الإمارات ت�ستدعي ال�سفري اللبناين احتجاجا على ت�صريحات
وزير الإعالم �ضد حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن

�ص 09

جناح ال�شباب يف �إك�سبو ي�ست�ضيف ملتقى

�أع�ضاء برنامج الزمالة التقنية لل�شباب العربي

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستنكرت دولة الإمارات ب�شدة الت�صريحات التي �أدىل بها وزير الإعالم اللبناين
�ضد حتالف دعم ال�شرعية الذي تقوده اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة يف
اليمن .و�أعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل عن ا�ستنكارها وا�ستهجانها
ال�شديدين �إزاء ه��ذه الت�صريحات امل�شينة وامل�ت�ح�ي��زة ،ال�ت��ي �أدىل بها جورج
قرداحي وزير الإعالم باجلمهورية اللبنانية ،والتي �أ�ساءت �إىل دول حتالف دعم
ال�شرعية يف اليمن.
وا��س�ت��دع��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة وال �ت �ع��اون ال ��دويل �سفري اجل�م�ه��وري��ة اللبنانية
لدى الدولة و�أبلغته احتجاجها وا�ستنكارها على هذه الت�صريحات ،التي تعد
مهاترات تتنافى م��ع الأع ��راف الدبلوما�سية وت��اري��خ ع�لاق��ات لبنان م��ع دول
التحالف العربي لدعم ال�شرعية يف اليمن ،وتنم عن االبتعاد املتزايد للبنان
عن �أ�شقائه العرب.
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برعاية حممد بن زايد  ..مهرجان
الظفرة ينطلق مبدينة �سويحان اليوم

�إىل جانب جمعيات �أخرى:

الد�ستوري احل ّر يطالب ّ
بحل
فرع احتاد القر�ضاوي بتون�س

•• �أبوظبي-وام:

حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة ،تنطلق ال�ي��وم اخلمي�س
م�سابقات مهرجان الظفرة بدورته الـ  15التي تتزامن مع االحتفاء بعام
اخلم�سني بتنظيم جلنة �إدارة املهرجانات وال�برام��ج الثقافية والرتاثية
ب�أبوظبي من مدينة �سويحان يف �أبوظبي.
وت�شكل مزاينة �سويحان املحطة الأوىل يف مو�سم مزاينات �أبوظبي بعد
توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان بتو�سيع نطاق
مهرجان الظفرة لي�شمل مزاينات الإب��ل يف ك��ل م��ن �سويحان يف الفرتة
من � 28أكتوبر �إىل  4نوفمرب ورزي��ن يف الفرتة من  25نوفمرب �إىل 2
دي�سمرب ومزاينة مدينة زايد خالل الفرتة من � 23إىل  30دي�سمرب �إىل
جانب املزاينة الرئي�سية يف موقع مهرجان الظفرة بالفرتة من � 13إىل
 22يناير.
وتت�ضمن امل��زاي�ن��ات � 311شوطا ل�ل�إب��ل املحليات واملجاهيم واملهجنات
الأ��ص��اي��ل والو�ضح واملحالب وق��د خ�ص�ص لها  2937ج��ائ��زة قيمة �إىل
جانب 7م�سابقات تراثية ت�شمل �إقامة � 27شوطا خ�ص�ص لها  120جائزة
( .التفا�صيل �ص)5

الإمارات والأردن تد�شنان مركز امل�سرعات احلكومية
�ضمن ال�شراكة اال�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي

•• دبي-وام:

د�شنت حكومتا دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة واململكة الأردن�ي��ة الها�شمية
مركز امل�س ّرعات احلكومية يف العا�صمة الأردنية عمان ،امل�ستلهم من منوذج
امل�سرعات احلكومية الإماراتية� ،ضمن مبادرة هادفة لتوفري خمترب مفتوح
لتطوير خ��دم��ات و�آل �ي��ات ع�م��ل حكومية مبتكرة تخت�صر ال��زم��ن واجلهد

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

•• الفجر  -تون�س:

حممد بن را�شد خالل لقائه حاكم �أم القيوين وويل عهد عجمان (وام)

التقى ملك لي�سوتو وزار اجلناح الرتكي يف �إك�سبو

حممد بن را�شد يلتقي حاكم �أم القيوين وويل عهد عجمان
•• دبي -وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل� ،أم�س �أخ��اه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم القيوين،
و�سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ،ويل عهد عجمان ،وذلك يف مقر
�إك�سبو  2020دبي .تناول اللقاء عدداً من املو�ضوعات املتعلقة مب�سرية
التنمية ال�شاملة يف الدولة وما ت�شهده من تقدم يف خمتلف جماالت
التطوير وما يتم تنفيذه من خطط طموحة لالرتقاء ب�شتى القطاعات

احليوية ،ال�سيما مع ا�ستعداد دولة الإمارات لالحتفال بيوبيلها الذهبي
وال�ت��أه��ب ملرحلة ج��دي��دة م��ن العمل ال �ه��ادف خل��دم��ة ال��وط��ن ورفعته
وحتقيق الرخاء واال�ستقرار وال�سعادة للمواطن .كما تطرق النقا�ش �إىل
الآث��ار الإيجابية العديدة التي حت�صدها دولة الإم��ارات من ا�ست�ضافة
الفعاليات العاملية الكربى ،ومن �أهمها معر�ض �إك�سبو  2020دبي.
من جهة �أخ��رى زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
ام�س مقر �إك�سبو  2020دبي ،حيث التقى جاللة امللك ليت�سي الثالث،
ملك مملكة لي�سوتو ،يف ج�ن��اح ب�ل�اده امل�ق��ام يف منطقة اال��س�ت��دام��ة يف
(التفا�صيل �ص)2
�إك�سبو.

ترحيب بعودة حمدوك ودعوات من �أحزاب �سودانية للحوار

طالب احلزب الدّ�ستوري احلر رئي�سة احلكومة بتفعيل الف�صل  45من
مر�سوم اجلمعيات امل ��ؤرخ يف � 24سبتمرب  2011ال�ستكمال �إجراءات
ح ّل ما ي�س ّمى فرع تون�س لالحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني واالنطالق يف
�إجراءات حل جمعية �صاحب الطابع للثقافة الإ�سالمية ورابطة تون�س
للثقافة والتعدد وغريها من اجلمعيات ذات العالقة بتبي�ض الأموال
وبالتنظيمات الإرهابية عرب العامل.
و��ش��دد احل��زب يف ب�ي��ان �أم����س الأرب �ع��اء ،على ��ض��رورة ات�خ��اذ الإج ��راءات
القانونية �ضد هذه اجلمعيات والإذن ب�إيقاف العمل باتفاقيات التعاون
وال�شراكة وك��ل �أ�شكال التعامل بينها وب�ين ال ��وزارات وخمتلف �أجهزة
الدولة وطنيا وجهويا وحمليا.
وا��ض��اف �أن��ه ل��وح��ظ م��ؤخ��را تكثيف �أن�شطة ح��زب التحرير (ح��زب ذو
مرجعية دينية ي��دع��و �إىل �إق��ام��ة دول��ة اخل�لاف��ة) وتعمد ال��دول��ة عدم
ا�ستكمال م�سار التتبعات الق�ضائية التي انطلقت يف �ش�أنه رغم خطورة
�أطروحاته� ،إ�ضافة �إىل ا�ستفحال االنت�صاب ال�سيا�سي الفو�ضوي والتداخل
بني العمل اجلمعياتي وال�سيا�سي.
وا�شار احل��زب اىل ما و�صفه بلجوء بع�ض الأط��راف �إىل اال�ستفادة من
التمويل الأج�ن�ب��ي امل�سموح ب��ه للجمعيات ودخ��ول اجل��ام�ع��ات واملعاهد
وا�ستعمال ف�ضاءات امل�ؤ�س�سات العمومية للن�شاط ق�صد تكوين ر�صيد
انتخابي مق ّنع وحتقيق م�شروع �سيا�سي مع �ضمان الإفالت من العقوبات
التي يفر�ضها مر�سوم الأحزاب بخ�صو�ص التمويل اخلارجي.
وطالب الد�ستوري احلر يف هذا ال�سياق ،بفتح حتقيق يف خمالفة حركة
قرطاج اجلديدة ملقت�ضيات الف�صل  4من مر�سوم اجلمعيات الذي يحجر
على اجلمعية دعم قائمات انتخابية م�ستقلة �أو غريها.

ح�سان دياب يرفع دعوى على الدولة اللبنانية

االحتاد الإفريقي يعلق م�شاركة ال�سودان والبنك الدويل يعلق م�ساعدته جعجع يغيب عن جل�سة املخابرات يف �أحداث بريوت
•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلن االحتاد الإفريقي يف بيان �أنه
ع� ّل��ق م�شاركة ال���س��ودان يف جميع
الأن�شطة حتى عودة ال�سلطة التي
يقودها املدنيون ،فيما علق البنك
الدويل م�ساعدته.
ودان االحتاد يف بيان ب�شدة �سيطرة
اجل�ي����ش ال���س��وداين ع�ل��ى ال�سلطة
وح� ّل احلكومة االنتقالية ورف�ض
ب�شكل كامل تغيري احلكومة غري
الد�ستوري الذي اعتربه �أمراً غري
م�ق�ب��ول و�إه��ان��ة للقيم امل�شرتكة
وامل�ع��اي�ير الدميقراطية لالحتاد
الإفريقي.
يرحب بالإفراج
وقال االحت��اد �إنه ّ
ع � ��ن رئ� �ي� �� ��س ال� � � � � ��وزراء ع� �ب ��داهلل
ح � �م� ��دوك ال� � ��ذي �أوق � �ف� ��ه �صباح
االث�ن�ين ع�سكريون و�أف��رج��وا عنه
م �� �س��اء ال �ث�ل�اث��اء ،ودع� ��ا للإفراج
ال � �ك ��ام ��ل وغ �ي ��ر امل � �� � �ش� ��روط عن
جميع امل�ع�ت�ق�ل�ين ،بينهم ال ��وزراء
وامل�س�ؤولون املدنيون الآخرون.
و�أفاد م�صدر مبكتب قائد اجلي�ش
ال���س��وداين ،عبد الفتاح الربهان،

�سودانيون يتظاهرون راف�ضني االطاحة بحكومة رئي�س الوزراء (ا ف ب)
ل���س�ك��اي ن �ي��وز ع��رب�ي��ة ب � ��أن ك��ل ما عن مكتب رئي�س ال��وزراء عبد اهلل م��ن �أح ��زاب ��س��ودان�ي��ة ل�ل�ع��ودة �إىل
ي�شاع ب�ش�أن تعذيب املعتقلني لي�س ح� �م ��دوك ،ووزارة الإع �ل ��ام غري احلوار ،فيما �أعلن رئي�س الطريان
املدين ال�سوداين لـ«رويرتز» �إعادة
�صحيح.
له �أ�سا�س من ال�صحة.
ورح��ب وزي��ر اخلارجية الأمريكي فتح املطار اليوم ال�ساعة  4م�ساء.
و�أكد امل�صدر �أن املوقوفني يحظون
ّ
مبعاملة كرمية ومل يتم نقل �أي �أن � �ت� ��وين ب �ل �ي �ن �ك��ن ب� �ع ��ودة رئي�س وكان حمدوك قد عاد قبل �ساعات،
الوزراء ال�سوداين ال�سابق ،عبداهلل م�ساء الثالثاء� ،إىل منزله و�سط
واحد منهم للم�ست�شفى.
و�شدد امل�صدر على �أن كل ما ي�صدر حمدوك �إىل منزله ،و�سط دعوات حرا�سة �أمنية.

