ى امل ��رك ��ز ال �ث ��اين يف
ال���س�ب��اق م�ترج�م��ا ال�ب��داي��ة اجليدة
يف ال���س�ب��اق �إىل جن ��اح ،فيما �إحتل
القارب ح�شيم  153ملالكه النوخذة
ح� ��� �س ��ن ع� � �ب � ��داهلل حم� �م ��د جمعة
املرزوقي املركز الثالث بعدما ظهر
كمناف�س قوي على القمة يف الإمتار
احلا�سمة.
وتواىل بعد ذلك و�صول القوارب �إىل

خط النهاية حيث نال طاقم القارب (الثاين) وح�شيم ( 153الثالث)
زلزال  217ملالكه النوخذة مروان
ع� �ب ��داهلل حم �م��د ج �م �ع��ة امل ��رزوق ��ي (دب�������ي ال����ب����ح����ري) ي�����ش��ك��ر
امل��رك ��ز ال ��راب ��ع يف ال�ترت �ي��ب العام امل�شاركني
ل�سباق اجل��ول��ة الأوىل م��ن بطولة وج��ه حم�م��د ع �ب��داهلل ح ��ارب املدير
دبي للقوارب ال�شراعية املحلية  43ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل � �ن� ��ادي دب � ��ي ال � ��دويل
قدما  ،فيما �إحتل القارب الترب  55للريا�ضات البحرية ال�شكر اجلزيل
ملالكه را�شد حممد را�شد بن غدير اىل ج�م�ي��ع اجل �ه��ات ال �ت��ي �أ�سهمت
وب �ق �ي��ادة ال �ن��وخ��ذة حم �م��د �سهيل يف �إجن��اح �سباق اجلولة الأوىل من
ب �ط��ول��ة دب ��ي ل �ل �ق��وارب ال�شراعية
املهريي املركز اخلام�س.
املحلية  43قدما الذي حقق جناحا
ك �ب�يرا ي ��وم �أول م��ن �أم ����س ال�سبت
التتويج
وع �ق��ب ن�ه��اي��ة ال���س�ب��اق ق ��ام حممد مب�شاركة �أكرث من  80قاربا.
عبداهلل حارب املدير التنفيذي لنادي وب � � ��ارك حم �م��د ح � ��ارب لأ�صحاب
دب��ي ال ��دويل ل�ل��ري��ا��ض��ات البحرية امل��راك��ز ال �ث�لاث��ة ا ُالول ال �ت �ف��وق يف
يرافقه املقدم علي عبداهلل الق�صيب ال�سباق م�شيدا بجميع امل�شاركني يف
النقبي رئي�س ق�سم الإنقاذ البحري هذه التظاهرة لتعاونهم الكبري مع
يف �شرطة دبي بتقدمي الك�ؤو�س اىل اللجان املنظمة الأم��ر الذي اف�ضى
نواخذة وبحارة ال�ق��وارب احلا�صلة اىل ال �ن �ج��اح ال �ك �ب�ير ح �ي��ث انطلق
ع�ل��ى امل��راك��ز ال�ث�لاث��ة الأوىل وهي ال�سباق يف امل��وع��د وف��ق م��ا ر��س��م له
ال�شقي ( 96الأول) و�أط�ل����س  12والتزم الكل بكافة التوجيهات.

املري :بداية مب�شرة
�أه��دى خلف بطي م�صبح الغ�شي�ش
امل ��ري ن��وخ��ذة ال �ق��ارب ال���ش�ق��ي 96
الفوز بنامو�س �سباق اجلولة الأوىل
م��ن بطولة دب��ي �إىل مالك القارب
� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح� �م ��دان ب ��ن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي،
رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ،على
دع�م��ه وت�شجيعه امل�ستمر  ،م�شريا
�أن االن�ت���ص��ار ب��داي��ة مب�شرة ملو�سم
حافل يف �شواطئ دب��ي .وق��ال املري
�إن التعاون بني �أفراد طاقم القارب
ال�شقي  96خ�لال مراحل ال�سباق
قادهم للفوز يف ال�سباق منوها اىل
�أن ك��اف��ة ال �ع��وام��ل ��س��اع��دت�ه��م على
جت ��اوز م��راح�ل��ه ب�ك��ل ��س�ه��ول��ة حتى
ال��و��ص��ول �إىل خ��ط النهاية م�شيدا
يف حديثه بجهود نادي دبي الدويل
ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة يف الرتتيب
لهذا احل��دث وح�سن اختيار املوعد
واملكان.

القي�صر  8- ، 236الظفرة  ، 87ف��ار���س  – 15 ، 46ط��وف��ان ، 21النتائج:
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يف ختام مهرجان ال�شارقة للجواد العربي

�إف �إيه �إل ر�شيم ملربط دبي ي�ؤكد �صالبة القاعدة الإنتاجية يف الإمارات

•• ال�شارقة-الفجر

الي��زال مربط دبي للخيول العربية
يت�صدر قيادة الإنتاج املحلي عامليا مبا
�سجله على مدار �سنوات من �إجنازات
ق �ي��ا� �س �ي��ة م ��ن ك � ��ؤو� ��س وميداليات
ال �ب �ط��والت و�أل �ق��اب الأف���ض�ل�ي��ة على
امل�ستويني املحلي وال ��دويل .ويعترب
الإن �ت ��اج امل�ح�ل��ي ال��ره��ان الأق � ��وى يف
�أهداف املربط منذ ت�أ�سي�سه قبل 15
ع��ام��ا .ويحتفظ م�ه��رج��ان ال�شارقة
ل�ل�ج��واد ال�ع��رب��ي مل��رب��ط دب��ي ب�سجل
قيا�سي يف ك��ل م�ك��ون��ات��ه؛ فقد كانت
�آخ� ��ر ح���ص�ي�ل��ة ل �ل �م��رب��ط يف بطولة
ال�شارقة الدولية  3ميداليات ذهبية
وف�ضية ،ويف بطولة ال�ساللة امل�صرية
 4م �ي��دال �ي��ات ذه �ب �ي��ة وف�ضيتني
وب ��رون ��زي ��ة .ويف م��ا ي�خ����ص بطولة
الإنتاج املحلي يحتفظ املربط كذلك
بر�صيد قيا�سي ك��ان �آخ ��ر ب�صماته
املو�سم املا�ضي بح�صيلة  3ذهبيات
وب��رون��زي��ة ،وك��ان �أبطالها امل�ه��رة دي

رمي��ه من البطل العاملي الفحل دي
� �س��راج وال �ف��ر���س دي ن � ��وال .،وبطلة
الأف� ��را�� ��س دي � �ش �ي �ه��ان��ة م ��ن فحل
الإن �ت��اج ال�ع��امل��ي امل�ع��ا��ص��ر اف اي��ه ال
ر�شيم والفر�س دي �شهلة ،واملهرة دي
را��س��ل م��ن الفحل اف اي��ه ال ر�شيم
والفر�س ليدي فريونيكا� ،إ�ضافة �إىل
ب��رون��زي��ة دي نهدة وه��ي م��ن الفحل
دي جرنا�س والفر�س دي تالية .كما
�سجل الإنتاج املحلي ملربط دبي لدى
امل��راب��ط امل���ش��ارك��ة ال �ق��وة الإنتاجية
للفحل اف اي��ه ال ر��ش�ي��م ح�ي��ث نال
�أب �ن��ا�ؤه ذهبيتني وب��رون��زي��ة،يف حني
ن��ال �أب �ن��اء ال�ف�ح��ل دي � �س��راج ذهبية
وب ��رون ��زي ��ة .وم ��ن خ��ال ����ص الإن� �ت ��اج
املحلي ملربط دبي يف بطولة ال�ساللة
امل�صرية متكن م��رب��ط دب��ي يف ختام
ال ��دورة الأخ�ي�رة م��ن نيل  4ك�ؤو�س
ذه�ب�ي��ة وف�ضيتني وب��رون��زي��ة .وكان
�أبطالها الذهبيون املهر دي كحيالن
م��ن ال�ف�ح��ل ال �ع��امل��ي روي� ��ال كولورز
وال �ف ��ر� ��س دي ع� �ف ��اف ،وامل� �ه ��رة دي

�أم�يري��ة من الفحل ع�صفور الوعب
والفر�س روي��ال �أم�يرة ،وك��ذا الفحل
دي ح �ي��در وه ��و م��ن ال�ف�ح��ل روي ��ال
كولورز والفر�س هاريت�س �إمربي�س،
ث��م ال �ف��ر���س دي ع �ف��اف م��ن الفحل
ف��را� �س�يرا م��ا��ش��ار وال �ف��ر���س �إي ��ه �إ�س
�إي �أرينا �إك�سربي�س .كما نال املربط
ف���ض�ي�ت�ين يف ال �ب �ط��ول��ة م��ع ك��ل من
املهر دي مم��زر م��ن الفحل ع�صفور
ال��وع��ب وال �ف��ر���س اك �� �س�ترمي ون ��در،
وم��ع الفر�س دي �أمنية م��ن الفحل
ف��را� �س�ي�را م��ا� �ش��ار وال �ف��ر���س روي ��ال
�أم�ي�رة .ث��م �أ��ض��اف لقبا برونزيا مع
الفر�س دي عفايف من الفحل رويال
ك��ول��ورز وال �ف��ر���س دي ع �ف��اف .وقد
�سجل الإن�ت��اج العائد للفحل العاملي
�أح��د �أب��رز �أع�م��دة الإن�ت��اج النوعي يف
م��رب��ط دب��ي بطل ال�ع��امل البالتيني
رويال كولورز ب�صمة بطولية مدوية
يف من�صة التتويج باملهرجان.