ال�سي�سي يعني رئي�سا جديدا
لأرك�����ان اجل��ي�����ش امل�����ص��ري

امتنع رئي�س حزب القوات اللبنانية
�سمري جعجع �أم�س عن املثول �أمام
خمابرات اجلي�ش لال�ستماع �إليه
ح ��ول ال� �ت ��وت ��رات ال �ت��ي �شهدتها
منطقة الطيونة يف ب�ي�روت قبل
�أ�سبوعني وت�سببت مبقتل �سبعة
�أ��ش�خ��ا���ص ،بينما ن�ف��ذ منا�صروه
وقفات احتجاجية داعمة له.
و�شهدت الطيونة التي يقع قربها
مكتب املحقق ال�ع��ديل يف انفجار
م ��رف� ��أ ب� �ي��روت ال �ق��ا� �ض��ي ط ��ارق
بيطار يف ق�صر ال �ع��دل ،تظاهرة
احتجاجية يف  14ت�شرين الأول
�أك � �ت ��وب ��ر دع � ��ا ال �ي �ه ��ا ح � ��زب اهلل
وحليفته ح��رك��ة �أم ��ل ،اعرتا�ضاً
ع �ل��ى �أداء ب �ي �ط��ار ب �ع��د اتهامه
بت�سيي�س التحقيق واال�ستن�سابية
يف االدع � ��اء ع�ل��ى م �� �س ��ؤول�ين دون
�سواهم.
وك� � ّل ��ف م �ف��و���ض احل �ك��وم��ة لدى
املحكمة الع�سكرية القا�ضي فادي
ع�ق�ي�ق��ي اخل �م �ي ����س امل��ا� �ض��ي فرع
ال�ت�ح�ق�ي��ق يف خم ��اب ��رات اجلي�ش
ا�� �س� �ت ��دع ��اء ج �ع �ج��ع ال� � ��ذي �أُب� �ل ��غ

�أن�صار جعجع يعار�ضون مثوله �أمام خمابرات اجلي�ش ب�ش�أن احداث الطيونة
بوجوب التوجه اىل وزارة الدفاع طارق بيطار مذكرة �إح�ضار بحقه
ع�ن��د التا�سعة ( 6,00ت غ) من ال�ستجوابه.
وق ��ال امل�ح��ام��ي ن ��زار �صاغية من
�صباح الأربعاء.
وق ��ال م���ص��در ق���ض��ائ��ي لفران�س جماعة املفكرة القانونية لرويرتز
ب��ر���س �إن جعجع مل يح�ضر اىل �إنه يتعني على بيطار وقف مقا�ضاة
وزارة الدفاع.
دي��اب مبجرد �إخ�ط��اره بالدعوى،
�إىل ذل� ��ك ،ذك� ��رت و� �س��ائ��ل �إع�ل�ام م�ضيفا �أن ب�إمكان بيطار مقا�ضاة
لبنانية �أن رئي�س ال��وزراء ال�سابق �آخرين يف الق�ضية.
ح �� �س��ان دي � ��اب رف� ��ع دع � ��وى على و ُوج �ه��ت ات�ه��ام��ات ل��دي��اب ب�سبب
الدولة اللبنانية ،الأربعاء ،وذلك ان� �ف� �ج ��ار امل� ��رف � ��أ يف ال� ��راب� ��ع من
ب �ع ��د ي � ��وم م� ��ن �إ�� � �ص � ��دار قا�ضي �أغ���س�ط����س  ،2020ال ��ذي �سقط
التحقيق يف انفجار مرف�أ بريوت فيه �أكرث من  215قتيال.

حتذير من هجوم داع�شي يف قلب �أمريكا

الأمم املتحدة ووا�شنطن تفر�ضان
ع��ق��وب��ات على م�����س��ؤول ليبي

�أبلغ م�س�ؤول كبري يف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغر�س،
ب�أن �أو�ساط املخابرات الأمريكية ُتقدر �أن تنظيم داع�ش يف �أفغان�ستان قد
ي�صبح لديه القدرة على مهاجمة الواليات املتحدة خالل � 6أ�شهر على
�أقرب تقدير و�أن لديه النية للقيام بذلك.
وت�صريحات وك�ي��ل وزارة ال��دف��اع لل�ش�ؤون ال�سيا�سية ك��ول�ين ك��ال هي
�أحدث �إ�شعار ب�أن �أفغان�ستان رمبا ما زالت متثل خماوف خطرية للأمن
القومي للواليات املتحدة بعد �أن انتهت حربها التي ا�ستمرت عقدين
هناك بالهزمية يف �أغ�سط�س.
وحركة طالبان التي ك�سبت احل��رب ع��دو لتنظيم داع����ش ،ال��ذي �أعلن
م�س�ؤوليته عن تفجريات انتحارية وهجمات �أخرى ،بينما ت�سعى طالبان
لفر�ض القانون والنظام بعد ان�سحاب القوات الأمريكية.
و�شمل ذل��ك تفجريات ا�ستهدفت الأقلية ال�شيعية و�أي�ضا قيام داع�ش
بقطع رقبة ع�ضو يف جماعة م�سلحة تابعة لطالبان يف مدينة جالل
�أباد يف �شرق البالد.
وق��ال كال يف �شهادة �أم��ام جلنة القوات امل�سلحة يف جمل�س ال�شيوخ �إنه
لي�س م��ن ال��وا��ض��ح بعد م��ا �إذا ك��ان��ت ل��دى ط��ال�ب��ان ال �ق��درة على قتال
التنظيم ب�شكل فعال بعد ان�سحاب الواليات املتحدة يف �أغ�سط�س.
وقاتلت الواليات املتحدة طالبان ووجهت �ضربات كذلك �إىل جماعات
مثل داع�ش والقاعدة .وق��ال :تقديرنا هو �أن طالبان وداع�ش  -والية
خرا�سان يف �أفغان�ستان عدوان لدودان .ولذلك ف�إن طالبان لديها دافع
قوي لتعقب داع�ش خرا�سان .و�أعتقد �أن قدرتها على القيام بذلك مل
تتحدد بعد .وقدر كال عدد مقاتلي داع�ش خرا�سان بب�ضعة �آالف.
وقال القائم ب�أعمال وزير اخلارجية يف حكومة طالبان اجلديدة �أمري
خان متقي �إن حكومته �ستت�صدى خلطر مقاتلي تنظيم داع�ش .وقال
�أي�ضا �إن �أفغان�ستان لن ت�صبح قاعدة لهجمات على دول �أخرى.

فر�ضت ال��والي��ات املتحدة والأمم
املتحدة عقوبات على ليبي م ّتهم
ب��ارت �ك��اب جت� � ��اوزات ف�ظ�ي�ع��ة �ضد
مهاجرين �أفارقة يف مركز احتجاز
يف ليبيا.
و�أع�ل��ن وزي��ر اخلارجية الأمريكي
يف بيان �أن �أ�سامة الكوين �إبراهيم
ي��دي��ر بحكم الأم ��ر ال��واق��ع مركز
اح�ت�ج��از مهاجرين يف ال��زاوي��ة يف
ليبيا ،حيث ارتكب هو �أو �أ�شخا�ص
حتت �إمرته جت��اوزات فظيعة �ضد
م �ه��اج��ري��ن ،ب�ي�ن�ه��ا ع�م�ل�ي��ات قتل
وعنف جن�سي و�ضرب وجرح ،داعياً
ال�سلطات الليبية �إىل حما�سبته.
ب� ��دوره� ��ا ق ��ال ��ت وزارة اخل ��زان ��ة
الأمريكية التي فر�ضت العقوبات،
�إن �أ�سامة الكوين وُ�صف ب�أنه من
ك�ب��ار امل�ت��اج��ري��ن باملهاجرين وهو
م���س��ؤول ع��ن اال��س�ت�غ�لال املنهجي
للمهاجرين الأفارقة يف هذا املركز
الذي يُ�س ّمى �أي�ضاً �سجن �أ�سامة.
و�أدرج جمل�س الأمن التابع للأمم
امل�ت�ح��دة ه��و الآخ ��ر ا� �س��م الكوين،
االثنني ،على الئحتها للعقوبات.

•• وا�شنطن-وكاالت:

•• القاهرة�-أ ف ب:

�أ� � �ص ��در ال��رئ �ي ����س امل �� �ص��ري عبد
ال �ف �ت��اح ال���س�ي���س��ي ق � ��رارا بتعيني
ال �ف��ري��ق �أ� �س��ام��ة ع���س�ك��ر رئي�ساً
لأرك ��ان اجل�ي����ش امل���ص��ري ب�ع��د �أن
ع�ّي�نّ �سلفه م�ست�شارا ل��ه ،ح�سب
م��ا �أك ��د امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م الرئا�سة
امل�صرية ب�سام را�ضي الأربعاء.
وقال را�ضي يف بيانني مقت�ضبني
على �صفحته الر�سمية على موقع
في�سبوك �إن ال�سي�سي ي�صدر قرارا
ب�ت�ع�ي�ين ال �ف��ري��ق �أ� �س��ام��ة �أحمد
ر�� �ش ��دي ع� �ب ��داهلل ع���س�ك��ر رئي�سا
لأرك� � ��ان ح ��رب ال� �ق ��وات امل�سلحة
وق � ��رارا ب�ت�ع�ي�ين ال �ف��ري��ق حممد
فريد ح�ج��ازي م�ست�شارا لرئي�س
اجلمهورية ملبادرة حياة كرمية.
وحياة كرمية هي مبادرة رئا�سية
�أُط � �ل � �ق� ��ت م �ط �ل��ع ع� � ��ام 2019
مل���س��اع��دة ال �ق��رى الأك�ث�ر ف�ق��را يف
البالد.
وج��اء ق��رار ال�سي�سي بعد يومني
م��ن �إع�ل�ان��ه رف��ع ح��ال الطوارئ
املفرو�ضة يف البالد منذ �أكرث من
�أربع �سنوات �إثر هجومني داميني

قائد اجلي�ش عبدالفتاح الربهان،
من جهته� ،أعلن يف م�ؤمتر �صحفي
�أم�س �أن حمدوك كان موجودا معه
يف منزله وذلك حلمايته.
وقال القائد العام للقوات امل�سلحة
ال�سودانية ،يف م�ؤمتر �صحفي� ،إن
ق ��وىً �سيا�سية �أرادت اال�ستفراد
بامل�شهد يف ال�سودان.
و�أ�ضاف �أن عدم الثقة بني الأطراف
االنتقالية وق��ع بعد توقيع اتفاق
ال�سالم يف جوبا.
كما قال الربهان� ،إن مبادرة رئي�س
ال��وزراء ال�سابق عبد اهلل حمدوك
مت اختطافها من جانب جمموعة
�صغرية ،و�أن اجلي�ش عالج بع�ض
الأزمات التي �أهملتها احلكومة.
ويف ردود ال �ف �ع��ل ،ق ��ال ��ت حركة
حترير ال�سودان بقيادة ،مني �أركو
م �ن��اوي� ،إن ال��واق��ع ف��ر���ض نف�سه
يف ال �� �س��ودان نتيجة ل�ت�ع� ّن��ت قوى
احلرية والتغيري ورف ِِ�ضهم للحوار
اجل � ��اد .و�أك � ��دت احل��رك��ة يف بيان
مت�سكها الكامل بعملية التحوّل
ّ
الدميقراطي والوثيقة الد�ستورية
واتفاق جوبا لل�سالم.

•• بريوت-وكاالت:

وزير اخلارجية االمريكي خالل زيارته المريكا الالتينية

اال�ستثمار الأجنبي:

�أمريكا الالتينية :حرب املليارات بني بكني ووا�شنطن!

•• الفجر  -فران�سوا كليمن�صو* ترجمة خرية ال�شيباين

ت��و��ض��ح ج��ول��ة رئ�ي����س الدبلوما�سية الأم��ري�ك�ي��ة� ،أن �ت��وين بلينكني ،يف
ك��ول��وم�ب�ي��ا والإك� � � ��وادور ،رغ �ب��ة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة يف م��واج �ه��ة �شه ّية
ال�صينيني املفتوحة يف حديقتهم اخللفية ال�سابقة .بالن�سبة لبكني ،ف�إن
اال�ستثمار يف �أمريكا اجلنوبية ي�سمح لها بزيادة التبعية املالية لهذه
البلدان ،وبالتايل زيادة نفوذها.
ا�ستخدمت جلوبال ت��امي��ز ،الناطقة بل�سان النظام ال�صيني الدويل،
نربة املدفعية والتهديد ،للتعليق على �أول رحلة قام بها �أنتوين بلينكني
�إىل �أم��ري�ك��ا اجلنوبية منذ ان�ضمامه �إىل وزارة اخل��ارج�ي��ة� :إن��ه من
غري املنا�سب للواليات املتحدة �أن حتاول جذب االقت�صادات الإقليمية
ل�صاحلها بهدف حتقيق مكا�سب جيو�سيا�سية( .التفا�صيل �ص)10

•• وا�شنطن-وكاالت:

هل هي دمية يف يد رئي�س الوزراء ال�سابق �شينزو �آبي؟

قد ت�صبح �أول امر�أة تقود اليابان

�سناء تاكاي�شي :القومية املتطرفة ذات الأنياب الطويلة!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

برزت الرئي�سة اجلديدة للربنامج ال�سيا�سي لليمني املحافظ احلاكم
بخطبها التحريفية .ويراها كثريون على �أنها دمية يف يد رئي�س الوزراء
ال�سابق �شينزو �آبي.
بوجود  18باملائة من املر�شحات ،من غري املرجح �أن ت�ؤدي االنتخابات
الت�شريعية يف � 31أكتوبر يف اليابان �إىل حت�سني التنا�صف يف الربملان
ال�ي��اب��اين .وه��ذا ال يكفي لإزع ��اج �سناء تاكاي�شي ،الرئي�سة اجلديدة
للربنامج ال�سيا�سي للحزب اليميني املحافظ احلاكم ،احلزب الليربايل
الدميقراطي ،وهو موقع ا�سرتاتيجي للغاية� .إن ممثلة نارا (الغرب)
املنتخبة ،تدافع عن النموذج التقليدي :املر�أة ربة بيت ،والزوج يف خدمة
(التفا�صيل �ص)15
املجد ال�صناعي للأرخبيل.
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�أجرت  295,380فح�صا ك�شفت عن � 95إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  136حالة جديدة من كورونا
••�أبوظبي  -وام:

02

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 الوزارة عن �إجراء  295,380فح�صا جديدا خالل 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 ال��دول��ة يف الك�شف ع��ن  95ح��ال��ة �إ�صابة
ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  739,566حالة.
كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن وف��اة حالة م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,135
حالة.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�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 ال ��وزارة ع��ن �شفاء  136حالة ج��دي��دة 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  733,640حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  33,635جرعة من
لقاح كوفيد 19-خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  33,635جرعة من لقاح
كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى �أم�س  20,999,143جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 212.32جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح كوفيد  19 -و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س كوفيد.-19

حممد بن را�شد يلتقي حاكم �أم القيوين وويل عهد عجمان

•• دبي -وام:

التقى �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 الوزراء حاكم
دب��ي رع��اه اهلل� ،أم����س �أخ ��اه �صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ � �س �ع��ود ب ��ن را�شد
امل�ع�لا ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى حاكم
�أم القيوين ،و�سمو ال�شيخ عمار بن
حميد النعيمي ،ويل عهد عجمان،
وذل��ك يف مقر �إك�سبو  2020دبي.
ت�ن��اول اللقاء ع��دداً م��ن املو�ضوعات
املتعلقة مب�سرية التنمية ال�شاملة
يف ال��دول��ة وم��ا ت�شهده من تقدم يف
خمتلف جم��االت التطوير وم��ا يتم
تنفيذه من خطط طموحة لالرتقاء ج��دي��دة م��ن العمل ال�ه��ادف خلدمة الإيجابية العديدة التي حت�صدها
ب�شتى القطاعات احليوية ،ال�سيما ال��وط��ن ورف �ع �ت��ه وحت �ق �ي��ق الرخاء دول� � ��ة الإم � � � � ��ارات م� ��ن ا�ست�ضافة
ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ع��امل�ي��ة ال �ك�ب�رى ،ومن
مع ا�ستعداد دولة الإمارات لالحتفال واال�ستقرار وال�سعادة للمواطن.
بيوبيلها الذهبي وال�ت��أه��ب ملرحلة ك �م��ا ت� �ط ��رق ال �ن �ق��ا���ش �إىل الآث � ��ار �أه �م �ه��ا "معر�ض �إك �� �س �ب��و 2020

دبي" ،ملا لها من انعكا�سات طيبة يف
توثيق عرى التعاون مع خمتلف دول
ال�ع��امل وامل�ساهمة يف اكت�شاف �آفاق
ج��دي��دة مل��زي��د م��ن الإجن � ��ازات التي

تخدم كافة �أوجه التنمية والتطوير
يف ال��دول��ة ،وكيفية اال��س�ت�ف��ادة من
مثل تلك املحافل الدولية يف تبادل
اخلربات والر�ؤى يف جميع املجاالت،

وم� ��ا ت� ��ؤه ��ل ل ��ه م ��ن ت �ع��زي��ز مزيد ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ �أحمد بن
م��ن ال���ش��راك��ات ال��داع�م��ة للأهداف �سعيد �آل مكتوم ،رئي�س هيئة دبي
اال�سرتاتيجية للدولة على املديني ل �ل �ط�يران امل ��دين ال��رئ�ي����س الأعلى
ملجموعة ط�ي�ران الإم � ��ارات ،رئي�س
القريب والبعيد.

اللجنة العليا لإك�سبو  2020دبي،
و�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،وع��دد من ال�شيوخ
وكبار امل�س�ؤولني.

التقى ملك لي�سوتو وزار اجلناح الرتكي يف �إك�سبو

حممد بن را�شد :املحافل العاملية املقامة على �أر�ض الإمارات تعزز روابطها مع كافة ال�شعوب ال�شقيقة وال�صديقة
•• دبي -وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جم �ل ����س ال� � ��وزراء
حاكم دب��ي "رعاه اهلل"� ،أن املحافل
الدولية والفعاليات العاملية املقامة
على �أر�ض الإمارات تخدم يف توثيق
رواب� �ط� �ه ��ا م ��ع خم �ت �ل��ف ال�شعوب
ال�شقيقة وال�صديقة املمثلة يف تلك
الفعاليات ،منوهاً �أن �إك�سبو 2020
دبي مبا ي�ضمه من م�شاركة عاملية
وا� �س �ع��ة م��ن خ�ل�ال �أج �ن �ح��ة 192
دول� � � ��ة ،مي� �ث ��ل م �ن �� �ص��ة منوذجية
الك �ت �� �ش��اف ال �ف ��ر� ��ص ال� �ت ��ي تخدم
ه��ذا ال�ت��وج��ه وت�ع�ين ع�ل��ى اكت�شاف
م�ساحات جديدة للتعاون وال�شراكات
الب ّناءة مع خمتلف �شعوب الأر�ض،
ت�أ�صيال لنهج الإم��ارات يف التعاي�ش
وت��وط �ي��د ال ��رواب ��ط ال �ق��ائ �م��ة على
االح�ترام املتبادل والرغبة يف ن�شر
�أ�سباب اخلري يف كل مكان على وجه

الأر�ض.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ال��زي��ارة ال�ت��ي قام
بها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم �أم�س �إىل مقر
�إك���س�ب��و  2020دب ��ي ،ح�ي��ث التقى
ج�لال��ة امل�ل��ك ليت�سي ال�ث��ال��ث ،ملك

مملكة لي�سوتو ،يف جناح بالده املقام
يف منطقة اال� �س �ت��دام��ة يف �إك�سبو،
وت� �ن ��اول ال �ل �ق��اء ع�ل�اق��ات التعاون
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �� �ص��دي �ق�ين و�سبل
االرت �ق ��اء ب�ه��ا مب��ا ي��دع��م الأه� ��داف
امل �� �ش�ت�رك��ة يف جم � ��االت التطوير

املتنوعة ،ال�سيما يف جم��ال التو�سع
يف ال���ش��راك��ات االق�ت���ص��ادي��ة وزي ��ادة
م�ستوى التبادل التجاري واكت�شاف
الفر�ص اال�ستثمارية يف �ضوء املوارد
الطبيعية الغنية ال�ت��ي تتمتع بها
اململكة الأف��ري�ق�ي��ة ال�صديقة ،وما

متلكه الإمارات من خربات متميزة
يف جم��االت تطوير البنى التحتية
واال�ستثمار والتنمية الإدارية.
واطلع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم خ�لال الزيارة
م��ع م�ل��ك لي�سوتو ع�ل��ى م��ا تقدمه

اململكة م��ن م�ع��رو��ض��ات م��ن خالل
جناحها وت�سعى عربه �إىل التعريف
مبا وهبها اهلل من مقومات طبيعية
ث��ري��ة وم�ت�ن��وع��ة وم��ا تتميز ب��ه من
ج �ب��ال � �ش��اه �ق��ة ،ك��ذل��ك التعريف
ب �ط �ب �ي �ع��ة ح� �ي ��اة � �ش �ع��ب البا�سوتو

وع��ادات �ه��م وت�ق��ال�ي��ده��م وموروثهم
الثقايف املميز ،كذلك اهتمام �شعب
اململكة برت�سيخ ثقافة اال�ستدامة
مب��ا يحفظ عليها م��وارده��ا الغنية
وير�شد ا�ستهالكها ب�أ�سلوب يكفل
امل� ��وازن� ��ة ب�ي�ن ع �م �ل �ي��ات التطوير

واحل�ف��اظ على البيئة .كما �شملت
زي��ارة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم �إىل �إك�سبو تفقد
جناح اجلمهورية الرتكية املقام يف
منطقة اال��س�ت��دام��ة وي�ت��م تنظيمه
"�صنع امل�ستقبل من �أ�صل
حتت �شعار ُ
احل�ضارات" ،حيث يعك�س اجلناح
مالمح من تاريخ تركيا وموروثها
ال � �ث � �ق ��ايف وك � ��ذل � ��ك �أه� � � ��م معاملها
اجلغرافية وبيئتها الطبيعية.
و� �ش��اه��د ��س�م��وه خ�ل�ال زي��ارت��ه �إىل
اجل �ن��اح ال�ترك��ي ع��رو� �ض �اً تفاعلية
تربز مفهوم اال�ستدامة الذي تركز
عليه ت��رك�ي��ا ،م��ع ع��ر���ض م��ا تتمتع
به من مقومات التميز يف جماالت
خمتلفة ت�شمل القطاعني الزراعي،
وال�صناعي ال�سيما يف جمال �صناعة
ال �� �س �ي ��ارات ،وق �ط��اع��ات اخلدمات
امل�خ�ت�ل�ف��ة وم� ��ا ت ��وف ��ره م ��ن فر�ص
ا�ستثمارية م�ت�ع��ددة ،ك��ذل��ك املوارد
الطبيعية ال�ع��دي��دة ال�ت��ي متتلكها
وت�سعى للحفاظ عليها.

جمل�س الأمن ال�سيرباين و �إنرت�سك يطلقان �أول خمترب للأمن ال�سيرباين
•• �أبوظبي-وام:

�أع� �ل ��ن جم �ل ����س الأم � ��ن ال�سيرباين
حل�ك��وم��ة دول ��ة الإم� � ��ارات ومعر�ض
"�إنرت�سك" احلدث العاملي خلدمات
ال� �ط ��وارئ والأم� � ��ن وال �� �س�لام��ة عن
ع�ق��د ��ش��راك��ة ا�سرتاتيجية لإطالق
�أول خمترب للأمن ال�سيرباين وذلك
�ضمن فعاليات احلدث الدويل املقرر
انعقاده يف الفرتة بني � 16إىل 18
يناير .2022
وي �ق��ام "�إنرت�سك" ب��دورت��ه الثالثة
والع�شرين حتت عنوان "توحيد جهود
خرباء القطاع من �أجل �أمن و�سالمة
الأج�ي��ال امل�ستقبلية"  ..ومت تطوير
خمترب الأم��ن ال�سيرباين لت�سليط
ال�ضوء على تقنيات التحقيق وقدرات
الأدلة اجلنائية الرقمية وال�شراكات
بني القطاعني العام واخلا�ص للحد
م��ن ال�ه�ج�م��ات ال�سيربانية العابرة

للحدود ومواجهتها.
وي�شمل برنامج "�إنرت�سك" يف عام
 2022الأم � ��ن ال �� �س �ي�براين ك�أحد
الإ�� �ض ��اف ��ات اجل ��دي ��دة ال �ت ��ي حتتل
م��رك��ز ال���ص��دارة �ضمن �إط ��ار العمل
املتجدد للم�ؤمتر الدويل حيث يركز
�إنرت�سك على االبتكار والتكنولوجيا
م ��ن خ �ل�ال �إن �� �ش��اء خم �ت�بر للأمن
ال���س�ي�براين ح�ي��ث يناق�ش ف�ي��ه قادة
القطاع العامليني والإقليميني جوانب
مهمة يف من�صة ديناميكية لتبادل
املعرفة.
وقال �سعادة الدكتور حممد الكويتي
رئ�ي����س الأم ��ن ال���س�ي�براين حلكومة
دول � ��ة الإم � � � ��ارات  -ال � ��ذي �سيفتتح
م ��ؤمت��ر خم�ت�بر الأم� ��ن ال�سيرباين
 �إن جم �ل ����س الأم� � ��ن ال�سيربايني�ه��دف خ�لال م�شاركته يف فعاليات
احل��دث ال��دويل �إىل ت�سليط ال�ضوء
ع �ل��ى م � �ب� ��ادرات الإم � � � ��ارات املبتكرة

واملتطورة يف جمال الأمن ال�سيرباين
وجهودها يف عقد ال�شراكات العاملية
ال�ف��اع�ل��ة وت �ب��ادل اخل�ب�رات وتوحيد
اجلهود العاملية للت�صدي للهجمات
ال�سيربانية العابرة للحدود مبا يعزز
الأمن الرقمي العاملي.
و�أ�� �ض ��اف �أن دول� ��ة الإم � � ��ارات تتبو�أ
مكانة رائ��دة على م�ستوى العامل يف
جمال الأمن ال�سيرباين والذي ظهر
جليا يف م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية
حيث ت�شكل حماية �أمننا ال�سيرباين
واحل�ف��اظ على ا�ستمرارية الأعمال
يف القطاعات اال�سرتاتيجية �أولوية
ق �� �ص��وى يف ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة املجل�س
مل��واج �ه��ة ال �ه �ج �م��ات الإلكرتونية
امل�شبوهة با�ستباقية وكفاءة عالية.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن احل�ف��اظ على الأمن
ال�سيرباين وحماية الأ�صول الرقمية
ع �ل��ى ر�أ�� � ��س ج � ��دول �أع� �م ��ال خمترب
الأم ��ن ال���س�ي�براين مب�شاركة دولية

وا�سعة تعزز مكانة الإم��ارات خمتربا
دول �ي ��ا ل�ل��إب ��داع واالب �ت �ك ��ار يف خلق
�أدوات جديدة وتقنيات متطورة قادرة
على مواجهة الهجمات ال�سيربانية
احل��ال�ي��ة وامل�ستقبلية ع�ل��ى م�ستوى
العامل.
ون� � ��وه � �س �ع ��ادت ��ه �إىل �أن م�شاريع
اخلم�سني ت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة من