قاعدة �إنتاجية
�أما يف بطولة ال�شارقة للإنتاج املحلي
ال �ت��ي اخ�ت�ت�م��ت �أول �أم ����س ،ف�ق��د �أكد
م��رب��ط دب ��ي ق �ي��ادت��ه الإن �ت��اج �ي��ة من
خ�لال اخل�ي��ول التي مثلت امل��رب��ط يف
املناف�سات �أو تلك التي مثلت غريه من
املرابط .نالت اخليول امل�شاركة با�سم
امل��رب��ط ذه�ب�ي��ة م��ع امل �ه��رة دي ر�سيل
وه ��ي م��ن ال�ف�ح��ل ال �ع��امل��ي دي �سراج
وال�ف��ر���س �إي�ل��ي فالمينكا ،وف�ضيتني
م��ع ك��ل م��ن امل �ه��رة دي ج��وري��ة وهي
كذلك من الفحل دي �سراج والفر�س
دي ن � � ��وال ،وم� ��ع امل� �ه ��ر ال� ��واع� ��د دي
تويجان وهو من الفحل �إك�سكاليبور
�إي �إي ��ه وال �ف��ر���س دي ��ش�ه�يرا .وككل
منا�سبة ي�سطر مربط دب��ي ب�صماته
يف �إجن ��ازات امل��راب��ط املتميزة ،وكانت
الب�صمات كالعادة بطعم البطولة التي
قاد �صناعتها املعا�صرة الفحل �إف �إيه
�إل ر�شيم الذي ح�صد �أبنا�ؤه جمموعة

مع مهرجان ال�شارقة للجواد العربي،
ال��ذي يعد الأول تاريخيا يف تنظيم
ب� �ط ��والت ج �م��ال اخل �ي��ل ال �ع��رب��ي يف
الإم � � ��ارات .ك�ن��ا وم ��ا زل �ن��ا حري�صني
على دع��م جن��اح ه��ذا احل��دث الوطني
الكبري ،وامل�ساهمة يف رعايته مل�صلحة
وغاية وطنية وقومية نبيلة ،تتمثل يف
خدمة اخليل العربية وتطويرها يف
موطنها باجلزيرة العربية .مهرجان
ال �� �ش��ارق��ة ل �ل �ج��واد ال �ع��رب��ي وبطولة
الإن �ت��اج املحلي حت��دي��دا تظل حمطة
ك�برى لقيا�س امل�ستوى ال��ذي بلغته
جهود املنتجني املحليني ،وكانت دوما
حمطة م�شرقة مل�شاركة م��رب��ط دبي
وج� ��ودة �إن �ت��اج��ه امل�ح�ل��ي ال ��ذي ن�ضع
ن�صب �أعيننا مكانته املتميزة حمليا
وعامليا".

م� �ي ��دال� �ي ��ات م � ��ن خم �ت �ل ��ف امل � �ع� ��ادن ال�ن�ت��ائ��ج ال�ن��وع�ي��ة ع �ه��ده ب��ال�ت�م�ي��ز يف
النفي�سة؛ نال ذهبية الفحول الفحل الإنتاج املحلي الذي يقوده عامليا.
� �ش �ه��وان ال �ه��واج��ر مل��رب��ط الهواجر،
وذه�ب�ي��ة امل�ه��ور امل�ه��ر ظ��اف��ر الهواجر التوحيدي :غاية
ملربط الهواجر �أي�ضا ،ونالت ذهبية �أ�� �ش ��اد امل �ه �ن��د���س حم �م��د التوحيدي
الأف ��را� ��س ال �ف��ر���س ج�م�ي�ل��ة البداير امل�شرف ال�ع��ام مدير ع��ام مربط دبي
ملربط البداير ،وف�ضية املهرات املهرة للخيول ال�ع��رب�ي��ة �أح ��د رع ��اة بطولة
م��زي��ون��ة ال�ب��داي��ر .كما �سجل الفحل الإن� �ت ��اج امل�ح�ل��ي ب�ن�ج��اح امل �ه��رج��ان يف
دي �سراج ح�ضوره الإنتاجي بربونزية ت��رج �م��ة ال �ت �ط ��ور امل �ت �ن��ام��ي لإن� �ت ��اج
للمهرة ورد ال �ب��داي��ر ،ل�ي��ؤك��د بذلك اخل �ي��ل ال�ع��رب�ي��ة يف الإم� � ��ارات .وقال
م��رب��ط دب ��ي ل �ل �خ �ي��ول ال �ع��رب �ي��ة �أن ��ه التوحيدي ":م�شاركة مربط دبي يف
��ص��اح��ب ال �ق��اع��دة الأ� �س��ا���س يف جودة رع��اي��ة بطولة الإن �ت��اج املحلي �ضمن
الإنتاج املحلي يف الإم��ارات التي تقود م�ه��رج��ان ال���ش��ارق��ة ل�ل�ج��واد العربي
الإن� �ت ��اج ال �ع��امل��ي امل �ع��ا� �ص��ر .وي�سجل  2021يعترب منا�سبة لتجديد العهد
م�ه��رج��ان ال���ش��ارق��ة ال� ��دويل للجواد بدعم الإن�ت��اج املحلي للخيل العربي
العربي تتويج مربط دبي ك�أ�س فخر يف دول ��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
الإنتاج املحلي خالل الدورة  22التي التي تت�صدر امل��رك��ز الأول عامليا من
ن��ال فيها ك��ل �أن ��واع امل �ع��ادن النفي�سة ح �ي��ث الإن� �ت ��اج والإجناز" .و�أ�ضاف
و�أعلى معدل يف تقييم التحكيم خالل التوحيدي ":الإن �ت��اج املحلي للخيل املرزوقي :ب�صمة
مناف�سات ال�ب�ط��ول��ة ،ل�ي��وا��ص��ل بهذه العربية ،عنوان يجمع عملنا و�أهدافنا من جانبه �أعرب عبد العزيز املرزوقي

م��دي��ر ع��ام م��رب��ط دب��ي ع��ن �سعادته
ب��احل �� �ض��ور ال �� �ص �ل��ب لإن� �ت ��اج مربط
دب��ي وب���ص�م��ة �أع �م��دت��ه الإن�ت��اج�ي��ة يف
ال �ب �ط��ول��ة .وق� ��ال املرزوقي ":نحن
� �س �ع��داء ب��ال �ت �ط��ور ال �ك �ب�ير للإنتاج
املحلي الوطني ،وبالب�صمة النفي�سة
لفحل الإنتاج العاملي املعا�صر الفحل
�إف �إيه �إل ر�شيم الذي نال �أبنا�ؤه �أغلب
�أل �ق��اب م �ه��رج��ان ال �� �ش��ارق��ة .مل يعد
يكفي م��رب��ط دب��ي �أن ي�ح��رز الألقاب
بل �أن يقت�سم جودة الإنتاج مع املرابط
امل �ح �ل �ي��ة وح �ت ��ى ال ��دول� �ي ��ة لتحقيق
الأه��داف الكربى املتمثلة يف تطوير
اخليل العربية .ولذلك نحر�ص على
دعم كافة البطوالت من عطاء الفحل
ر�شيم وابنه العاملي دي �سراج .ونهنىء
ك ��ل امل ��راب ��ط ال �ت��ي اخ� �ت ��ارت عالمة
م��رب��ط دب ��ي الإن �ت��اج �ي��ة وال �ت��ي نالت
�ألقاب بطولة ال�شارقة و�ألقاب غريها
من البطوالت املحلية والعاملية".
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بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�ضي

دبي حتتفي بنجوم العامل لكرة القدم ال�شاطئية
احتفت �أ�سرة كرة القدم ال�شاطئية العاملية ب�إجنازات جنومها من الالعبني
واملدربني وامل��دن امل�ست�ضيفة لبطوالت كرة القدم ال�شاطئية لعام ،2021
وكان م�سك اخلتام يف احتفالية (ليلة النجوم) التي نظمتها جلنة كرة القدم
ال�شاطئية يف االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) بالتعاون مع جمل�س دبي
الريا�ضي يف ا�ستاد بطولة ك�أ�س القارات لكرة القدم ال�شاطئية على �شاطئ
كايت بيت�ش.
وق��ام كل من �سعادة �سعيد ح��ارب �أم�ين ع��ام جمل�س دب��ي الريا�ضي وجوان
كو�سكو رئي�س اللجنة التنفيذية لكرة القدم ال�شاطئية بالفيفا وعلي عمر
البلو�شي رئي�س اللجنة املنظمة لبطولة ك�أ�س القارات لكرة القدم ال�شاطئية،
بتتويج الفائزين ب�ألقاب النجوم الأف�ضل على م�ستوى العامل يف لعبة كرة
القدم ال�شاطئية الذين اختارتهم جلنة ك��رة القدم ال�شاطئية يف االحتاد
الدويل لكرة القدم (الفيفا) وذلك خالل احلفل الراقي الذي �أقيم و�سط
�أجواء احتفالية �ساحرة بح�ضور عدد كبري من الريا�ضيني العامليني.
وفاز الياباين �أوزو موريرا بلقب �أف�ضل العب كرة قدم �شاطئية يف العامل،
والذي ح�صل � ً
أي�ضا على جائزة �أف�ضل  5جنوم كرة قدم �شاطئية يف العامل،

وف ��ازت ال�بري�ط��ان�ي��ة م��ويل ك�ل�ارك ج��ائ��زة �أف���ض��ل الع�ب��ة يف ال �ع��امل ،وفاز
ال�سنغايل را�ؤول ميندي على جائزة �أف�ضل العب �صاعد لقيادة فريقه للفوز
بك�أ�س �أمم �أفريقيا و�أدائ��ه ال��رائ��ع يف ك�أ�س العامل لكرة القدم ال�شاطئية،
وفاز ال�سوي�سري �إليوت مونود بجائزة �أف�ضل حار�س مرمى ل��دوره الكبري
يف حرا�سة مرمى منتخب �سوي�سرا الذي �ساعدهم يف احتالل املركز الثالث
ببطولة ك�أ�س العامل لكرة القدم ال�شاطئية.
وف��از ال��رو��س��ي مايكل ليخا�شيف م��درب املنتخب ال��رو��س��ي بجائزة �أف�ضل
مدرب يف العامل لقيادته منتخب بالده للفوز بلقب ك�أ�س العامل لكرة القدم
ال�شاطئية ،كما فاز املولدويف نيكوالي �إجنات بجائزة �أف�ضل هدف يف العامل،
كما فازت رو�سيا ك�أف�ضل مدنية منظمة لبطولة كرة القدم ال�شاطئية لعام
 ،2021لتنظيمها ك�أ�س العامل.
كما مت تكرمي فريق الأح�لام العاملي ال��ذي ي�ضم �أف�ضل خم�سة العبني يف
العامل الذين يتم اختيارهم بناء على ت�صويت الالعبني واملدربني من حول
العامل ،حيث فاز بهذه اجلائزة كال من :يف خط الهجوم ال�سوي�سري فيليب
بورير والربتغايل بي مارتينز ويف الو�سط الياباين �أوزو موريرا ،والربازيلي

كاتارينو ،ويف حرا�سة املرمى ال�سوي�سري �إليوت مونود.
�أ�شاد �سعادة �سعيد ح��ارب �أم�ين عام جمل�س دبي الريا�ضي بامل�ستوى الذي
قدمته املنتخبات امل�شاركة يف بطولة ك�أ�س القارات لكرة القدم ال�شاطئية
وبتعاون جميع الأط��راف لإجن��اح الن�سخة العا�شرة من البطولة كما �شكر
راع��ي البطولة �شركة تكنوتري ال��رائ��دة يف ح�ل��ول تكنولوجيا املعلومات
واالت���ص��االت ،وف��رق العمل واملتطوعني م��ن �أب�ن��اء دول��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة م��ن �شركة تكاتف و�شركة نب�ض الإم� ��ارات التطوعي ،وال�شركاء
اال�سرتاتيجيون ملجل�س دبي الريا�ضي من القيادة العامة ل�شرطة دبي ،وقناة
دبي الريا�ضية.
وق��ال �سعيد ح��ارب" :ان ا�ست�ضافة دب��ي (حفل النجوم) لتتويج الالعبني
واملدربني الأف�ضل يف العامل هو ت�أكيدًا على املكانة التي حتظى بها دبي على
خارطة الريا�ضة العاملية وعلى الأخ�ص يف ريا�ضة كرة القدم ال�شاطئية التي
ريا يف تطويرها وامل�ساهمة يف �إبرازها حيث �أطلقت دبي
كان لدبي دو ًرا كب ً
بطولة ك�أ�س القارات واحت�ضنتها على مدار � 10سنوات لت�صبح من �أقوى
البطوالت التي ي�شارك فيها �أف�ضل املنتخبات يف العامل وو�صفت ب�أنها ن�سخة

م�صغرة من ك�أ�س العامل بل قال امل�شاركون ب�أنها �أ�صعب من ك�أ�س العامل لأن
املنتخبات التي تتناف�س فيها هي �أقوى الفرق يف العامل".
و�أكد حارب �أن جناح البطولة هو جناح للجميع و�أن جمل�س دبي الريا�ضي
حري�ص على ا�ستمرار تطوير هذه البطولة التي تتطلع جميع املنتخبات
العاملية للم�شاركة فيها كل ع��ام واال�ستفادة من ارت�ف��اع م�ستوى التناف�س
ال��ذي ت�شهده وك��ذل��ك روع��ة الأج ��واء التي حتفل بها البطولة على مدار
�أيامها اخلم�سة واحل�ضور اجلماهريي الكبري الذي ميلأ املدرجات لت�شجيع
فرقهم املف�ضلة من خمتلف دول العامل.
ومن جانبه عرب جوان كو�سكو عن �شكره تقديره �إىل جمل�س دبي الريا�ضي
على دوره الكبري يف تنظيم بطولة ك��أ���س ال�ق��ارات لكرة ال�ق��دم ال�شاطئية
وا�ست�ضافة حفل النجوم ،وقال" :لقد �أ�صبحت دبي حمطة ين�شدها جميع
الريا�ضيني يف كرة القدم ال�شاطئية من خمتلف قارات العامل� ،سواء لتقدمي
�أف�ضل امل�ستويات الكروية يف البطولة الأقوى يف العامل �أو لنيل اجلوائز يف
حفل ليلة النجوم ال��ذي �أ�صبح يت�ألق عام بعد �آخ��ر بتواجده يف دبي �أر�ض
النجوم".

وجه ال�شكر �إىل احتاد الرماية وفريق فزاع

ظاهر العرياين يح�صد برونزية ك�أ�س ويل
عهد الكويت للرماية
•• الكويت-الفجر

حقق رامي منتخبنا الوطني للرماية وفريق فزاع ظاهر العرياين املركز الثالث
ونال امليدالية الربونزية ببطولة ك�أ�س �سمو ويل عهد الكويت لرماية الأطباق
من احلفرة "الرتاب" والتي �أقيمت على مدار يومي اجلمعة وال�سبت املا�ضيني
بدولة الكويت ال�شقيقة و�سط م�شاركة وا�سعة  59راميا من رماة الكويت الذين
يعدون من �أبطال اللعبة يف العامل .
وحل العرياين جنم منتخبنا الوطني وفريق فزاع للرماية يف املركز الثالث

بعد ان ت�أهل يف ال��دور التمهيدي بر�صيد  116طبقا ثم حقق  34طبقا يف
النهائيات ليحل بعد البطل الكويتي املت�صدر عبد الرحمن الفيحان الذي نال
امليدالية الذهبية وو�صيفه نا�صر املقلد �صاحب ف�ضية البطولة فيما احتل
املركز الرابع بطل العامل اال�سبق الكويتي خالد امل�ضف وتبعه يف املركز اخلام�س
جنم منتخبنا الوطني وفريق فزاع للرماية يحيى املهريي وحل الكويتي �أحمد
الديحاين �ساد�سا وحقق جنم نادي الظفرة مبارك املن�صوري ر�صيدا قدره 91
طبقا .
وقد �أع��رب بطلنا الربونزي ظاهر العرياين عن �سعادته بامل�شاركة يف بطولة

�سمو ويل عهد الكويت وح�صوله على املركز الثالث وامليدالية الربونزية م�ؤكدا
انه �سيبذل ق�صارى جهده خالل العامني املقبلني للت�أهل مع �أقرانه اىل �أوملبياد
باري�س .
ووج��ه العرياين �شكره وتقديره البالغني �إىل احت��اد الإم ��ارات للرماية واىل
فريق فزاع للرماية على ت�سهيل م�شاركته يف البطولة وخ�ص بال�شكر ال�شيخ
جمعة بن دملوك �آل مكتوم رئي�س فريق فزاع للرماية واللواء را�شد خمي�س بن
عابر الهاملي رئي�س االحتاد كما وجه ال�شكر اىل االحتاد الكويتي للرماية على
ح�سن اال�ستقبال وروعة التنظيم .

وبرغم عدم م�شاركة عدد من رماتنا يف البطولة ب�سبب القيود ال�صحية التي
يفر�ضها نوع اللقاحات �إال �أن رماتنا الذين �شاركوا مل يق�صروا وكانوا عند ح�سن
الظن بهم كما �أن هذه النتائج تدعونا �إىل التفا�ؤل بتحقيق رماتنا لنتائج �أف�ضل
بعد التعايف من توقف التدريب وقلة امل�شاركات ب�سبب جائحة كوفيد . 19
وكما هو معروف ف�إن العام املقبل �سيكون حافال بالبطوالت حيث ي�سبق عام
ما قبل اوملبياد باري�س  2024والذي �سيحظى �أي فائز باملراكز الأوىل يف عام
 2023باحل�صول على بطاقة ت�أهل �أوملبية للم�شاركة يف �أكرب تظاهرة ريا�ضية
يف العامل .

الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي يطلق ملتقى الري�شة الطائرة املوحدة ا�ستعدادا لربلني 2023
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أطلق الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي
بالتعاون مع جلنة الإمارات للري�شة
ال �ط ��ائ ��رة �أوىل حم �ط��ات ملتقى
ري��ا��ض��ة الري�شة ال�ط��ائ��رة املوحدة
مب�شاركة وا�ست�ضافة كليات التقنية
العليا ب��إم��ارة ر�أ���س اخليمة ،وذلك
�ضمن جوالت ثالث ي�شهدها �شهر
نوفمرب اجلاري ويقيمها الأوملبياد
يف �إط��ار ا�ستعداداته للم�شاركة يف
دورة الأل� �ع ��اب ال�ع��امل�ي��ة ال�صيفية
للأوملبياد اخلا�ص املزمع عقدها يف
برلني .2023
ح�ضر امللتقى �أم�س الأول املهند�س
ال�شيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي،
رئ�ي����س دائ� ��رة ال �ط�ي�ران امل ��دين يف
�إم��ارة ر�أ���س اخليمة ،رئي�س جمل�س
�إدارة احت ��اد الإم� � ��ارات للمبارزة،
و�سعادة �سمية بن حارب ال�سويدي،
ع�ضو املجل�س ال��وط�ن��ي االحت ��ادي
رئ �ي ����س جم �ل ����س �أم � �ن� ��اء م�ؤ�س�سة
ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر التعليمية
اخلريية ،و�سعادة ناعمة ال�شرهان،
النائب الثاين يف املجل�س الوطني
االحتادي ،و�سقراط بن ب�شر ع�ضو
جم�ل����س �أم �ن��اء الأومل �ب �ي��اد اخلا�ص
الإماراتي ،والعميد �أحمد النقبي،
م��دي��ر �إدارة امل ��رور وال ��دوري ��ات يف
ر�أ�س اخليمة.
�أقيمت �أوىل حمطات ملتقى ريا�ضة

الري�شة الطائرة املوحدة �أم�س الأول وت���س�ت�ق�ب��ل Dubai sports
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ن ��ادى ر�أ� ��س اخليمة  academy D2املحطة
لأ��ص�ح��اب الهمم وك�ل�ي��ات التقنية الثالثة والأخ�ي�رة م��ن امللتقى يوم
ال�ع�ل�ي��ا وجل �ن��ة الإم� � ��ارات للري�شة  20نوفمرب يف دبي.
ال � �ط� ��ائ� ��رة و Badmintonوقال �سعادة طالل الها�شمي ،املدير
 ،Shuttle Time Dubaiالوطني مل�ؤ�س�سة لأوملبياد اخلا�ص
ومب �� �ش��ارك��ة ن � ��ادى ر�أ�� � ��س اخليمة الإم� ��ارات� ��ي  -ب �ه��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة : -
لأ�صحاب الهمم ،ون��ادى خورفكان "ي�سعى الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي
للمعاقني ،ونادى الثقة للمعاقني ،لتعزيز مفهوم الريا�ضات املوحدة،
و�أك��ادمي �ي��ة ب ��رامي ��س�ت��ار ب�إجمايل التي تعتمد على الدمج الريا�ضي
لأ�صحاب الهمم من ذوي الإعاقة
 45الع ًبا.
وم � ��ن امل � �ق ��رر �أن ت �� �ش �ه��د جامعة الذهنية والنمائية م��ع �أقرانهم،
خليفة يف �أبوظبي املحطة الثانية لأن ال �ل �ع��ب م �ع �اً ي �ع��د م��ن �أف�ضل
ال�سبل لتفاعل �أ�صحاب الهمم مع
م ��ن امل �ل �ت �ق��ى ي � ��وم  13نوفمرب،
ُ

جمتمعهم وانخراطهم فيه .وقد
�أطلقنا اليوم �أوىل ج��والت ملتقى
ال��ري �� �ش��ة ال �ط��ائ��رة امل��وح��د ل�شهر
نوفمرب بعد النجاح الكبري مللتقيات
ك ��رة ال���س�ل��ة وال �ف �ل��ورب��ول ،فعودة
ال �ن �� �ش��اط ال��ري��ا� �ض��ي يف املالعب
�أم��ر مهم للياقة �أ��ص�ح��اب الهمم،
وال��س�ت�غ�لال ط��اق��ات�ه��م .ك�م��ا نقوم
م��ن خ�لال �إط�ل�اق ملتقى الري�شة
ال�ط��ائ��رة بتجهيز و�إع ��داد العبينا
للم�شاركات ال��دول�ي��ة والإقليمية،
وخا�صة الألعاب العاملية ال�صيفية
ب ��رل�ي�ن  2023ال� �ت ��ي تت�ضمن
الري�شة الطائرة".