النمو ال��داخ�ل��ي واخل��ارج��ي للدولة
�سيربان ًيا ،وتر�سخ مكانتها الإقليمية
وال� �ع ��امل� �ي ��ة يف ج �م �ي��ع ال �ق �ط ��اع ��ات،
وترتقي بتناف�سية الإن�سان على �أر�ض
الإم��ارات و�صو ًال �إىل حتقيق �أف�ضل
املراتب عاملياً.
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال �أل �ي �ك ����س نيكول،
رئ�ي����س م�ع��ر���ض �إن�تر��س��ك يف مي�سي

فرانكفورت ميدل �إي�ست �إن �شراكة
"�إنرت�سك" م ��ع جم �ل ����س الأم � ��ن
ال�سيرباين حلكومة دول��ة الإمارات
ت �ع��زز �أه �م �ي��ة ه ��ذا ال �ق �ط��اع احليوي
وال �ن �م��و ال �ك �ب�ير ل�ل�م�ع��ر���ض يف عام
 2022يف ظ��ل م�شاركة نخبة من
ال�شركاء احلكوميني للتعاون يف هذا
احلدث الدويل.
و�أ�ضاف �أن جمل�س الأمن ال�سيرباين
� �ش � ّرع يف �إط �ل�اق ع��دد م��ن املبادرات
ال�ت��ي ت�ع��زز بنية حتتية رقمية �آمنة
يف دول��ة الإم��ارات وي�سعدنا �أن نكون
ج��زءًا من خططهم مل�شاركة ر�ؤيتهم
يف جميع �أنحاء العامل.
وي���س�ت���ض�ي��ف "�إنرت�سك" 2022
نخبة من �أف�ضل املتحدثني يف دولة
الإم � ��ارات م��ع خ�ب�راء ع��امل�ي�ين وقادة
حكوميني يت�صدرون افتتاح خمترب
الأم ��ن ال�سيرباين يف امل ��ؤمت��ر الذي
ي�ستمر على مدار ثالثة �أيام.

ويت�ضمن خمترب الأم��ن ال�سيرباين
مناق�شات ح��ول ال�ت�غ�ّيررّ ات ال�سريعة
يف ال �ق �ط��اع وال �ت��وج �ه��ات الرئي�سية
ك ��ال� �ف ��ر� ��ص وال � �ت � �ح ��دي ��ات والنمو
يف االب� �ت� �ك ��ارات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة والتقدم
التكنولوجي .كذلك ي�شمل الربنامج
جم �م��وع��ة م �ب �ت �ك��رة م ��ن العرو�ض
املبا�شرة مبا يف ذلك هاكاثون تفاعلي
مدته ثالثة �أي��ام ي�شارك فيه بع�ض
�وح ��ا يف
م ��ن ال� �ط�ل�اب الأك� �ث ��ر ط �م � ً
املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل �شركات نا�شئة
متميزة.
ك�م��ا ي���ش�ه��د احل ��دث �إط�ل��اق جوائز
"�إنرت�سك ال�سيربانية" التي مت ّيز
املواهب العاملية والإقليمية .و�سوف
يتم الرتكيز ب�شكل كبري على التنوع
يف الأم� � � ��ن ال� ��� �س� �ي�ب�راين يف جميع
مراحل الربنامج بالإ�ضافة �إىل دور
ال�ت�ع�ل�ي��م والأو�� �س ��اط الأك��ادمي �ي��ة يف
تنمية املواهب.

وي� �ق ��ام "�إنرت�سك" يف م��رك��ز دبي
ال �ت �ج��اري ال�ع��امل��ي وي�ستقطب �آالف
خ�براء القطاع واملتخ�ص�صني الذي
ي�ن���ض�م��ون ل�ع�ق��د حم ��ادث ��ات ثنائية
م ��ع احل� �ك ��وم ��ات وق � � ��ادة الأع � �م� ��ال،
وامل�شاركة يف حلقات النقا�ش لو�ضع
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات لتخفيف ومعاجلة
م��واط��ن ال�ضعف امل�ستقبلية  ..كما
يجمع احلدث جهات عاملية و�إقليمية
ال��س�ت�ع��را���ض ن�ظ��م وح �ل��ول مبتكرة
ومتجددة يف بيئة ديناميكية جتمع
التفاعل االفرتا�ضي والفعلي �ضمن
حلقات نقا�ش وور�ش عمل وحمادثات
خا�صة.
ويعد الأمن ال�سيرباين �أحد الأق�سام
ال�سبعة يف احل��دث ال�سنوي ،وين�ضم
�إىل الأم � � ��ن ال � �ت � �ج� ��اري؛ الإط � �ف� ��اء
واالن �ق��اذ؛ الأم ��ن املحيطي والأم ��ن
امل��ادي؛ ال�صحة وال�سالمة؛ والأمن
الوطني وال�شرطة.
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تفاهم بني ايدج والرتبية ال�ستك�شاف فر�ص تدريب ورعاية املواهب املتميزة
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت "ايدج" ،جمموعة التكنولوجيا املتقدمة للدفاع وجم��االت �أخ ��رى� ،أم����س عن
توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الرتبية والتعليم ال�ستك�شاف فر�ص التعاون وتدريب
ورعاية اجليل القادم من �أف�ضل املواهب يف جماالت العلوم ،والتكنولوجيا ،والهند�سة،
والريا�ضيات.
ومبوجب هذه املذكرة �ستبد�أ "ايدج" برامج تدريب للطلبة املتميزين يف مرحلة التعليم
العايل مبجال التكنولوجيا املتقدمة ،بالإ�ضافة �إىل التدريب العملي لأكرث املوهوبني من
طلبة اجلامعات واملدار�س ،بهدف تعزيز اهتماماتهم ومهاراتهم يف تخ�ص�صات العلوم،
والتكنولوجيا ،والهند�سة ،والريا�ضيات.
وقع املذكرة �سعادة في�صل البناي ،الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب ملجموعة ايدج،

و�سعادة الدكتور حممد �إبراهيم املعال ،وكيل وزارة الرتبية والتعليم لل�ش�ؤون الأكادميية،
بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني من الطرفني.
وقال الدكتور حممد �إبراهيم املعال �إن املذكرة ت�أتي لت�شكل �إطار عمل لدعم اجليل التايل
من امل��واه��ب يف جم��االت العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ،و�ستعمل على
تطوير وتنفيذ برامج التدريب النظري والعملي واملهني يف تخ�ص�صات مهمة كالذكاء
اال�صطناعي والف�ضاء ال�سيرباين والدفاع واحلرب الإلكرتونية وت�أمني امل�ستقبل الرقمي
ويف خ��دم��ات ال��دف��اع املبتكرة ،وذل��ك �ضمن �إط��ار العمل املتعلق ب�برام��ج وزارة الرتبية
والتعليم ومبادراتها.
بدوره ،قال في�صل البناي :ب�صفتها الالعب الرئي�سي يف منظومة التكنولوجيا املتقدمة
يف الإمارات ،ت�سعى ايدج �إىل تعزيز مكانتها ك�أف�ضل وجهة للمواهب املتخ�ص�صة يف العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات بهدف االزدهار يف القطاع التكنولوجي � ..إننا نقدم

فر�صة فريدة من خالل برامج ومبادرات متقدمة للجيل القادم من �أملع العقول بهدف
�صقل مهاراتها وتعزيز �شغفها يف بيئة داعمة مت ّكنها من االبتكار .كما تعك�س اتفاقيتنا مع
وزارة الرتبية والتعليم الأولوية التي نوليها لدعم املواهب املحلية ورعايتها.
وتدر�س ايدج �إمكانية رعاية الطلبة ذوي الأفكار املبتكرة وم�شاريع ريادة الأعمال والبحوث
املتميزة مبا يتما�شى مع حزمات الرعاية يف الوزارة  ..وقد ت�شمل الرعاية جوائز مالية� ،أو
التدريب� ،أو التوظيف� ،أو تطوير م�شاريع الطلبة لت�صبح م�شاريع ريادية قابلة للنمو �أو
�أي طريقة منا�سبة �أخرى للرعاية ،ح�سبما يتفق عليه الطرفان.
�إ�ضافة �إىل ذلك ف�سوف تتوىل اي��دج ووزارة الرتبية والتعليم مهمة التعاون يف تنظيم
م �ب��ادرات وب��رام��ج م��ن ��ش��أن�ه��ا ��ص�ق��ل �إم �ك��ان��ات ال�ط�ل�ب��ة امل�ت�م�ي��زي��ن يف جم ��االت العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة وال��ري��ا��ض�ي��ات ،مثل امل ��ؤمت��رات وور� ��ش ال�ت��دري��ب وامل�سابقات
والزيارات املرتبطة بقطاعات حمددة.

03

عم ًال بر�ؤية وتوجيهات حممد بن را�شد

م�ؤ�س�سة اجلليلة تطلق جمل�س الأمل لتقدمي الدعم النف�سي ملري�ضات ال�سرطان
• �أول مركز يف دولة الإمارات لتقدمي الدعم النف�سي ملري�ضات ال�سرطان
• املركز يقدم خدماته باملجان ويديره جمموعة من املتطوعني
• د .عبدالكرمي العلماء :نتطلع لطرح هذه اخلدمة املميزة مبا حتمله من انعكا�سات �إيجابية على املجتمع
•• دبي-وام:

عم ً
ال ب��ر�ؤي��ة وتوجيهات �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" ،يف االرتقاء بقدرات
املنظومة ال�صحية وتوفري �أف�ضل
�أ�شكال الرعاية للمر�ضى وتهيئة
ك��اف��ة املتطلبات ال�ت��ي ت�ع�ين على
حت�سني ن��وع�ي��ة ح�ي��ات�ه��م� ،أعلنت
م ��ؤ� �س �� �س��ة اجل �ل �ي �ل��ة ،ال �ع �� �ض��و يف
م�ؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�شد
�آل مكتوم العاملية� ،إطالق "جمل�س
الأمل" وهو �أول مركز جمتمعي
م� ��ن ن ��وع ��ه مت �إن � �� � �ش� ��ا�ؤه بهدف
احل �ف��اظ ع �ل��ى ��ص�ح��ة مري�ضات
ال�سرطان ورفاههن.

ويتزامن �إعالن م�ؤ�س�سة اجلليلة،
وه��دف�ه��ا االرت �ق��اء ب�ح�ي��اة النا�س
ل�ل�أف���ض��ل م��ن خ�ل�ال االبتكارات
الطبية ،م��ع ختام �شهر التوعية
ب� � ��� � �س � ��رط � ��ان ال� � � �ث � � ��دي وح� �م� �ل ��ة
�#أكتوبر_الوردي التي تنظمها
امل ��ؤ� �س �� �س��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع جمعية
"بر�ست فرندز" التي تع ّد �أول
جمموعة ل��دع��م ��س��رط��ان الثدي
يف الإم ��ارات ،و�أ�س�ستها الدكتورة
ح��وري��ة ك��اظ��م يف ال �ع��ام 2005
 ..وي���س�ت�ف�ي��د "جمل�س الأمل"
م��ن جن��اح��ات جم�م��وع��ة "بر�ست
فرندز" وخربتها يف تقدمي الدعم
املعنوي كمحطة �أ�سا�سية يف رحلة
تعايف املري�ضة.
وقال الدكتور عبدالكرمي �سلطان
ال �ع �ل �م ��اء ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي

مل�ؤ�س�سة اجلليلة  :يظل ال�سرطان
�أح��د �أخ�ط��ر التحديات ال�صحية
ال�ت��ي ت��واج��ه ب�لادن��ا ،و�إىل جانب
جهودنا املوجهة نحو اال�ستثمار يف
البحوث الطبية وتقدمي الدعم
ل �ع�ل�اج امل ��ر� �ض ��ى ،ف� � ��إن م�ؤ�س�سة
اجل �ل �ي �ل��ة م �ل �ت��زم��ة ب��دع��م �صحة
امل��ر��ض��ى وامل�ت�ع��اف�ين ورف��اه �ه��م ..
و�أثبتت مراكز الرعاية املجتمعية
يف جميع �أنحاء العامل م�ساهمتها
امل � � ��ؤث� � ��رة يف م� ��واج � �ه� ��ة امل ��ر� ��ض
والتغلب عليه ،ونتطلع لتجربتنا
الأوىل ل � �ط� ��رح ه� � ��ذه اخل ��دم ��ة
املجتمعية املميزة وال�ت��ي �سيكون
لها انعكا�ساتها الإيجابية الكبرية
على املجتمعُ .ي�شار �إىل �أن حاالت
الإ� �ص��اب��ة اجل ��دي ��دة بال�سرطان
امل�سجلة يف ال��دول��ة ت�ت�راوح حول