م��ن جهته ع�بر امل�ه�ن��د���س عبداهلل
املهريي نائب مدير جممع كليات
التقنية العليا ل�ل���ش��ؤون الإداري� ��ة
ع�ق��ب ح���ض��وره امل�ل�ت�ق��ى الريا�ضي
عن �سعادته با�ست�ضافة هذا احلدث
يف كليات التقنية ب��ر�أ���س اخليمة،
وال� � � ��ذي ي � ��أت� ��ي يف �إط� � � ��ار حر�ص
الكليات على ت�أكيد دورها املجتمعي
وع�ل�اق ��ات ال �� �ش��راك��ة ال �ب �ن��اءة مع
خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع ،وكذلك
لأه �م �ي��ة ت�ع��زي��ز ال��وع��ي الريا�ضي
وال�صحي ل��دى ال�شباب ،وتر�سيخ
مفاهيم العمل التطوعي.
و�أ�شار �إىل تطوع  20طالبا وطالية

م��ن ال�ك�ل�ي��ات ل�ت�ن�ظ�ي��م الفعاليات
وت� ��وف�ي��ر ال� ��دع� ��م والت�سهيالت
للم�شاركني وخا�صة م��ن �أ�صحاب
الهمم� ،إ��ض��اف��ة �إىل م�شاركتهم يف
مباراة ودية مع �أ�صحاب الهمم مبا
يدعم الأه��داف املن�شودة والرامية
�إىل ت �ع��زي��ز دم� ��ج ف �ئ��ات �أ�صحاب
الهمم يف املجتمع ورفع الوعي بهم
وب�ق��درات�ه��م و�إم�ك��ان��ات�ه��م املتميزة،
الف�ت��ا �إىل �أن �أومل�ب�ي��اد ب��رل�ين لي�س
جمرد حدث عاملي �إمنا ميثل �أكرب
ح��دث �إن���س��اين يف ال�ع��امل ت�ستخدم
ف �ي ��ه ال ��ري ��ا�� �ض ��ة ك �م �ن �� �ص��ة لدمج
الأ� �ش �خ ��ا� ��ص م ��ن ذوي ال �ه �م��م يف

الريا�ضات �سريعة التطور يف عامل
املجتمع.
ويف خ �ت��ام امل �ل �ت �ق��ى ك��رم��ت كليات الأومل�ب�ي��اد اخل��ا���ص ،حيث ميار�سها
التقنية اجلهات املتعاونة وامل�شاركة حال ًيا �أك�ثر م��ن � 370أل��ف العب
وال ��داع� �م ��ة لإجن� � ��اح ه� ��ذا احل ��دث والع � �ب ��ة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� �ع ��امل.
وق ��ام � 62أل ��ف ري��ا��ض��ي ج��دي��د يف
الريا�ضي وحتقيق �أهدافه.
و�ستنظم الألعاب العاملية ال�صيفية الأومل� �ب� �ي ��اد اخل��ا���ص م��ن �أ�صحاب
برلني  2023لأول مرة يف �أملانيا ،الهمم و�أقرانهم بالتوجه للمالعب
يف الفرتة من � 17إىل  24يونيو ح��ام �ل�ي�ن م �� �ض��ارب �ه��م ب�ي�ن عامي
 ،2023حيث �سي�شارك الآالف  2018و 2019فقط ،مما ي�شري
من الالعبني من �أ�صحاب الهمم �إىل ال�شعبية الكبرية التي حتظى
ذوي التحديات الذهنية من حول بها هذه الريا�ضة ،وقدرتها الفائقة
ال� �ع ��امل يف  26ري��ا� �ض��ة ون�شاطاً على ا�ستقطاب املزيد من الالعبني
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال �ع ��امل ب��دع��م من
موحداً.
وتت�سم الري�شة الطائرة ب�أنها من اجلهات املعنية.

الفجر الريا�ضي
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«الفجرية للفنون القتالية» بطال لك�أ�س
ال�سفري الياباين للجودو
توج فريق ن��ادي الفجرية للفنون
القتالية بلقب بطولة ك�أ�س ال�سفري
الياباين ال�سنوية للجودو لفئتي
النا�شئني وال�شباب ،التي �أقيمت
�أم�س الأول ب�صالة مدر�سة فاطمة
ب �ن��ت م �ب��ارك يف �أبوظبي،والتي
نظمها احت��اد امل�صارعة واجلودو
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال���س�ف��ارة اليابانية

لدى الدولة و�شركة تطوير نفط
ال �ي ��اب ��ان /ج� ��ودك� ��و ، /مب�شاركة
 125الع�ب��ا م��ن � 6أن��دي��ة على
م�ستوي الفئتني.
ج��اء تتويج فريق ن��ادي الفجرية
ب��ر� �ص �ي��د  14م �ي��دال �ي��ة م�ن�ه��ا 5
ذه�ب�ي��ات وف�ضية و 8ب��رون��زي��ات ،
وح��ل ف��ري��ق احت ��اد ك�ل�ب��اء /حامل
ال� �ل� �ق ��ب /و� �ص �ي �ف��ا ب��ر� �ص �ي��د 20
م�ي��دال�ي��ة م�ن�ه��ا  4ذه �ب �ي��ات و10

م �ن��ح ال �ب��دي��ل ال �ك��ول��وم �ب��ي خ ��وان
ك� � ��وادرادو ف��ري�ق��ه ي��وف�ن�ت��و���س ف ��وزاً
يف الأنفا�س الأخ�ي�رة بهدف نظيف
على ح�ساب �ضيفه ون��ادي��ه ال�سابق
فيورنتينا ال��ذي لعب منقو�صاً يف
�آخ ��ر رب��ع ��س��اع��ة� ،ضمن مناف�سات
املرحلة الثانية ع�شرة من الدوري
الإيطايل لكرة القدم.
وبهذا الهدف الذي �سجله كوادرادو
البديل ( ،)1+90رف��ع يوفنتو�س
ر�صيده �إىل  18نقطة ،مت�ساوياً مع
فيورنتينا ال�سابع ،لكن متخلفاً عنه
يف الرتتيب باملركز الثامن .وع ّو�ض
ي��وف�ن�ت��و���س امل �ت ��أل��ق �أوروب� �ي� �اً بعدما
حجز بطاقته �إىل دور الـ 16بفوز
رابع توالياً ،خ�سارتيه الأخريتني يف
"�سريي �أ" �أمام �سا�سوولو وفريونا
بالنتيجة ذاتها .2-1
لكنه حامل لقب الدوري  36مرة،
م��ا زال متخ ّلفاً ب�ف��ارق  13نقطة
ع ��ن م� �ي�ل�ان ون� ��اب� ��ويل مت�صدري
الرتتيب.

وقبيل املباراة تلقّى يوفنتو�س �ضربة
قوية با�ستبعاد جورجو كييليني من
الت�شكيلة� ،إذ كان يفرت�ض �أن يكون
�أ�سا�سياً بد ًال من ليوناردو بونوت�شي
امل�صاب.
غري �أن قائد الفريق تعر�ض لإ�صابة
خالل عمليات الإحماء قبل انطالق

•• �أبوظبي-وام:

ف�ضيات و 6برونزيات  ،ثم فريق
نادي ال�شارقة الريا�ضي يف املركز
ال �ث��ال��ث ب��ر��ص�ي��د  10ميداليات
منها  4ذهبيات و 3ف�ضيات و3
ب��رون��زي��ات  ،ث��م خ��ورف �ك��ان رابعا
وال�ن���ص��ر يف امل��رك��ز اخل��ام ����س ثم
ف��ري��ق ن ��ادي ال���ش��ارق��ة لريا�ضات
ال� ��دف� ��اع ع ��ن ال �ن �ف ����س يف املركز
ال�ساد�س.
ويف خ �ت��ام ال�ب�ط��ول��ة م�ن��ح �سعادة

�إكيهيكو ناكاجيما �سفري اليابان
لدى الدولة �سعادة نا�صر التميمي
�أم �ي��ن ع� ��ام احت � ��اد اجل � ��ودو �أم�ي�ن
��ص�ن��دوق االحت ��اد ال ��دويل �شهادة
ت�ق��دي��ر تثمينا ل� ��دوره امل�ت�م�ي��ز يف
الرتويج للجودو وتعزيز العالقات
الريا�ضية بني البلدين .
وع�بر التميمي عن �سعادته بتلك
املبادرة وهذا التكرمي الذي يعك�س
دور احت ��اد الإم� � ��ارات وامل�صارعة

واجل� � ��ودو يف ال�ت�روي ��ج لريا�ضة
اجل� � ��ودو  ،م � ��ؤك� ��دا ع �م��ق عالقة
االحت � ��اد ب��رئ��ا� �س��ة � �س �ع��ادة حممد
بن ثعلوب الدرعي مع امل�ؤ�س�سات
الريا�ضية اليابانية .
ويف خ �ت��ام ال �ي��وم ال��ري��ا� �ض��ي �سلم
ال�سفري ال�ي��اب��اين ك��أ���س البطولة
ل �� �س �ع��ادة ال�ع�م�ي��د �أح �م��د حمدان
ال��زي��ودي امل��دي��ر التنفيذي لنادي
ال �ف �ج�يرة ل�ل�ف�ن��ون ال�ق�ت��ال�ي��ة ومت

كوادرادو مينح يوفنتو�س فوز ًا �صعب ًا على فيورنتينا

املباراة.
وتع ّذر على يوفنتو�س �إنهاء املباراة،
�إىل �أن �سقط �ضيفه يف املحظور مع
طرد ال�صربي نيكوال ميلنكوفيت�ش.
وحينها تن ّف�س فريق ال�سيدة العجوز
ال�صعداء ،ومت ّكن من خطف النقاط
ال �ث�لاث ب�ت���س��دي��دة رائ �ع��ة يف زاوية

مغلقة من ك��وادرادو ( )1+90بعد
نحو ع�شر دقائق من دخوله بدي ً
ال
للفرن�سي �أدريان رابيو .وقال مدرب
ي��وف�ن�ت��و���س ما�سيميليانو �أليغري
عقب الفوز "هذه نقاط مهمة جداً
يف البطولة ب�إمكانها �أن تعيد ذهنية
مغايرة".

و�أ��ض��اف "اليوم كانت لدينا فر�ص
كثرية �أمام فريق جيد يف ال�شوطني
الثاين والأول �أي�ضاً ،لكننا افتقدنا
للم�سة الأخ �ي�رة يف ث�ل�اث �أو �أربع
ه�ج�م��ات ،وعلينا �أن ن�ستفيد �أكرث
من هذه الفر�ص".
م ��ن ج �ه��ة ث ��ان �ي ��ة ،ع� � ّم ��ق �أت ��االن �ت ��ا
برغامو من جراح م�ضيفه كالياري
بفوزه عليه .1-2
ورفع �أتاالنتا ر�صيده �إىل  22نقطة
يف املركز الرابع ،فيما �أبقى كالياري
على نقاطه ال�ست يف ق��اع الرتتيب
مع اخل�سارة الرابعة توالياً .وافتتح
�أت ��االن� �ت ��ا ال �ت �� �س �ج �ي��ل يف الدقيقة
ال�ساد�سة عن طريق الكرواتي ماريو
با�شاليت�ش ،و�أدرك كالياري التعادل
ب� �ه ��دف ال�ب�رازي� �ل ��ي ج � ��واو بيدرو
( ،)27ق �ب��ل �أن ي�ح���س��م املهاجم
ال�ك��ول��وم�ب��ي دوف ��ان ��س��اب��ات��ا املباراة
بهدف الفوز يف الدقيقة  .43ويف
م �ب��اراة �أخ ��رى ،ف��از �سبيت�سيا على
تورينو بالنتيجة نف�سها.

فالكاو تعر�ض لإ�صابة يف الع�ضلة ال�ضامة �أمام ريال مدريد
غادر املهاجم الكولومبي لفريق رايو فايكانو ،راداميل فالكاو ،ملعب مباراة
فريقه �أمام ريال مدريد يف ملعب �سانتياغو برنابيو بعد �شعوره بـ"ب�آالم ع�ضلية
يف الع�ضلة ال�ضامة" ،وفقاً ملا �صرحه املدرب �أندوين �إيراوال يف م�ؤمتر �صحايف
عقب اللقاء.
وبد�أ فالكاو املباراة من على مقاعد البدالء ،ونزل امللعب (ق )68لكنه تعر�ض
للإ�صابة بعدها بـ 12دقيقة فقط بعد قيامه بت�سديدتني� ،سجل من �أحدهما
هدفاً (ق.)76
و�صرح امل��درب�" :شعر فالكاو ب�آالم يف الع�ضلة ال�ضامة ،هو يعلم حالته جيداً
ولذلك قمنا بتغيريه ،ال �أعتقد �أنها �ستكون �إ�صابة قوية لكني ال �أعلم مداها"،
م�شرياً �إىل �أن الالعب املخ�ضرم كان يعاين من �آالم قبل مواجهة الريال.
و�أ�ضاف" :مل تكن �إ�صابة �أو �شيء خطري مينعه من اللعب ،لكنها فقط بع�ض
الكدمات من املباريات ال�سابقة ،لكنها مل تكن حتى يف نف�س املنطقة الإ�صابة
احلالية" .و�سقط رايو بهدفني لواحد �أمام الريال ليتجمد ر�صيد الفريق عند
 20نقطة يف املركز ال�ساد�س ،بينما ينفرد الريال بال�صدارة بـ 27نقطة.

ع�ضالت �صالح املفتولة ..كلمة
ال�سر نظامه الغذائي
ك�شفت �صحيفة "مريور" الربيطانية النظام الغذائي ال��ذي يتبعه جنم
ليفربول ،امل�صري حممد �صالح� ،إىل جانب التمرينات التي ي�ؤديها ،والتي
�ساهمت يف جعله واحدا من �أخطر الالعبني.
ووف��ق ال�صحيفة الربيطانية ف ��إن حممد �صالح يبد�أ نهاره بتناول خبز
"الرباتا" �إىل جانب كوب من احلليب.
و�إن كان ال��دويل امل�صري ال يزال ي�شعر باجلوع ،ف�إنه ي�أكل بع�ض الفاكهة
قبل وجبة الغداء.
و�أ� �ش��ارت الـ"مريور" �إىل �أن ��ص�لاح ي�ح��ب ت �ن��اول ال�ع��د���س واخل�ضراوات
والدجاج والزبادي .وعن �أهمية التغذية بالن�سبة للريا�ضيني ،كان �صالح
قد �أ�شار يف حديث ل�شبكة "�سي �إن �إن" �إىل �أن" :التغذية مهمة للغاية� ،إنها
عن�صر �أ�سا�سي بالن�سبة لالعبي الكرة".
و�أ� �ض��اف" :قال يل �أخ�صائي التغذية �إن��ه ب�سبب ع��دم وج��ود �أي ده��ون يف
ج�سدي ،فيمكنني �أن �آكل ما �أريد ،هذا �إىل جانب عدم تناويل للكحوليات".
وبالن�سبة لوجبة الع�شاء ،ي�أكل �صالح احل�ساء وال�سلطة وبع�ض اخل�ضراوات
�إىل جانب كوب من احلليب.
ويعد "الك�شري" الطبق املف�ضل ل�صالح ،حيث يحر�ص على تناوله عند
عودته �إىل م�صر .و�إىل جانب النظام الغذائي ال�صارم ،يتمرن �صالح �إىل
جانب التدريبات يف "الريدز" على رفع الأثقال وال�سباحة.

�ساوثغيت :كني �أمامه فر�صة
النطالقة جديدة مع كونتي
يعتقد مدرب منتخب �إجنلرتا الأول لكرة القدم غاريث
�ساوثغيت� ،أن مهاجم توتنهام هوت�سبري ه��اري كني،
ميكنه ا�ستعادة مل�سته التهديفية املتميزة الآن بعد تويل
الإيطايل �أنطونيو كونتي تدريب النادي اللندين.
ويف امل��و� �س��م امل��ا� �ض��ي ت ��وج ك�ي�ن ب�ل�ق��ب ه� ��داف ال� ��دوري
الإجن�ل�ي��زي املمتاز عندما �أح��رز  23ه��دف�اً وه�ي��أ 14
فر�صة لزمالئه لكنه مل يحرز �سوى ه��دف وحيد يف
الدوري خالل املو�سم احلايل بينما تعرث هجوم توتنهام
حتت قيادة امل��درب ال�سابق نونو �إ�سربيتو �سانتو ،الذي
�أقيل �أخرياً وتوىل كونتي مدرب ت�شيل�سي و�إنرت ميالن
ال�سابق املهمة بد ًال منه.
وق��ال �ساوثغيت �إن ك�ين قائد منتخب �إجن�ل�ترا واجه
"�صيفاً معقداً" بعد ف�شل �سعيه للرحيل عن توتنهام
لكنه الآن ميلك فر�صة ل�ت�ج��اوز ك��ل ه��ذا وال �ب��دء من
جديد حتت قيادة كونتي.

وقال �ساوثغيت لل�صحافيني" :الآن تغري املدرب و�أعتقد
�أن �أمامه فر�صة لتحقيق انطالقة جديدة و�أعتقد �أن
هذا �سيكون مبثابة دافع جيد و�أعترب ما حدث جتربة
قا�سية ..ت�سببت له يف در فعل �سيء من جانب بع�ض
امل�شجعني و�أ�ضطر (ب�سببها) للتعامل مع الكثري من
التبعات غ�ير املق�صودة نتيجة انتقال حمتمل خالل
ال�صيف".
و�أ�ضاف �ساوثغيت" :ان�ضمام �أنطونيو (لتوتنهام) رمبا
يكون �أمراً طيباً بالن�سبة ملوقف هاري ،ونتيجة ملعرفتي
به كمدرب متميز و�شخ�صية جيدة للغاية ،ف�أنا على ثقة
ب�أنه �سينجح يف حتفيز هاري على الرد والعمل �سريعاً
جداً".
ً
وع�بر �ساوثغيت �أي�ضا ع��ن �أم�ل��ه يف حت�سن �أداء العب
الو�سط ديلي �آيل حتت قيادة كونتي �أي�ضاً ،بعد غيابه
عن املنتخب الإجنليزي طوال عامني.

Monday

تتويج الفرق الفائزة والالعبني ج��ا� �س��م �أم �ي��ن ال �� �س��ر امل �� �س��اع��د ،و � �ش��رك��ة ت �ط��وي��ر ال �ن �ف��ط الياباين
بح�ضور نا�صر التميمي ،وحممد �إ� � �س� ��ا�ؤوت� ��ا ك��اه��ا� �ش��ي م ��دي ��ر عام "جودكو".

�سان جرمان يعزز
�صدارته بت�ألق نيمار
فر�ض الربازيلي نيمار نف�سه ملكاً بثنائية �أ�سهم من
خاللها بفوز فريقه باري�س �سان جرمان  2-3على
م�ضيفه ب ��وردو �أم����س الأول ال�سبت� ،ضمن املرحلة
الثالثة ع�شرة من الدوري الفرن�سي لكرة القدم.
وب�ع��دم��ا � �س��ادت التكهنات ح�ي��ال �شهيته �إىل اللعب
والت�سجيل مذ قال يف ت�شرين الأول�/أكتوبر املا�ضي �إن
مونديال قطر  2022املقبل �سيكون الأخري له لأنه
�سجل
"ال ميلك القوة لتحمل املزيد من كرة القدم"ّ ،
نيمار ه��دف�ين ( 26و )43بتمريرتني م��ن زميله
كيليان مبابي الذي �أحرز الهدف الثالث ( ،)63فيما
�أحرز �ألبريث �إلي�س من هندورا�س ( )78وال�سنغايل
مباي نيانغ ( )1+90هديف بوردو.
وبهذا الفوز ،رفع �سان جرمان ر�صيده �إىل  34نقطة
حملقاً يف ال�صدارة بفارق ع�شر نقاط عن لن�س �أقرب
مالحقيه ،فيما بقي بوردو على  12نقطة يف املركز
ال�ساد�س ع�شر.
ي�سجل نيمار غري هدف واحد يف
قبل هذه املباراة مل ّ
ال��دوري ه��ذا املو�سم وك��ان من ركلة ج��زاء يف �أيلول/
�سبتمرب املا�ضي.
ودخل فريق املدرب الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو
اىل املباراة بعد �أن اكتفى منت�صف اال�سبوع بالتعادل
 2-2مع م�ضيفه اليبزيغ الأملاين يف دور املجموعات
من دوري �أبطال �أوروبا.
لكن الربازيلي افتتح الت�سجيل يف الدقيقة  26بعد
مت��ري��رة م��ن م �ب��اب��ي ،ف��ا��س�ت�ل��م الكرة
و� �س��دد بطريقة رائ �ع��ة ومفاجئة
للحار�س يف ال��زاوي��ة القريبة
اليمنى ب�ين امل��داف�ع�ين ليهز
ال�شباك.
ويف الدقيقة  ،43توغل نيمار
ن �ف �� �س��ه م ��ن اجل� �ه ��ة اليمنى
وتبادل التمريرات مع مبابي
ل �ي �ه��ز ال �� �ش �ب��اك م � ��رة ثانية
وي �� �ض��اع��ف ال�ن�ت�ي�ج��ة لفريق
العا�صمة.