م �ع��دل  4,500ح��ال��ة ك��ل عام،
م ��ا ي �ج �ع��ل ه� ��ذا امل ��ر� ��ض ال�سبب
ال��رئ �ي �� �س��ي ال �ث��ال��ث ل �ل��وف �ي��ات يف
ح�ين تزيد الإ��ص��اب��ة باملر�ض بني
الن�ساء ب�صورة �أكرب عن الرجال،
وهو ما حفّز اال�ستجابة من قبل
م�ؤ�س�سة اجلليلة ب�إن�شاء م�ست�شفى
خريي لل�سرطان يف دبي وجتهيزه
ب��أح��دث التقنيات املتطورة �سع ًيا
لتقدمي رعاية متخ�ص�صة عالية
اجل � ��ودة مل��ر� �ض��ى ال �� �س��رط��ان من
غري القادرين على حتمل نفقات
العالج.
و ُيعترب "جمل�س الأمل" مبثابة
م�ل�اذ �آم ��ن مل��ري���ض��ات ال�سرطان
وعائالتهم لتلقي الدعم املعنوي
ال� � � ��ذي ي �ح �� �س��ن م � ��ن �صحتهم
النف�سية يف بيئة مريحة وداعمة،

�إذ ميكن للمري�ضات زي��ارة املركز
يف �أي وق� ��ت يف م �ق��ره بالطابق
الأر� �ض��ي م��ن م��ؤ��س���س��ة اجلليلة،
� � �س� ��وا ًء ل�لا� �س �ت �ف �� �س��ار ع ��ن بع�ض
امل�ع�ل��وم��ات �أو ال��س�ت�خ��دام املكتبة
الداخلية �أو امل�شاركة يف اجلل�سات
ال �ت��ي ي�ت��م تنظيمها يف امل��رك��ز �أو
ح���ض��ور ال��ور���ش التعليمية التي
يقدمها متخ�ص�صون يتطوعون
بوقتهم لدعم ال�سيدات اللواتي
ت� ��أ ّث ��رت ح�ي��ات�ه��ن ب���س�ب��ب املر�ض
اخلبيث ،عل ًما ب�أن جميع اخلدمات
جمانية وال تخ�ضع لأي��ة ر�سوم،
ويو ّفر املركز ،الذي ُيدار بوا�سطة
جمموعة من املتطوعني ،العديد
من الفر�ص �أمام الأفراد للتطوع
وال �ت�ب�رع ب��وق�ت�ه��م وخ�برات �ه��م يف
��س�ب�ي��ل ت �ق��دمي ال �ع��ون لل�سيدات

لدعم مبادرة «م�شروع اخلم�سني» لتعزيز ن�سبة م�شاركة الإماراتيني يف القطاع اخلا�ص

«ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط» تهدف لتوظيف � 1000إماراتي يف فريق العمل
• �أحمد علي  :نحر�ص على ا�ستقطاب وتطوير املواهب الإماراتية ،ودعم جهود احلكومة الر�شيدة
• ديفيد هاديل :نحن الآن يف و�ضع �أف�ضل �أكرث من �أي وقت م�ضى لتحقيق ان�ضمام املوظفني الإماراتيني للمجموعة
•• �أبوظبي  :رم�ضان عطا

�أعلنت ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط،
�إح��دى �أب��رز جمموعات امل�ست�شفيات
اخلا�صة ال��رائ��دة يف دول��ة الإم ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ال�ت��ي ت�ضم �سبعة
م�ست�شفيات و�أك�ث�ر م��ن  20عيادة
خ��ارج�ي��ة يف ك��ل م��ن دب��ي و�أب ��و ظبي
وال �ع�ي�ن� ،أم ����س ع��ن م �ب ��ادرة جلذب
� 1000إم��ارات��ي �إىل ف��ري��ق العمل
ل ��دي� �ه ��ا ل �ت �ح �ق �ي��ق جن� � ��اح م � �ب� ��ادرة
ا��س�ت�ه��داف م��واط�ن��ي دول��ة الإم ��ارات
لتمثيل ال�ق�ط��اع�ين اخل��ا���ص و�شبه
احلكومي.
ي�ضم فريق العمل يف ميديكلينيك
ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ح��ال �ي �اً ع� ��دداً من
امل��وظ �ف�ين الإم ��ارات� �ي�ي�ن يف ك��ل من
ال��وظ��ائ��ف الإداري� ��ة والطبية وغري
الطبية ،وت�سعى الآن لتوظيف املزيد
م��ن ال �ك��وادر الإم��ارات �ي��ة م��ن خالل
خلق فر�ص جديدة عرب خطة ت�شمل
ت�أ�سي�س �أك��ادمي�ي��ة تعليمية للكوادر

الإم��ارات �ي��ة لتطويرهم و�إعدادهم
مل�ج�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة م��ن الأدوار يف
ميديكلينيك ،مع نهج وا�ضح للتقدم
الوظيفي املرتبط مبعايري الأداء،
بالإ�ضافة �إىل برنامج �إر�شاد وتوجيه
خم�ص�ص للموظفني الإماراتيني.
ك�م��ا �سيتم �إن �� �ش��اء ب��رام��ج تدريبية
ج��دي��دة يف جم��االت مثل ال�صيدلة
والتمري�ض وطب الأ�سنان .واجلدير

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و� /سيكار فيلو
ف�ي�ل��و  ،ال �ه �ن��د اجلن�سية
ج� � � � � � � ��واز � � � �س � � �ف � � ��ره رق � � ��م
( )0700830Uمن يجده
ع�ل�ي��ه االت �� �ص��ال بتليفون
رقم 0557399676

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و /حممد بالل
ا�� �ص� �غ ��ر حم� �م ��د ا�� �ص� �غ ��ر،
ب� ��اك � �� � �س � �ت� ��ان اجلن�سية
ج� � � � � � � ��واز � � � �س � � �ف � � ��ره رق � � ��م
( )JM1824341من يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0547114568

بالذكر �أن ميديكلينيك على تعاون
ق��ائ��م م��ع جم�م��وع��ة م��ن امل�ؤ�س�سات
التعليمية جلذب الكوادر الإماراتية
مل�ن��ا��ص��ب ط�ب�ي��ة و��ص�ح�ي��ة م�ساعدة
منها جامعة حممد بن را�شد للطب
وال �ع �ل��وم ال���ص�ح�ي��ة ،وك�ل�ي��ة فاطمة
للعلوم ال�صحية ،وجامعة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ،وج��ام �ع��ة العني
وجامعة �أبوظبي .وقال �أحمد علي،
املدير التنفيذي مليديكلينيك ال�شرق
الأو�سط“ :ي�سعدين �أن حكومة دولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،بقيادة
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل ،و�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
�إمارة دبي رعاه اهلل ،و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة -رع��اه اهلل � ،أعلنت
ع ��ن ه ��ذه امل � �ب ��ادرة وه ��و �أم� ��ر لي�س

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /زيبيناى
تيمي�سجني اب��ات��ى  ،اثيوبيا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )EP5087990يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة االثيوبية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

بغريب على دولتنا ،فدائماً ت�سعى �إىل
ما هو �أف�ضل للإماراتيني واملقيمني
على �أر�ضها� .أعمل يف ميديكلينيك
منذ ع��ام  ،1997و�شهدت بنف�سي
على حر�ص ميديكلينيك لتوظيف
ال � �ك� ��وادر الإم ��ارات � �ي ��ة ك� ��أول ��وي ��ة يف
ف��ري �ق �ه��ا .ب���ص�ف�ت�ن��ا ميديكلينيك،
ن�ح��ر���ص ع�ل��ى ا��س�ت�ق�ط��اب وتطوير
امل ��واه ��ب الإم ��ارات� �ي ��ة ،ودع ��م جهود
احل�ك��وم��ة ال��ر��ش�ي��دة خل�ل��ق الفر�ص
ملواطنيها .و�أن��ا على يقني ب ��أن هذه
املبادرة �ست�ضيف قيمة كبرية لأعمال
ميديكلينيك ال�شرق الأو�سط ونتطلع
�إىل التنفيذ الناجح خلطتنا جللب
امل��زي��د م��ن امل��واط �ن�ين الإماراتيني
ل�ف��ري��ق عملنا" .وب�ه��ذا ال���ش��أن قال
دي�ف�ي��د ه ��اديل ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
مل �ج �م��وع��ة م �ي��دي �ك �ل �ي �ن �ي��ك ال�شرق
الأو�سط“ :لقد عملت ميديكلينيك
بجد خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية
ل�ضمان �أن يجد الإماراتيني فر�ص
العمل يف ميديكلينيك كعمل طويل

الأمد وم�ستدام ،ونحن الآن يف و�ضع
�أف �� �ض��ل �أك�ث��ر م ��ن �أي وق ��ت م�ضى
لتحقيق ان�ضمام املوظفني الإمارتيني
ل �ل �م �ج �م��وع��ة و� � �ض � �م ��ان تقدمهم
الوظيفي فيها� .أنا واثق من قدرتنا
على حتقيق هدفنا املتمثل يف توفري
ق��وة عاملة ت�ضم �أك�ثر م��ن 1000
م ��واط ��ن �إم� ��ارات� ��ي ،و�أن � ��ا متحم�س
ج��داً لأن ميديكلينيك �ست�ستمر يف
رد اجلميل لدولة الإم��ارت العربية
امل �ت �ح��دة ال �ت��ي � �س��اه �م��ت يف توفري
ال �ف��ر���ص ل �ه��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق دور ن�شط
ومتكامل ل�سنوات عديدة يف القطاع
ال�صحي" .ت �ب �ح��ث ميديكلينيك
ع��ن م�ت�ق��دم�ين م��ن م��واط �ن��ي دولة
الإم � � � � � ��ارات ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة يف
امل� �ج ��االت ال �ط �ب �ي��ة م ��ن التمري�ض
وتقنيي املخترب وال�صيدلة والأ�شعة
وال �ع�ل�اج الطبيعي والأط� �ب ��اء .كما
تتوفر فر�ص العمل الإدارية ملواطني
دول��ة الإم� ��ارات العربية امل�ت�ح��دة يف
جم� ��االت �إدارة ال��رع��اي��ة ال�صحية
ال�ع��ام��ة ،وخ��دم��ة ال�ع�م�لاء ،و�أق�سام
املالية وال�ت��أم�ين وامل ��وارد الب�شرية.
ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى ف��ر� �ص��ة ال �ع �م��ل يف
ميديكلينيك ل�ل�إم��ارات �ي�ين يرجى
ت�سجيل �سريتك الذاتية عرب الرابط
ال �ت��ايلhttps://career5. :
successfactors.eu/
sfcareer/jobreqcareer
pvt?jobId=19061&co
&mpany=mediclinicP
st=E678E541C1F18B
104369F73FFA2C795
.C119D16E2

لهزمية مر�ض ال�سرطان.
و�صرحت الدكتورة حورية كاظم،
رئي�سة وم��ؤ��س���س��ة ب��ر��س��ت فرندز
 :ي�ع�ت�بر م��ر���ض ال �� �س��رط��ان من
�أ�صعب التحديات �سواء للمري�ض
�أو �أ� �س��رت��ه .وم ��ع اف�ت�ت��اح جمل�س
الأم� ��ل� ،أ��ص�ب��ح ل��دى امل� ��ر�أة اليوم
مكان للجوء �إليه متى ما احتاجت
احل �� �ص��ول ع �ل��ى ال��دع��م النف�سي
� �ض �م��ن ب �ي �ئ��ة �آم � �ن� ��ة وم ��ري� �ح ��ة.
وي���ش�ك��ل امل��رك��ز ع�لام��ة ف��ارق��ة يف
رحلتنا احلافلة ب��الأم��ل للوقوف
بجانب مر�ضى ال���س��رط��ان .وقد
مت ت �� �ص �م �ي��م امل� ��رك� ��ز وجتهيزه
ب��ال�ك��ام��ل ب��رع��اي��ة جمل�س �أعمال
م ��اري ��وت يف الإم � � ��ارات ،وه ��و من
اجلهات الداعمة وال�شريكة منذ
ف�ت�رة ط��وي �ل��ة ل�ب�رام ��ج الرعاية
ال�صحية ال�ت��ي تطلقها م�ؤ�س�سة

اجل� �ل� �ي� �ل ��ة� ،إذ ي �� �س �ع��ى جمل�س
امل��اري��وت جاهدًا لت�سخري موارده
وقدراته خلدمة العمل اخلريي،
و�إح ��داث ف��ارق �إيجابي وم�ستدام
يف امل�ج�ت�م�ع��ات ال�ت��ي يعمل فيها.
وقالت ب��ام ويبلي ،رئي�س جمل�س
�أعمال ماريوت يف دولة الإمارات:
ن�ت���ش��رف �أن نتحد ك�ف��ري��ق ي�ضم
 62ف�ن��د ًق��ا م��ن ف �ن��ادق ماريوت
ال��دول �ي��ة و 13000م��وظ��ف يف
دول��ة االم��ارات لت�صميم وجتهيز
مركز الدعم ال�ستقبال مري�ضات
ال���س��رط��ان  ..ورح�ل�ت�ن��ا يف جمال
ال �ع �م��ل اخل �ي��ري ال �ت��ي انطلقنا
فيها م��ع م��ؤ��س���س��ة اجل�ل�ي�ل��ة منذ
�سنوات ،رحلة مثمرة تدعو للفخر
واالع � �ت� ��زاز  ..ون �ح��ن ملتزمون
ب��دورن��ا يف عالقتنا م��ع امل�ؤ�س�سة
وب�إنقاذ حياة املاليني من مر�ضى