ويف ال�شوط الثاين� ،أ�ضاف مبابي ثالث �أه��داف �سان
جرمان يف الدقيقة  ،63بعد خط�أ دفاعي توغل من
خالله الهولندي جورجينيو فينالدوم وقدم متريرة
على طبق من ف�ضة للنجم الفرن�سي ال��ذي و�ضعها
بهدوء يف املرمى.
لكن ب��وردو عاد وانتف�ض ومت ّكن من تقلي�ص الفارق
�سجل الأول �إلي�س بعد متريرة حا�سمة رائعة
بهدفنيّ ،
من يا�سني عديل ( ،)78قبل �أن ي�ضيف مباي نيانغ
الهدف الثاين لبوردو ( .)1+90لكن ذلك مل مينع
�سان جرمان من خطف النقاط الثالث.
وا�صل ليل حامل اللقب نتائجه ال�سيئة عندما فر�ض
عليه �ضيفه �أجنيه تعاد ًال مت�أخ ًرا  1-1بهدف املغربي
عزالدين �أوناحي.
وه��ذه امل �ب��اراة ال��راب�ع��ة ت��وال�ي�اً ال�ت��ي يف�شل فيها ليل
ب ��اخل ��روج م�ن�ت���ص� ًرا يف ال � ��دوري م�ك�ت�ف� ًي��ا بتعادلني
وهزميتني.
وكان ليل �سقط �أمام م�ضيفه �سان جرمان يف املرحلة
امل��ا��ض�ي��ة ب�ع��دم��ا �أه� ��در ت �ق��د ًم��ا ب �ه��دف دون رد حتى
الدقيقة  74قبل �أن ينتزع فريق العا�صمة هدفني.
وت �ق��دم ل�ي��ل ع�بر ال�برت �غ��ايل ت�ي��اغ��و دج��ال��و متاب ًعا
�ضربة ثابتة من مواطنه ريناتو �سان�شيز (� ،)28إال
�أن �أوناحي خطف التعادل بعدما تابع عر�ضية بالل
براهيمي نحو القائم الثاين (.)83
وع�ك����س امل �ه��اج��م ال�ت�رك��ي ب ��راق ي�ل�م��از جن��م املو�سم
املا�ضي معاناة ليل هذا املو�سم يف الدقيقة اخلام�سة
من الوقت ب��دل ال�ضائع ،عندما و�صلته الكرة
وهو غري مراقب عند عالمة ركلة اجلزاء �إال
�أنه تعرث عندما حاول ت�سديددها.
وجتمد ر�صيد ليل الذي مل يفز يف الدوري
م�ن��ذ ت�ف��وق��ه ع�ل��ى مر�سيليا يف ال�ث��ال��ث من
ت�شرين االول�/أك �ت��وب��ر عند  16نقطة يف
املركز الثاين ع�شر.
وتعر�ض البلجيكي �أم ��ادو �أون��ان��ا الع��ب ليل
لطرد مبا�شر يف ال�ث��واين االخ�يرة من املباراة
لتدخل قوي على العب اخل�صم.

الق�صة احلقيقية وراء جزيرة الدمى امل�سكونة
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

يف �أعماق قنوات �سوت�شيميلكو املائية� ،آخر بقايا الأزتيك يف مك�سيكو �سيتي ،تقع واحدة من �أكرث املواقع امل�أ�ساوية
واملخيفة يف العامل ،واملعروفة بـ"جزيرة الدمى".
وحتتوي "جزيرة الدمى" ،التي متتد على م�ساحة ف��دان واح��د ( 0.40هكتار) ،على ثالثة �أك��واخ و�آالف الدمى
امل�شوهة التي تتدىل من الأ�شجار ،والتي يدعي ال�سكان املحليون ب�أنها جزيرة ملعونة.
وال ميكن الو�صول �إىل اجلزيرة �إال عرب رحلة و�سط قنوات �سوت�شيميلكو املائية التي تبعد �ساعتني عن مدينة
مك�سيكو جنوبا .وقال ج�يراردو �إيبارا ،امل�ؤ�س�س امل�شارك ل�شركة  ،Ruta Origenوهي �شركة �سفر يف املك�سيك،
ل�صحيفة "ذي بو�ست"" :خالل فرتة كورتي�س (جندي �إ�سباين دمر مع رجاله ح�ضارة الأزتيك املك�سيكية القدمية
وعاملوا الهنود احلمر ب�أب�شع �أنواع الق�سوة) ،فر الكثري من النا�س هنا �إىل �سوت�شيميلكو واختب�أوا يف القنوات املائية.
وكان الكثري من ه��ؤالء النا�س من الن�ساء والأطفال .والعديد من الن�ساء يقتلن �أنف�سهن بدال من �أن مي�سكهن
الإ�سبان ويغت�صبوهن" .وكانت جزيرة الدمى ،بالتايل ،لعدة قرون ،مكانا لالختفاء .ومن الالفت للنظر �أنها تقع
داخل حدود املدينة لإحدى �أكرب العوا�صم يف العامل .وكانت مك�سيكو �سيتي يف الأ�صل جزيرة يف بحرية كالديرا
الربكانية حماطة بجبال �سيريا م��ادري .وكانت �إمرباطورية الأزتيك ( 1300قبل امليالد  1521 -قبل امليالد)
�أول من بد�أ يف تطوير املنطقة ،وبناء نظام من اجلزر اال�صطناعية ،ت�سمى ت�شينامبا ،ونظام قناة للمزارعني للتنقل
فيها .وبعد هزمية الأزتيك يف حرب الأزتيك الإ�سبانية ( ،)1521-1591مت ملء الكثري من القنوات يف ت�شينامبا
وحتويلها �إىل �أ�سا�س املدينة التي نعرفها اليوم.
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يعرث على �شقيقه بعد  24عام ًا وهو يطعنه يف �سريره

عائلة ت�شرتي كلبا فتكت�شف �أنه ثعلب

ع�ثر رج��ل �إي�ط��ايل على �شقيقه املفقود منذ  24عاماً،
عندما ا�ستيقظ على �شقيقه وهو يطعنه يف �سريره.
وا�ستيقظ مارتن رابان�سر ( 35عاماً) على �شقيقه �إيفو
( 42عاماً) وهو يهاجمه يف �سريره ب�سكني كبري ،وذلك
ب�سبب ن ��زاع ع�ل��ى �إرث وال��ده �م��ا ،ومت ن�ق��ل م��ارت��ن �إىل
امل�ست�شفى وهو يعاين من جروح خطرية.
وق��ال��ت حم��ام�ي��ة م��ارت��ن ،ن�ي�ك��وال نيتي�س لل�صحفيني
"�إحدى النظريات هي �أن �إيفو كان غا�ضباً ب�ش�أن �شروط
مرياث والدهما ،مبا يف ذلك املنزل الذي ال يزال مارتن
يعي�ش فيه ،لكن معظم النا�س يتعاملون مع هذا الأمر
من خالل املحامني".
ووفقًا لل�سيدة نيتي�س ،عاد �إيفو �إىل البلدة و�أقام مع�سكراً
يف الغابة بالقرب م��ن امل�ن��زل يف انتظار ال��وق��ت املنا�سب
للهجوم ،ودخل املنزل الذي يعي�ش فيه مارتن مع زوجته
وطفله حام ً
ال �سكينني .وقالت نيتي�س �إنه بعد �إيقاظه،
طعن �إيفو مارتن يف �صدره ب�شكل متكرر لكنه مل ي�صل
�إىل حد قتله ،كما ا�ستخدم رذاذ الفلفل على زوجة مارتن
قبل �أن تفر ال�ستدعاء ال�شرطة.
ومل ير الأخوان بع�ضهما البع�ض ملدة  24عاماً منذ وفاة
والدهما ،وك�شفت ال�شرطة �أن �إيفو كان ينام يف العراء يف
فرينوا ،بينما كان ي�ستخدم املكتبة العامة ليدر�س الأدب،
و�أطلقت عائلته عدة نداءات تلفزيونية للعثور عليه بعد
اختفائه عام  1997دون جدوى.

عندما ا�شرتت ماريبيل �سوتيلو وعائلتها جروا لطيفا من متجر
�صغري يف و�سط ليما ،مل يتوقعوا �أنهم ،حرفيا� ،أدخلوا ثعلبا �إىل
حظرية الدجاج .يف البداية لعب اجلرو الأليف ب�سعادة مع الكالب
الأخرى يف احلي .لكن مع مرور الأيام ،بد�أت تظهر م�ؤ�شرات على
�أن خط�أ ما قد حدث .بد�أ "الكلب" ،الذي �أطلقت عليه العائلة ا�سم
(رن-رن) �أي "�أرك�ض" ،يف مطاردة الدجاج والبط يف احلي لقتلها
والتهام بع�ضها ،مما �أث��ار غ�ضب ال�سكان ،حيث ات�ضح الحقا �أنه
ثعلب من جبال الأنديز ،له �أرجل رفيعة وذيل كثيف ور�أ�س مدبب
و�أذنان بارزتان .قالت �سوتيلو "اعتقدنا �أنه جرو �أ�صيل" ،م�ضيفة
�أن ابنها ا�شرتاه على �أن��ه كلب مبا يعادل  13دوالرا منذ حوايل
�ستة �أ�شهر .وقالت �إنها ا�ضطرت يف نهاية املطاف �إىل دفع �أموال
لتعوي�ض �أ�صحاب الدجاج والبط الذي قتله �أو التهمه الثعلب قبل
هروبه من املنزل .وما زال البحث جاريا عن (رن-رن) من جانب
�شرطة البيئة وامل�س�ؤولني يف هيئة الغابات واحلياة الربية الوطنية
لإعادته �إىل مركز خا�ص �أو حديقة حيوانات.
قال والرت �سيلفا ،الطبيب البيطري املتخ�ص�ص يف احلياة الربية
بالهيئة ،لرويرتز �إن العديد من احليوانات الربية يتم جلبها من
"مهربني" من مناطق الأمازون مثل لوريتو و�أوكايايل ومادر دي
ديو�س ليتم تداولها ب�شكل غري قانوين يف ليما.

كوبرا تهاجم رج ًال على كر�سي مرحا�ض

ا�ضطر رجل من هولندا �إىل �إجراء جراحة ترميمية بعد تعر�ضه
لع�ضة من ثعبان كوبرا� ،أثناء جلو�سه يف املرحا�ض.
ويف التفا�صيل ،كان ال�شاب البالغ من العمر  47عاما ،الذي يتمتع
ب�صحة جيدة ،يف �إجازة بجنوب �إفريقيا ،يف حممية طبيعية عندما
خرج ثعبان "الكوبرا" من املرحا�ض وت�شبثت به وفقا للتفا�صيل
املن�شورة يف التقارير الطبية .هذا وانتظر الرجل ثالث �ساعات
ليتم نقله بطائرة مروحية �إىل �أق��رب مركز �صدمات ،على بعد
ح��وايل  350كيلومرتا ،بعد تعر�ضه مل��ا و�صفته املجلة الطبية
باحلالة الأوىل لـ "ت�سمم الكوبرا الأنفية للأع�ضاء  .وخالل هذا
االنتظار� ،أبلغ ال�ضحية عن �شعوره "ب�إح�سا�س حارق يف �أع�ضائه
و�أمل �صعد من خالل الفخذ �إىل خا�صرته و�أعلى �صدره وبطنه".
وعندما و�صل �إىل امل�ست�شفى ،كانت �أع�ضائه التنا�سلية منتفخة
ولونها �أرجواين غامق ،وهو ما يقول الأطباء �إنه ي�شري �إىل نخر
كي�س ال�صفن  -ي�شار �إليه عادة با�سم "مر�ض �أكل اللحم" .وبح�سب
التقرير الطبي ،فقد تلقى جرعات متعددة من م�ضاد �سم �أفعى
غري حمدد وم�ضادات حيوية وا�سعة الطيف .وجاء يف التقرير:
"مت الإبالغ عن �أن نخر كي�س ال�صفن ي�شمل اللفافة ب�أكملها ،ومت
ا�ستئ�صاله بهوام�ش وا�سعة..متت معاجلة اخللل يف عود الع�ضو عن
طريق التنظري ال�سطحي وم�ضخة الإغالق مب�ساعدة الفراغ".

فوز طفلة رو�سية بلقب �أجمل فتاة

"Best Children

اختارت م�سابقة اجلمال واملوهبة
 ،"of Eurasia 2021الطفلة الرو�سية �إيفاجنلينا
ميلنيكوفا ،ك�أجمل فتاة يف �أورا��س�ي��ا .وتفوقت الطفلة
التي تبلغ من العمر � 9سنوات ،يف امل�سابقة التي �أقيمت يف
�أنطاليا الرتكية ،على  20م�شاركة تناف�سن من �أجل لقب
�أجمل فتاة .وكانت ميلنيكوفا قد فازت يف العام املا�ضي،
باجلائزة الكربى مل�سابقة ملكة جمال العامل ال�صغرية
يف رو�سيا ،والتي �سمحت لها بتمثيل البالد على امل�ستوى
ال ��دويل .وم��ن ب�ين �إجن��ازات�ه��ا �أول ع��ر���ض قدمته بدور
"�سندريال" مع املاي�سرتو �سريغي فيلني ،يف �أحد الأدوار
الرئي�سية يف عر�ض باليه على اجلليد ،و�أداء م�شرتك مع
فرقة برميا مل�سرح البول�شوي لأولغا �سمرينوفا.

�أ�سرة تذهب للتنزه فينتهي بها الأمر حما�صرة باجلنود

�إلقاء القب�ض على جان لوك الهاي

مت �إلقاء القب�ض علىجان لوك الها ي جنم الثمانينيات الفرن�سي
بتهمة اغت�صابه لفتيات قا�صرات ع��ام  .2013ج��ان ل��وك الهاي
البالغ من العمر  68عاماً كان دائماً يعبرّ عن تف�ضيله للفتيات
الأ��ص�غ��ر ��س�ن�اً .ح�سب �صحيفة  Le Parisienك��ان يطلب من
املراهقات عرب االنرتنت والكامريات �أن تتعرى وت�أخذ و�ضعية
�إيحائية .كما تبني يف الق�ضية �أن �أمهات املراهقات كانتا �شجعتا
بناتهما ب�إقامة عالقات جن�سية مع املغني و�إخفاء املو�ضوع.
اع�ت�رف مغني امل�ن��وع��ات بالتهم املوجهة �إل�ي��ه وا��ص�ف�اً املراهقات
ب�أنهما كانتا ت�ستفزانه خالل مكاملات هاتفية طويلة.

املمثلة الأمريكية ت�شاريل دين خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم «فين�ش» يف وي�ست هوليود ،كاليفورنيا -ا ف ب

ب�سبب ال�صراع ..تويرت تعلن اكت�شاف مثري عن حياة عبيد املدينة البائدة �سعر حقيبة �أديل
اكت�شف علماء الآث ��ار يف بومبي� ،أث�ن��اء قيامهم بالتنقيب يف فيال
�إيقاف خا�صية مهمة يف �إثيوبيا
و�سط اجلديدة �سي�صدمكم!
�أنقا�ض ث��وران ب��رك��ان �سنة  79ال��ذي دم��ر املدينة القدمية ،غرفة تقدم

قالت �شبكة التوا�صل االجتماعي
"تويرت"� ،إن �ه��ا �أوق� �ف ��ت م�ؤقتا
خ��ا� �ص �ي��ة امل ��و� �ض ��وع ��ات الرائجة
يف �إث�ي��وب�ي��ا ال �ت��ي ت�شهد �صراعا،
وذل ��ك ع�ل��ى خلفية وج ��ود تهديد
ب �ح��دوث �إي � ��ذاء ج �� �س��دي .وذك ��رت
ت ��وي�ت�ر ،يف ب� �ي ��ان" :التحري�ض
على العنف �أو جتريد النا�س من
�إن�سانيتهم خم��ال��ف لقواعدنا...
وبالنظر �إىل وجود تهديد و�شيك
بحدوث �إيذاء ج�سدي ،فقد �أوقفنا
�أي�ضا خا�صية املو�ضوعات الرائجة
م ��ؤق �ت��ا يف �إثيوبيا" .و�أ�ضافت:
"نراقب الو�ضع يف �إثيوبيا ،ونركز
ع �ل��ى ح �م��اي��ة � �س�لام��ة املحادثات
على تويرت" .وتخو�ض احلكومة
الإث �ي��وب �ي��ة ،م�ن��ذ ع ��ام ،ح��رب��ا �ضد
ق ��وات اجل�ب�ه��ة ال�شعبية لتحرير
ت�ي�غ��راي يف ��ش�م��ال ال �ب�لاد� ،إال �أن
ال�صراع �شهد ف�صال جديدا ،هذا
الأ�سبوع ،بعد �إعالن قوات تيغراي
ت�شكيل حتالف مع ف�صائل مناه�ضة
للحكومة .ويقول التحالف املكون
من ت�سعة ف�صائل �إن��ه يهدف �إىل
�إ�سقاط حكومة رئي�س الوزراء �آبي
�أحمد �سواء بالقوة �أو باملفاو�ضات
وت �� �ش �ك �ي��ل ح� �ك ��وم ��ة انتقالية.
وا��س�ت�ن�ك��رت احل �ك��وم��ة الإثيوبية
ت�شكيل ال�ت�ح��ال��ف وو��ص�ف�ت��ه ب�أنه
ع �م��ل دع ��ائ ��ي ،وق ��ال ��ت �إن بع�ض
اجل �م ��اع ��ات ف �ي��ه ل �ه��ا ت ��اري ��خ من
ال�ع�ن��ف ال �ع��رق��ي .وق��ال��ت و�سائل
الإع�ل�ام الر�سمية �إن��ه م��ع ات�ساع
رقعة ال�صراع وت�صاعد تهديدات
تيغراي وال �ق��وات املتحالفة معها
بالزحف �إىل العا�صمة �أدي�س �أبابا.

Monday

"�إطاللة نادرة للغاية على احلياة اليومية للعبيد" .وقال وزير الثقافة
الإيطايل ،داريو فران�شي�سكيني� ،إن هذا يعد "اكت�شافا مهما يلقي ال�ضوء
على احلياة اليومية ل�سكان بومبي القدماء ،حياة جمتمع العبيد التي
ن�ع��رف عنها القليل جدا" .وح�سبما ذك��ر م���س��ؤول��ون م��ن متنزه بومبي
الأثري ،ف�إن الغرفة كانت مبثابة �صالة نوم م�شرتكة ومنطقة تخزين .مت
اكت�شاف الغرفة يف الفيال الواقعة يف �ضاحية ت�شيفيتا جوليانا يف بومبي،
على بعد خطوات قليلة من املنطقة التي اكت�شف فيها علماء الآثار يف يناير
بقايا عربة احتفالية كانت حمفوظة ب�شكل جيد .وحتتوي الغرفة ،التي
ت�ضم نافذة واحدة عالية وال حتوي �أي زخارف على اجل��دران ،على بقايا
ثالثة �أ�سرة م�صنوعة من اخل�شب ،قابلة للتعديل ،اثنان منها بطول 1.7
مرتا ،وواحد بطول فقط  1.4مرت ،مما ي�شري �إىل �أنها كانت لعائلة لديها
طفل .كما عرث العلماء على �صندوق خ�شبي يحتوي على �أغرا�ض معدنية
ومن�سوجات "يبدو �أنها جزء من جلام خيول" ،وفقا للمتنزه الأثري.
وكانت �أواين الغرفة والأغرا�ض ال�شخ�صية الأخ��رى حتت الأ�سرة ،بينما
كانت  8جرار يف الزاوية ،مما ي�شري �إىل قيامهم بالتخزين يف املنزل .ونقلت
"الأ�سو�شيتد بر�س" عن غابريل زوكرتيغل ،مدير متنزه بومبي الأثري
قوله" :ميكننا تخيل اخل��دم هنا ،والعبيد الذين كانوا يعملون يف هذه
املنطقة ،وي�أتون للنوم هنا ليال .نعلم �أنها كانت بالت�أكيد حياة الكفاف".