ال�سرطان من خالل م�شاركتنا يف
مبادرات جمع التربعات العديدة
ال�ت��ي ت �ق � ّرر �إط�لاق�ه��ا خ�ل�ال هذا
العام ويف املرحلة املقبلة.
يذكر �أن م�ؤ�س�سة اجلليلة �أعلنت
يف وقت �سابق عن �إن�شاء م�ست�شفى
حمدان بن را�شد اخلريي لرعاية
مر�ضى ال�سرطان املقرر افتتاحه
يف ال � � �ع� � ��ام  ،2024ل �ت �ق ��دمي
ال� �ع�ل�اج امل �ن �ق��ذ ل �ل �ح �ي��اة ملر�ضى
ال �� �س��رط��ان غ�ي�ر ال �ق��ادري��ن على
حتمل تكاليف الرعاية ال�صحية
اجل �ي��دة .ومي �ك��ن احل �� �ص��ول على
مزيد من املعلومات حول م�ؤ�س�سة
اجل�ل�ي�ل��ة ،وم�ب��ادرات�ه��ا م��ن خالل
موقعها الإل� �ك�ت�روينwww. :
aljalilafoundation.
ae
<http://www.
aljalilafoundation.ae
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موافقة امل�ساهمني بالإجماع على الت�صديق واعتماد تقلي�ص فرتة ال 21يوم ًا املقررة للدعوة �إىل �إجتماع اجلمعية العمومية �إىل مدة � 3أيام وعقد اجلمعية العمومية
بالبناء على ذلك باملراعاة لأحكام املادة  173من القانون االحتادي رقم  2ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�شركات التجارية وتعديالته.
البند الثاين
النظر يف املوافقة على تعديل املادة ( )22من النظام الأ�سا�سي ب�ش�أن �صالحيات �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،كالآتي:
" تُعدل املادة رقم ( )22من النظام الأ�سا�سي وت�ستبدل بالن�ص الآتي:
 22.1يفو�ض جمل�س الإدارة بجميع ال�سلطات يف �إدارة ال�شركة والقيام بجميع الأعمال التي يقت�ضيها غر�ضها وال يحد من هذه ال�سلطة �إال مبا ن�ص عليه يف قانون
ال�شركات �أو القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة  1980يف �ش�أن امل�صرف املركزي والنظام النقدي وتنظيم املهنة امل�صرف ّية كما يتم تعديلهما  -مع مراعاة الأنظمة
واللوائح والقرارات والتعاميم ال�صادرة تنفيذا لأي منهما � -أو قرار جمل�س �إدارة امل�صرف املركزي رقم  96/3/58ب�ش�أن نظام �شركات التمويل و�أيّ تعديالت تطر�أ عليه
والقرارات الأخرى ال�صادرة �أو التي �ست�صدر من امل�صرف املركزي ذات العالقة �أو عقد الت�أ�سي�س �أو بهذا النظام �أو بقرارات اجلمعية العمومية .كما مت تفوي�ض جمل�س
الإدارة �صراحة ولأغرا�ض املادة ( )154من قانون ال�شركات ب�إبرام االتفاقيات اخلا�صة بالتمويالت ملدة تتجاوز الثالث (� )3سنوات ورهن بع�ض موجودات ال�شركة
عند ال�ضرورة و�إبراء ذمة مديني ال�شركة من م�سئولياتهم و�إجراء امل�صاحلات �أو املوافقة على التحكيم.
 22.2و�أي�ض ًا يفو�ض جمل�س الإدارة و�/أو رئي�سه ٌ
كل على حده – على �سبيل املثال ال احل�صر – بالآتي:
 22.2.1متثيل ال�شركة والت�صرف نيابة عنها �أمام كافة الدوائر احلكومية االحتادية واملحلية يف كل ما يتعلق ب�أعمال الت�صرف يف ممتلكاتها ،مبا يف ذلك التوقيع
نيابة عن ال�شركة لدى كافة الدوائر احلكومية وغري احلكومية مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر دوائر املرور ودوائر ال�شرطة والنيابة العامة والكتاب العدل
ووزارة االقت�صاد ودوائر التنمية االقت�صادية وبلدية �أبوظبى ودائرة الأرا�ضي بدبي� ،أو �أي دائرة �أرا�ضي و /او �إدارة ت�سجيل �أرا�ضي لل�ش�ؤون البلدية املوجودة يف
�إمارة �أبوظبي و�إمارة دبي �أو الإمارات العربية املتحدة و�أي �إمارة �أخرى ،وجلان ف�ض املنازعات الإيجارية وجلان امل�صاحلة وغرف التجارة وال�صناعة وم�صرف الإمارات
العربية املتحدة املركزي ومكتب التنمية ال�صناعية و�أية دوائر حكومية �أخرى� ،سواء احتادية �أو حملية� ،أو �أية جهات حكومية �أو �شبه حكومية ،مبا يف ذلك الكائنة
يف املناطق احلرة ومناطق اال�ستثمار واملناطق ال�صناعية واملناطق اخلا�صة الأخرى داخل دولة الإمارات العربية املتحدة ،ولإجراء كافة عمليات البيع وال�شراء
والت�سجيل و�/أو �إلغاء الت�سجيل لأي رهن �أو حق �ضمان �آخر يف املمتلكات العقارية لدى كافة دوائر الأرا�ضي والأمالك والبلديات املعنية واملناطق احلرة امل�س�ؤولة عن
ت�سجيل وتقييد امل�صالح العقارية يف �أي �إمارة ويف �أي حال� ،أي وريث �أو جهة بديلة �أو جهة حكومية من وقت لآخر لديها نف�س املهام �أو ما ي�شابهها ،والتعامل مع كافة
املرا�سالت اخلا�صة ب�أعمال و�ش�ؤون ال�شركة لدى الأطراف املذكورة.
 22.2.2للتفاو�ض ب�ش�أن و�إبرام وحترير الرتتيبات التجارية واتفاقيات الت�سوية ،وكافة عقود بيع و�شراء ورهن ووثائق فك رهن العقار �أو االتفاقيات الأخرى
املتعلقة بها مع كافة الأطراف الأخرى ،مبا يف ذلك املطورون العقاريون وال�شركات العقارية وال�سما�سرة والأفراد �أو امل�ؤ�س�سات واجلهات �سواء �أكانت حكومية �أو غريه.
 22.2.3للقيام بالنيابة عن ال�شركة بتح�صيل وا�سرتداد وت�سلم جميع املبالغ امل�ستحقة الدفع الآن �أو التي ت�ستحق فيما بعد لل�شركة� ،سواء من خالل الإجراءات
املدنية �أو اجلزائية ومن �أية �سلطة حكومية �أو م�ؤ�س�سة �أو �شركة �أو �شخ�ص فيما يتعلق ب�أي من الأمور امل�شار اليها يف هذه الوكالة ،والقيام عندما يتم �سداد هذه املبالغ
بتوقيع و�إ�صدار الإي�صاالت وم�ستندات الإبراء القانونية الالزمة ح�سب الأ�صول.
 22.2.4تفوي�ض �أي من �أو كل ال�صالحيات املذكورة يف هذه املادة  22لأي �شخ�ص يراه رئي�س جمل�س الإدارة و�إلغاء تلك التفوي�ضات".
البند الثالث
ت�أكيد وامل�صادقة على ت�شكيل جمل�س �إدارة ال�شركة الذي تنتهي واليته يف  24مار�س  2024كالآتي:
• ال�سيد� /سائد ا�سعد احمد عرار� ،إماراتي اجلن�سية و يحمل بطاقة هوية رقم  ،784-1975-0763727-6رئي�س ًا ملجل�س �إدارة ال�شركة؛ و
• ال�سيد /فراز �صديقي ،كندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  ،784-1976-9687063-9نائب ًا لرئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة؛ و
• ال�سيد /انطوان غامن ،كندي اجلن�سية ،ويحمل هوية �إماراتية رقم  ،784-1976-9703217-1ع�ضو ًا مبجل�س �إدارة ال�شركة؛ و
• ال�سيد /حممد عبداحلميد حممود حممد املحمود� ،إماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية �إماراتية رقم  ،784-1987-3609530-2ع�ضو ًا مبجل�س �إدارة ال�شركة.
• ال�سيد /وجريجوري هوارد فيور ،كندي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية �إماراتية رقم  ،784-1972-6197291-9ع�ضو ًا مبجل�س �إدارة ال�شركة ؛و
• ال�سيد /معن �صالح فريد حممد العولقي� ،إماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية �إماراتية رقم  ،784-1982-9808321-7ع�ضو ًا مبجل�س �إدارة ال�شركة؛ و
• ال�سيد /ال�صادق معت�صم عبدالرحمن املقبول� ،إماراتي اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية �إماراتية رقم  ،784-1965-6051325-9ع�ضو ًا مبجل�س �إدارة ال�شركة.
مالحظات عامة
 .1يتم ا�ستخدام الرابط التاىل لت�سجيل احل�ضور والت�صويت على كافة بنود جدول الأعمال �أعاله:

 https://us02web.zoom.us/j/81241404627?pwd= YVJkNkNZS0pidkVsZmwvdzRNYzNGQT09املوجود على املوقع االلكرتونى لل�شركة
 www.adf.aeعلى �أن يتم تفعيل الرابط قبل � 24ساعة من االجتماع.
 .2يرجى من كل م�ساهم حتديث رقم هاتفه النقال وت�سجيل ح�ضوره عن طريق الرابط ،يجوز للم�ساهم ادخال اية ا�سئلة تتعلق ببنود جدول الأعمال خالل
يوم العمل ال�سابق النعقاد االجتماع �أي�ضا من خالل الرابط � ،ستتيح ال�شركة �آلية التوا�صل املرئى وال�صوتى لالجتماع و�سيقوم املجل�س واملدقق اخلارجى بالرد على
ا�ستف�ساراتكم ويتم ت�سجيل وقائع االجتماع.
 .3لكل م�ساهم م�سجل فى �سجل �أ�سهم ال�شركة بتاريخ  3نوفمرب  2021حق ح�ضور اجلمعية العمومية لل�شركة الكرتونيا وله �أن ينيب عنه من يختاره من غري
ال�سادة �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة حل�ضور االجتماع �أعاله مبوجب توكيل خا�ص ثابت كتابة على �أ�صل منوذج التوكيل املرفق  ،ويجب �أن ال يكون الوكيل حائز ًا
بهذه ال�صفة على اكرث من ( )5%من ر�أ�س مال ال�شركة فيما عدا املمثلني للم�ؤ�س�سات وال�شركات امل�ساهمة فى ال�شركة (وميثل ناق�ص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم
قانونا) وميكن �أن يتم �إيداع التوكيل على الربيد الإلكرتوين  melsayed@adf.aeقبل يومني على االقل من التاريخ املحدد للأجتماع وذلك لتدوينه فى ال�سجالت
اخلا�صة فيكون للوكيل احلق فى الت�صويت فى اجلمعية العمومية �سيكون اجتماع اجلمعية العمومية �صحيح ًا اذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون على االقل ()% 50
من جمموع ر�أ�س مال ال�شركة  ،واذا مل يكمل الن�صاب القانونى لهذا االجتماع ف�سوف ينعقد االجتماع الثانى على ال�ساعة  12ظهر ًا من يوم الثالثاء املوافق  16نوفمرب
 2021بنف�س طريقة الإنعقاد مبن ح�ضر.
� .4سيكون اجتماع اجلمعية العمومية �صحيح ًا اذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون على االقل ( )% 50من جمموع ر�أ�س مال ال�شركة  ،واذا مل يكمل الن�صاب
القانونى لهذا االجتماع ف�سوف ينعقد االجتماع الثانى على ال�ساعة  12ظهر ًا من يوم الثالثاء املوافق  16نوفمرب  2021بنف�س طريقة الإنعقاد مبن ح�ضر.
 .5تعترب التوكيالت ال�صادرة حل�ضور االجتماع االول �صحيحة ونافذة لأي اجتماعات الحقة ما مل يتم �إلغا�ؤها �صراحة من قبل امل�ساهم ب�إ�شعار يوجه اىل �أمني
�سجل م�ساهمى ال�شركة وذلك قبل يومني على الأقل من موعد االجتماع الالحق .
 .6اال�ستعالم يرجى التوا�صل على رقم الهاتف  9784 800 055والربيد الإلكرتوين .melsayed@adf.ae
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�أخبـار الإمـارات

Thursday

وزارة الدفاع ت�شارك يف توظيف �أبوظبي 2021
•• �أبوظبي  -وام:

ت�شارك وزارة الدفاع يف فعاليات "املعر�ض الوطني للتوظيف
 "2021ال��ذي تقام فعالياته خالل الفرتة من � 27إىل 29
�أكتوبر اجلاري ،يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض "�أدنيك".
واف�ت�ت��ح امل�ع��ر���ض م�ع��ايل ح�سني ب��ن �إب��راه �ي��م احل �م��ادي وزير
الرتبية والتعليم ال��ذي زار جناح وزارة الدفاع واطلع على ما
ت�ق��دم��ه ال� ��وزارة م��ن ف��ر���ص وظيفية وب��رام��ج ت��دري�ب�ي��ة ونظم
تعليمية متطورة .وانطالقاً من �إمي��ان وزارة ال��دف��اع ب�أهمية
التدريب والت�أهيل العلمي التقني وفق قواعد علمية منهجية
متعارف عليها دوليا ،دعت وزارة الدفاع كافة الطالب املواطنني
لالن�ضمام �إىل برامج التدريب املتنوعة لديها خا�صة م�شروع

04

التدريب والت�أهيل الفني وبرنامج التمري�ض .ووف��رت �إدارة
اجلناح ،طريقة �إلكرتونية ذكية للتقدم للوظائف من خالل
املعر�ض حيث ت�ستخدم القارئ الذكي الذي يقوم بقراءة بطاقة
ال�ه��وي��ة لل�شخ�ص ال��راغ��ب يف ال�ت�ق��دم للوظيفة وم��ن خالل
اجل�ه��از يتم جلب املعلومات ع��ن ال�شخ�ص امل�ت�ق��دم .وحتر�ص
وزارة الدفاع من خ�لال م�شاركتها يف املعر�ض على ا�ستقطاب
عدد من املواطنني واملواطنات الراغبني يف االنت�ساب �إىل وزارة
ال��دف��اع م��ن خ�ل�ال وح��دات�ه��ا الرئي�سية وه��ي ال �ق��وات الربية
والبحرية واجل��وي��ة وال��دف��اع اجل��وي وح��ر���س الرئا�سة وقيادة
حماية املن�ش�آت احليوية وال�ط�يران امل�شرتك وق�ي��ادة الإمداد
امل���ش�ترك وامل���ش��ارك��ة يف جميع امل�ن��ا��س�ب��ات ال��وط�ن�ي��ة املختلفة.
و�أك��دت وزارة الدفاع على دورها املجتمعي من خالل ما توفره

وحداتها املختلفة من فر�ص عمل يف تخ�ص�صات خمتلفة لأبناء
الإمارات من الراغبني يف االن�ضمام �إىل �صفوفها ،مو�ضحة �أن
االن�خ��راط يف �صفوف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يعد �شرفا ينطوي
على �سمات فريدة تنبع من قيم الإمارات الإن�سانية بحيث بات
االن�ضمام �إىل وزارة الدفاع مدخال حيويا مل�ستقبل �أف�ضل لكل
من يلتحق بها .ويقدم ممثلو الوحدات الع�سكرية للزوار �شرحا
وافيا ح��ول الفر�ص املتوافرة يف كل وح��دة وطبيعة العمل بها
والربامج التدريبية والدرا�سية التي يلتحق بها املن�ضمون �إىل
هذه الوحدات .كما توفر وزارة الدفاع حوافز جمزية وجماالت
وا�سعة للرتقي والرتفيع وجماالت �إ�ضافية ملوا�صلة الدرا�سة يف
الكليات واملعاهد الع�سكرية �أو يف اجلامعات الوطنية ف�ضال عن
دورات منتظمة لتطوير املهارات العملية والعلمية.

عمار النعيمي يزور جناحي الإمارات وال�سعودية يف �إك�سبو 2020

•• دبي-وام:

�أك� ��د ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �م��ار ب��ن حميد
ال �ن �ع �ي �م��ي ويل ع� �ه ��د ع� �ج� �م ��ان �أن
ا��س�ت���ض��اف��ة دول ��ة الإم� � ��ارات لإك�سبو
 2020دبي تلخ�ص �سل�سلة النجاحات
ال �ب��اه��رة والإجن� � ��ازات ال�ك�ب�يرة التي
ظلت حتققها دولتنا بحكمة قيادتنا
الر�شيدة ور�ؤيتها الثاقبة وثقتها يف
ق��درت�ه��ا ع�ل��ى تنظيم م�ع��ر���ض عاملي
ت�ضع ف�ي��ه ب�صمة ج��دي��دة ومميزات
فريدة على معار�ض �إك�سبو الدولية
ع�بر ال �ت��اري��خ ل�ي�ك��ون �أك�ب�ر معار�ض
العامل و�أعرقها .
وقال �سموه �إن معر�ض �إك�سبو 2020
دب��ي ه��و �أ�ضخم ح��دث ع��امل��ي و�أعظم
ح�ف��ل ث�ق��ايف واج�ت�م��اع��ي واقت�صادي
ت�شهده دولة الإم��ارات و�أرقى و�أجمل
م�ع��ر���ض دويل ي���ش�ه��ده ال �ع��امل منذ
انطالق هذا احلدث العاملي يف لندن
ق �ب��ل  170ع��ام��ا  ..وي �� �س �ع��دن��ا �أن
نقدم �أرق��ى التهاين والتربيكات �إىل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
و��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ�ي����س جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دبي
"رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة و�إىل �شعب الإم��ارات العزيز
وج �م �ي��ع ال �� �ض �ي��وف وامل �ق �ي �م�ين على
�أر�ض الوطن مبنا�سبة معر�ض �إك�سبو
 2020دبي.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ال ��زي ��ارة ال �ت��ي قام
بها �سموه �إىل مقر �إك�سبو 2020
دب��ي �أم ����س و�شملت اجل �ن��اح الوطني
الإم ��ارات ��ي وج �ن��اح امل�م�ل�ك��ة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة ال���ش�ق�ي�ق��ة امل �� �ش��ارك��ة يف
احلدث الدويل رافقه خاللها ال�شيخ

عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س
دائ� ��رة ال�ت�ن�م�ي��ة ال���س�ي��اح�ي��ة وال�شيخ
را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة
البلدية والتخطيط وال�شيخ حميد
ب��ن ع�م��ار النعيمي وال�شيخ عبداهلل
بن ماجد النعيمي مدير ع��ام مكتب
�� �ش� ��ؤون امل��واط �ن�ي�ن و� �س �ع��ادة يو�سف
حم �م��د ال�ن�ع�ي�م��ي م��دي��ر ع ��ام دائ ��رة
الت�شريفات وال�ضيافة وعدد من كبار
امل�س�ؤولني  .وا�ستهل �سموه ومرافقوه
اجلولة التفقدية بزيارة جناح دولة
االمارات الذي �صمم على �شكل �صقر
ي���س�ت�ع��د ل�ل�ان �ط�ل�اق ل�ي�ح�ك��ي ق�صة
جن��اح الإم � ��ارات يف حتقيق �إجن ��ازات
عظيمة �سطرتها ر�ؤي��ة قيادتها لبناء
وط��ن م�ت�ق��دم ل��دي��ه خ�ط��ط طموحة
ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل وي � ��روي ح �ل��م الأج � ��داد
والآباء يف ت�أ�سي�س احتاد جمعهم حتت
راية واحدة وطموحات ال حدود لها .
وت�ف�ق��د ��س�م��وه الأق �� �س��ام املختلفة يف
جناح الإمارات الذي يتكون من �أربعة
طوابق ب�إجمايل م�ساحة تبلغ � 15ألف
مرت مربع وي�ضم م�ساحة خم�ص�صة
لل�ضيافة يف الطابق العلوي ومعار�ض
ال�ث�ق��اف��ة والإجن� � ��ازات الإم��ارات �ي��ة ..

وا��س�ت�م��ع ��س�م��وه م��ن ال�ق��ائ�م�ين على
اجل �ن��اح ل �� �ش��رح واف ح ��ول الأق�سام
امل �ت �ع��ددة وال� �ت ��ي ت���ش�م��ل "الواحة"
ال �ت��ي مت�ث��ل ق���ص��ة الإم � ��ارات امللهمة
و"�صحراء الأحالم" التي تقدم فكرة
ج��ام�ع��ة ع��ن ال�ت�ط��ور ال���س��ري��ع الذي
�شهدته دول��ة الإم��ارات عرب تاريخها
احل��دي��ث ،وم�ن�ط�ق��ة "�أجيال" التي
حتتفي بالتقاليد والتقدم اجلماعي،
�إ�ضافة �إىل فيلم "نحلم معاً" الذي
ي�ت��م ع��ر��ض��ه داخ ��ل اجل �ن��اح م��ن �أجل
املزيد من �إلقاء ال�ضوء على قيم دولة
الإم � ��ارات الأ��ص�ي�ل��ة و�أخ�ي��راً منطقة
"احلاملون املنجزون" ال �ت��ي تتيح
للزائر التعرف على احلاملني الذين
ب�إجنازاتهم ي�صنعون م�ستقب ً
ال �أف�ضل
للجميع.
كما اطلع �سموه على حمتوى اجلناح
ال��واق��ع يف قلب �إك�سبو  2020دبي
و�إىل ج ��وار "�ساحة الو�صل" التي
ت�شكل قلب املعر�ض و�ضمن منطقة
التن ُّقل ،وهو اجلناح الأكرب يف املعر�ض
حيث مت ت�شييده على م�ساحة 15
�أل � ��ف م�ت�ر م ��رب ��ع وب ��ارت� �ف ��اع �أرب �ع ��ة
طوابق ،وج��اء ت�صميمه مراعيا ملبد�أ

اال�ستدامة التي ت�سعى دولة الإمارات
لتحقيقه يف خمتلف �أوج��ه م�سريتها
التنموية ومبا يتما�شى مع الأهداف
العاملية يف جمال احلفاظ على املوارد
والبيئة.
و�شاهد �سموه مكونات اجلناح الذي
مت ت�صميمه ب�صورة مبدعة لريوي
ق �� �ص��ة الإم � � � � ��ارات "موطن احللم
والإجناز" وي�ق��دم ف�ك��رة �شاملة عن
ال �ث �ق��اف��ة الإم ��ارات� �ي ��ة ع�ب�ر حمتوى
م �ت �ن��وع م ��ن ب �ي �ن��ه ع ��رو� ��ض تراثية
متكن ال��زائ��ر التعرف عن ق��رب على
الفلكلور الإماراتي ،ومميزات البيئة
الإماراتية وال�شخ�صيات امللهمة التي
�ساهمت يف ت�شكيل مالمح ق�صة جناح
الإمارات.
وق ��ال ��س�م��وه ب�ع��د ج��ول�ت��ه يف اجلناح
ال��وط�ن��ي � :إن �ن��ا ن�ستقبل ع�ل��ى �أر�ض
الكرم والعطاء وفود العامل �أجمع يف
�ضيافة دولتنا احلبيبة التي �أ�صبحت
حا�ضنة ملختلف الثقافات الب�شرية
والأف�ك��ار وامل�ع��ارف واالب�ت�ك��ارات التي
�أن�ت�ج�ه��ا ب�ن��و الإن �� �س��ان ب�ف�ك��ره وعقله
وعلمه فها ه��ي دول��ة الإم ��ارات التي
حتت�ضن على �أر�ضها �أكرث من 192

دول ��ة تثبت الآن ل�ل�ع��امل �أن رهانها
ع �ل��ى جن� ��اح الإن� ��� �س ��ان واال�ستثمار
ف�ي��ه ه��و ال���س�ب�ي��ل �إىل رف �ع��ة الوطن
واالرت �ق ��اء ب��ه �إىل �أع �ل��ى ال�ق�م��م و�أن
ا�ست�ضافتها �أ��ض�خ��م م�ع��ر���ض ثقايف
ح�ضاري اقت�صادي جت��اري عاملي هو
�إجن��از عربي تفخر به الأم��ة العربية
والإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة وت �� �س �ط��ر يف �سجلها
التاريخي �أن �شعباً التف حول قادته
حت ��ت راي � ��ة ال ��وط ��ن ومت �� �س��ك ب ��روح
االحت � ��اد و�أ� �س ����س ح �� �ض��ارة �إن�سانية
ك �ب�رى ون �ه �� �ض��ة ع �م��ران �ي��ة وعلمية
وثقافية �شاملة.
و�أ� �ض��اف �سمو ويل ع�ه��د ع�ج�م��ان �أن
اجل�ن��اح ال��وط�ن��ي ل��دول��ة الإم� ��ارات يف
�إك���س�ب��و  2020دب ��ي ي �ق �دّم جتربة
�إب ��داع � � ّي ��ة وم �ل �ه �م��ة جل �م �ي��ع ز ّواره
بق�ص�ص احلاملني املنجزين من �أبناء
وبنات دول��ة الإم��ارات و�أولئك الذين
يعتربونها وطنا لهم ويعرب عن قيم
دولتنا الرا�سخة وتقاليدنا الأ�صيلة
ور�ؤي �ت �ن��ا امل�ت�ف��ائ�ل��ة مل�ستقبل م�شرق
ي���س��وده االن�ف�ت��اح واخل�ي�ر والت�سامح
والتعاي�ش والعطاء والطموحات التي
ال ت �ع��رف امل���س�ت�ح�ي��ل ه�ن��ا يف موطن