ماذا يحدث عند نفاد �شحن بطارية ال�سيارة الكهربائية؟
تعترب ال�سيارات الكهربائية من �أكرث الطرق ال�صديقة للبيئة لل�سفر ولكن
ماذا يحدث عندما ينفد �شحن بطارية ال�سيارة الكهربائية؟
ازدهرت �شعبية ال�سيارات الكهربائية يف ال�سنوات الأخرية ،وتعترب البديل
ال�صديق للبيئة ل�سيارات البنزين لعدة �أ�سباب ،حيث من املحتمل �أن يتم
التخل�ص التدريجي من العديد من ال�سيارات التي تعمل بالوقود يف العقود
القادمة للح�صول على بدائل �صديقة للبيئة .ويتمتع �سائقو ال�سيارات
الكهربائية مبجموعة من املزايا التي ال يح�صل عليها العديد من �سائقي
ال�سيارات التي تعمل بالوقود ،مبا يف ذلك اخل�صومات على ر�سوم االزدحام،
وانخفا�ض تكاليف الت�شغيل ،و�ضريبة الطريق املنخف�ضة �أو املعدومة،
ومواقف ال�سيارات املجانية يف بع�ض الدول.
�إىل �أي مدى ميكن �أن ت�سري ال�سيارات الكهربائية؟
هذا يعتمد على ال�سيارة الكهربائية التي لديك وحجم البطارية ،وكذلك
طريقة قيادتك ،ويبلغ متو�سط مدى �سيارات املدينة ال�صغرية من 100
�إىل  150مي ً
ال ب�شحنة واحدة ،وميكن للطرازات الأكرب والأكرث تكلفة �أن
ت�سافر ملا يزيد عن  300ميل لكل �شحنة.

بعد �أن �شوهدت النجمة العاملية �أدي ل غرب
ل �ن��دن ي ��وم اجل �م �ع��ة ،ت � ��داول رواد مواقع
التوا�صل االجتماعي �صورها معربين عن
حبهم ال�شديد لها.
وقد نالت احلقيبة التي كانت بحوذة �أديل
من نوع " "FENDIا�ستح�سان املتابعني،
حيث ت�ساءلوا عن �سعرها ،وبح�سب املوقع
الر�سمي للماركة العاملية ف�إن �سعرها يبلغ
 2950ي ��ورو �أي م��ا ي� ��وازي  3127دوالر
�أمريكي.
اجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر� ،أن �أدي � ��ل ال �ب��ال �غ��ة من
ال�ع�م��ر  33ع��ام �اً ��س�ت���ص��در ق��ري �ب �اً �ألبوماً
ب�ع�ن��وان " ،"30ك�م��ا ��ص� ّرح��ت �إىل املجلة
" "VOGUEب ��أن �ه��ا يف  2011كانت
معجبة بالأمري ه��اري ،وقالت حينها �إنها
حتب كثرياً �أن مت�ضي �سهرة معه.

خ��رج��ت �أ�� �س ��رة � �س��وي��دي��ة ل �ل �ت �ن��زه يف م �ن��زل �ه��ا املتنقل
(� ،)caravanإال �أنها تفاج�أت بعد �أن انتهى بها الأمر
حما�صرة من قبل جنود �سويديني يف �شمال غوتالند.
وتبني �أن الأ��س��رة قد دخلت منطقة تدريبات ع�سكرية
يحظر دخول املدنيني عليها� ،إىل �أنهم مل يتنبهوا لهذا
الأمر ومل يعرفوا �أن من �أوقفهم هم عنا�صر من اجلي�ش،
لأن عربات اجلي�ش كانت مطلية باللون الأبي�ض .وبعد �أن
مت �إيقاف العربة ،طلب جندي من ال�سائق �إطفاء املحرك
لكن رب الأ�سرة �أخ�بره بوجود �أطفال معه ،وهنا تفاج�أ
اجلندي من ذلك ،حيث كان كان يظن �أن العربة املتنقلة
هي جزء من مترين ع�سكري .وعقب فح�ص املنزل املتنقل
و�إظهار �أفراد الأ�سرة هوياتهم� ،أخرج اجلي�ش الأ�سرة من
منطقة التدريبات الع�سكرية واعتذر عما حدث.

�شريحة حلم بالذهب ت�ضع م�س�ؤوال
�شيوعيا يف ورطة
تعر�ض م�س�ؤول ب��ارز يف احل��زب ال�شيوعي احلاكم يف
فيتنام النتقادات باجلملة ،بعدما انت�شرت �صور له
و�صفت بامل�ستفزة ،وهو يتناول �شريحة حلم مغطاة
ب��ال��ذه��ب ال�ق��اب��ل ل�ل�أك��ل يف ل �ن��دن .وت�ظ�ه��ر لقطات
وزي��ر الأم��ن ال�ع��ام الفيتنامي ت��و الم ،وه��و ي�ستمتع
ب�شريحة حل��م ق��ال��ت �صحف بريطانية �إن �سعرها
ي�صل �إىل  1450جنيها �إ�سرتلينيا ،مما يعك�س حياة
ب ��ذخ ت�ت�ع��ار���ض م��ع م �ب��ادئ احل ��زب ال ��ذي ينتمي له
وم�ستوى معي�شة مواطني ب�لاده .والتقطت ال�صور
يف مطعم ال�شيف ال�ترك��ي ن�صرت غوكجه ،امل�شهور
بر�ش امللح على اللحم بطريقة مميزة ،وب�إطعام زبائنه
املهمني ب�ي��ده .ون�شر املطعم على ح�سابه يف "تيك
توك" ،لقطات لإطعام الوزير الفيتنامي قطعا من
اللحم بيد الطاهي الرتكي املعروف ،قبل �أن يحذفها

�سريعا .لكن ذلك مل مينع متابعي مواقع التوا�صل يف
فيتنام من حتميل اللقطات املثرية للجدل ،ون�شرها
على نطاق وا�سع يف البلد ال��ذي يبلغ متو�سط دخل
الفرد به ما يعادل  112جنيها �إ�سرتلينيا (نحو 150
دوالرا) يف ال�شهر .وانتقد فيتناميون الوزير ب�سبب
تناول الوجبة باهظة الثمن ،حيث كتب �شخ�ص يدعى
نغوين هو ترونغ" :من �أي��ن ح�صل على امل��ال؟ راتبه
ال���س�ن��وي ال ي�ستطيع حت�م��ل تكلفة ت�ل��ك الوجبة".
و�أ�ضاف بوي مانغ تونغ" :ي�ستخدمون �أم��وايل التي
�أدفعها ك�ضرائب من �أج��ل الرفاهية" .ون��ال ن�صرت
غوكجه �شهرة وا�سعة ب�سبب طريقته اال�ستعرا�ضية يف
تقطيع وطهي اللحم ،ف�ضال عن ر�شة امللح ال�شهرية،
و�أ�صبح مطعمه بفروعه املنت�شرة يف بلدان عدة وجهة
للأثرياء من الفنانني والعبي الكرة وامل�شاهري.

هذا ما جمع كايلي جيرن
بـ «ليونيل مي�سي»
الحظ رواد مواقع التوا�صل االجتماعي وجود �شبه بني �صفحات العب كرة القدم
الأرجنتينيليونيل مي�سي ،وجنمة مواقع التوا�صل االجتماعي وتلفزيون الواقع
كايلي جيرن .ال�شبه قائم على عدد املتابعني الذي ميلك االثنان ،وهو  280مليون
متابع ،وعرب اجلمهور عن �إعجابه بهذا الرقم الكبري ،وال��ذي ال يح�صل عليه
�سوى الناجحني.
وك��ان��ت ق��د �أث��ار من�شور لكايلي على م��واق��ع التوا�صل االجتماعي قالت فيه
باللغة الإجنليزية" :مو�سم الأ�سد قائم" ،م�ستعملة تعبري  Leoوكانت
تق�صد مو�سم ب��رج الأ� �س��د ،ول�ك��ن بع�ض املتابعني اع�ت�بروا �أنها
ق�صدت مي�سي ،و�أنها م�شجعة له ولفريقها رغم �أنها مل تثبت
�أو تنفي هذا ال�شيء.

لأول مرة ..ر�صد �إ�صابة
حيوان جديد بكورونا
يف ت� �ط ��ور ي �خ ����ص وب� � ��اء ك ��ورون ��ا
ر�صده الأط�ب��اء البيطريون لأول
مرة ،انتقلت عدوى الفريو�س �إىل
�ضبعني يف ح��دي�ق��ة ح �ي��وان دنفر
بوالية كولورادو الأمريكية.
وم� �ن ��ذ ظ �ه��ر ال� �ف�ي�رو� ��س �أواخ� � ��ر
ع � ��ام  ،2019ر� � �ص ��دت �إ�� �ص ��اب ��ات
"كوفيد  "19بني �أنواع عدة من
احليوانات مثل القطط والكالب
والأ�سود والنمور ،لكنها مل تظهر
� �س��اب �ق��ا يف ال �� �ض �ب��اع ال �ت��ي تعرف
مب�ن��اع�ت�ه��ا ال �ق��وي��ة .وب �ع��د �إ�صابة
ع��دد من �أ�سود احلديقة بكورونا،
جمع �أطباء بيطريون عينات من
جمموعة متنوعة من احليوانات،
مب��ا يف ذل��ك ال���ض�ب��اع ،ليكت�شفوا
�إ�صابة اثنني منها .وظهرت على
ال �� �ض �ب �ع�ين امل �� �ص��اب�ين ( 22و23
ع ��ام ��ا) �أع� ��را�� ��ض خ �ف �ي �ف��ة ،منها
اخلمول وال�سعال وبع�ض �إفرازات
الأن � ��ف� ،إال �أن ح��دي�ق��ة احليوان
ق��ال��ت يف ب �ي��ان �إن �ه �م��ا "يتمتعان
ب�صحة جيدة ،ويتوقع �أن يتماثال
لل�شفاء التام" .ويعتقد الباحثون
�أن احل �ي��وان��ات مي�ك��ن �أن تلتقط
عدوى كورونا من الب�شر ،لكن بناء
على املعلومات املتاحة ف ��إن خطر
حدوث العك�س منخف�ض جدا.
و�أو�صت وزارة الزراعة الأمريكية
الأ� �ش �خ��ا���ص امل �� �ص��اب�ين بفريو�س
ك��ورون��ا بتجنب االت���ص��ال الوثيق
ب� �ح� �ي ��وان ��ات� �ه ��م ،حل �م��اي �ت �ه��ا من
العدوى املحتملة .وارتبط فريو�س
كورونا منذ ظهوره باخلفافي�ش،
حيث ��س��ادت ن�ظ��ري��ات �أن��ه ن�ش�أ يف
ه��ذه احل�ي��وان��ات بكهوف نائية يف
ال�صني ،وانتقل منها �إىل الب�شر.