احللم والإجن��از ال��ذي �أر�سى دعائمه
امل �غ �ف��ور ل��ه ال��وال��د ال���ش�ي��خ زاي ��د بن
�سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه.
و�أ� �ش��ار ��س�م��و ويل ع�ه��د ع�ج�م��ان �إىل
�أن جناح الإم��ارات امل�صمم على �شكل
��ص�ق��ر ي���س�ت�ع��د ل�ل�ت�ح�ل�ي��ق ي��رم��ز �إىل
ال��ري��ادة وال���ش�م��وخ ال ��ذي تتحلى به
الدولة ويروي ق�صة جناحها تنظيمها
�أول "�إك�سبو" دويل يقام يف منطقة
ال���ش��رق الأو� �س��ط و�أف��ري�ق�ي��ا وجنوب
�آ�سيا و�أف���ض��ل دورات احل��دث العاملي
ع �ل��ى الإط �ل ��اق وم ��ن ب�ي�ن ال � ��دورات
الأك�ثر تطورا تقنيا يف تاريخ �إك�سبو
ال ��دويل .و�أع ��رب �سموه ع��ن �سعادته
مبا �شاهده وبتزامن انعقاد املعر�ض
مع "اخلم�سينية" اجلديدة من عمر
دولتنا الفتية من �أجل تعزيز م�ساهمة
الإمارات يف م�سرية احل�ضارة الب�شرية
وحت �ق �ي��ق �إجن� � � ��ازات غ�ي�ر م�سبوقة
ق��وام�ه��ا الإب� ��داع واالب�ت�ك��ار و�إرادة ال
ت �ع��رف امل���س�ت�ح�ي��ل ل�ت�ظ��ل الإم� � ��ارات
دوم��ا حم� ّ�ط �أن �ظ��ار احل��امل�ين .و�أ�شاد
�سموه ب��دور �أب�ن��اء الوطن �إىل جانب
العاملني الذين ي�شرفون على جناح
الدولة وتقديره جلهودهم وتفانيهم

يف ال �ع �م��ل ..م �ت �م �ن �ي��ا ل �ه��م التوفيق
وال�ن�ج��اح يف �إب ��راز ال��وج��ه احل�ضاري
ل�ل ��إم� ��ارات �أم� � ��ام ال� �ع ��امل وجت�سيد
ال�ق�ي��م الأ��ص�ي�ل��ة ل�شعبها والتعريف
مبنجزاته التنموية يف �أف�ضل �صورة
وحثهم على موا�صلة العمل ومزيد
م��ن اجلهد ل�ضمان ا�ستمتاع الزوار
بفعاليات �إك�سبو  2020دبي وتفقد
�سموه بعد ذلك جناح اململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة ث ��اين �أك�ب�ر الأج �ن �ح��ة يف
�إك�سبو  2020دبي واملقام يف منطقة
"الفر�ص" ع�ل��ى م�ساحة �إجمالية
تتجاوز � 13أل��ف مرت مربع ويعتمد
ب�صورة كاملة يف ت�شغيله على الطاقة
املتجددة ت�أكيدا على مبد�أ اال�ستدامة
ال��ذي ي��رم��ز ل��ه الت�صميم اخلارجي
للجناح .
وا� �س �ت �م��ع � �س �م��وه وم ��راف� �ق ��وه خالل
اجل��ول��ة م��ن امل�ف��و���ض ال �ع��ام للجناح
�إىل جمموعة من اجلوانب التي تربز
حم��اور مهمة لنه�ضة اململكة وتلقي
ال �� �ض��وء ع �ل��ى م��ا��ض�ي�ه��ا وحا�ضرها
ور�ؤي�ت�ه��ا الطموحة للم�ستقبل عرب
حم� �ت ��وى �إب � ��داع � ��ي ي �ع �ك ����س ال �ث��راء
احل� � ��� � �ض � ��اري ل �ل �م �م �ل �ك��ة ب�ت�راث� �ه ��ا

وطبيعتها وجمتمعها املتنوع ويعرف
بخططها امل�ستقبلية ال�ط�م��وح��ة يف
�ضوء ر�ؤي��ة ال�سعودية  2030وذلك
م��ن خ�ل�ال �أق �� �س��ام اجل �ن��اح املتنوعة
والتي تتوزع �ضمن �أربع ركائز رئي�سية
ه� ��ي :ال �ن��ا���س وال �ط �ب �ي �ع��ة وال �ت��راث
والفر�ص عرب �أكرث من م�سار ومنها:
املوروث الثقايف والطبيعة واالقت�صاد
م� ��ع االه � �ت � �م ��ام ب ��اجل ��ان ��ب العلمي
وال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ال� � ��ذي مي �ث��ل �أح ��د
�أه��م رك��ائ��ز ر�ؤي��ة اململكة للم�ستقبل.
و�شاهد �سموه خ�لال ال��زي��ارة عر�ضا
تقنيا بعنوان "ر�ؤية" وهو عبارة عن
كرة عمالقة بقطر  30مرتا ب�أر�ضية
تفاعلية تقدم رحلة ب�صرية و�سمعية
ت�ستعر�ض جوهر الثقافة ال�سعودية
ب�أحدث تقنيات العر�ض العاملية كما
تفقد �سموه مركز "اال�ستك�شاف" وهو
من�صة لبناء الفر�ص اال�ستثمارية.
واط �ل��ع ��س�م��وه ك��ذل��ك ع�ل��ى "منتزه
الأعمال" والهدف من ورائه واملتمثل
يف منح ال ��زوار فر�صة التوا�صل مع
قادة ورواد الأعمال من جميع �أنحاء
ال �ع��امل لإق��ام��ة � �ش��راك��ات ومناق�شة
اخل� �ب��رات وال �ف ��ر� ��ص اال�ستثمارية
امل �ت �ن��وع��ة ع�ل��اوة ع �ل��ى ر� �ص��د فر�ص
التنمية االقت�صادية واال�ستثمارية
وال �ث �ق��اف �ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة وغ�ي�ره��ا من
م�سارات تعنى بها اململكة.
و�أع��رب �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
النعيمي عن �سعادته مل�شاركة اململكة
يف ه��ذا احل��دث الكبري وعما �شاهده
م��ن ع��رو���ض وب ��رام ��ج وظ �ف��ت فيها
�أحدث التقنيات الرقمية لإبراز تاريخ
امل�م�ل�ك��ة ال �ع��ري��ق وم��وروث �ه��ا الثقايف
ال�غ�ن��ي وب�ي�ئ�ت�ه��ا الطبيعية الآ�سرة.
و�أ�شاد �سموه بتوجهات اململكة ور�ؤية
ق�ي��ادت�ه��ا ال�ت��ي تنطلق م��ن التم�سك
ال �ك��ام��ل ب��اجل��ذور واالن �ط�ل�اق بقوة
نحول امل�ستقبل.

ق�صة العلم  ..من اجتماع جلنة املندوبني �إىل احتفاالت اليوبيل الذهبي
•• �أبوظبي -وام:

يحمل االحتفال بـ (يوم العلم) يف دولة الإمارات يف الثالث من نوفمرب من كل
ع��ام ،جملة من املعاين وال��دالالت الوطنية التي جت�سد قوة التالحم الوطني
واالنتماء والوالء للدولة والقيادة الر�شيدة والتم�سك بالقيم واملبادئ املتوارثة
م��ن الآب ��اء امل�ؤ�س�سني ،ومنا�سبة لالحتفال ب ��إجن��ازات الإم� ��ارات ال�ت��ي حتتفي
بـيوبيلها الذهبي دي�سمرب املقبل .وحتتفل دولة الإم��ارات يوم الأربعاء املقبل بـ
يوم العلم تلبية لدعوة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،لرفع العلم على
الوزارات وامل�ؤ�س�سات ب�شكل موحد ،يف الثالث من نوفمرب يف متام احلادية ع�شرة
�صباحاً.
 م�سابقة العلموتعود ق�صة اعتماد �شكل و�ألوان العلم الإماراتي ،عندما ا�ستقبل امل�ؤ�س�س املغفور
له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" يف � 16أكتوبر 1971
يف ق�صره ب�أبوظبي� ،أع�ضاء جلنة املندوبني اخلا�صة بالنظر يف م�سابقات علم
االحتاد ون�شيده الوطني و�شعاره الر�سمي لالطالع على �آخر م�ستجدات �أعمال
اللجنة وامل�شاركات التي مت تلقيها من قبل امل�شاركني بامل�سابقات ،حيث �أبدى
" رحمه اهلل " اهتمامه ومتابعته احلثيثة لعملية اختيار ت�صميم علم دولة
الإمارات يف ال�شهور الأخرية التي �سبقت قيام االحتاد نظرا ملا ميثله من رمزية
وطنية ك�برى .وج��اء رف��ع علم الإم��ارات لأول م��رة يف الثاين من دي�سمرب عام
 ،1971وكان �أول من رفعه ،املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان " طيب
اهلل ثراه " يف " دار االحتاد " يف �إمارة دبي ،وقد اختري علم الإمارات علما ر�سميا
للبالد بعد م�سابقة فاز بها الت�صميم الذي قدمه املواطن حممد عبداهلل املعينة

من بني  1030ت�صميما تقدم بها م�شاركون من الإمارات والدول العربية.
ومل مت�ض �أيام قليلة على �إعالن قيام دولة االحتاد حتى كان العلم الإماراتي
يخفق عاليا يف مقر جامعة الدول العربية التي ان�ضمت الإمارات �إىل ع�ضويتها
يف  6دي�سمرب لت�صبح الع�ضو الثامن ع�شر فيها ،ومن ثم وحتديدا يف يوم 9
دي�سمرب  1971رفرف علم الإمارات يف مقر هيئة الأمم املتحدة بعد �أ�صبحت
الع�ضو  132يف املنظمة الدولية.
وال�ي��وم ق��د ال جن��د دول��ة يف ال�ع��امل ال ي��رف��رف يف �سمائها علم دول��ة الإم ��ارات
وذلك نتيجة االنفتاح على العامل واحل�ضارات املختلفة الذي يعترب من ال�سمات
الأ�صيلة يف �سيا�سة الدولة اخلارجية ،ودورها املحوري يف ن�شر مبادئ الت�سامح
والتعاي�ش وال�سالم على ال�صعيد العاملي.

 مبادرات وقمم.وتعددت مظاهر رفع العلم الإم��ارات��ي يف العديد من القمم حول العامل ففي
عام  2013رفع �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دب��ي ،علم الدولة من فوق برج خليفة يف دب��ي ،احتفا ًال بفوز الإم��ارات بتنظيم
�إك�سبو  2020دب��ي ،ويف عام  2016جنح الفريق الع�سكري للقوات امل�سلحة
الإماراتية يف ت�سلق قمة جبل �إيفري�ست الأعلى يف العامل بارتفاع يقدّر بـ8848
مرتاً ورفع علم الدولة عليها ،و�إىل جانب قمة �إيفري�ست ،وعلى �سل�سلة جبال
هيمااليا الثلجية نف�سها بني ال�صني ونيبال ،جنح �أي�ضاً املقدم �صالح احلب�سي يف
اعتالء قمتي جبل «ت�شويو» ،الواقعة على ارتفاع  8000مرت ،و«مريه» املمتدة
على علو ي�صل �إىل حدود  6700مرت ،رفع علم الإمارات عالياً لأول مرة ،وكان
ذلك خالل �سنة .2010
ومن �أعلى قمة يف قارة القطب اجلنوبي ،متكن املغامر الإماراتي �سعيد املعمري،
بدعم من القوات امل�سلحة� ،إمت��ام رحلة الت�سلق ورف��ع علم الإم��ارات ف��وق قمة

 �أرقام قيا�سية.وخ�لال ال�سنوات املا�ضية �سجل علم دول��ة الإم��ارات ا�سمه ب�أحرف من ذهب يف
مو�سوعة الأرقام القيا�سية العاملية "غيني�س" ،ليحطم �أرقاماً عاملية �سابقة ،ففي
ع��ام � 2020سجلت القرية العاملية يف دب��ي رقما قيا�سيا يف «غيني�س» متثل
بتجميع �أك�ثر من  1000علم من �أع�لام الإم ��ارات لتحقيق الرقم القيا�سي
لأكرب رقم جم ّمع با�ستخدام الأعالم يف العامل ،والتي �شكلت رقم .49
وحققت القيادة العامة ل�شرطة دبي عام � 2019إجن��ازاً بدخول علم الإمارات
مو�سوعة "جيني�س" ل�ل�أرق��ام القيا�سية ،يف رقمني قيا�سيني "�أطول علم يف
العامل" و"�أكرث عدد من الأ�شخا�ص يحملون علماً" ،ويف عام  2018جنحت
"�سكاي دايف دبي" يف ت�صميم علم الإم��ارات مبقايي�س تعد الأ�ضخم يف العامل
حيث و�صل عر�ض العلم �إىل  50.76مرت� ،أما الطول  96.25مرت ،وامل�ساحة
الإجمالية  4885.65مرت مكعب ،فيما بلغ ط��ول العلم  2020م�تراً 2/
كيلومرت و 20مرتاً ،/وو�صل عدد الأ�شخا�ص امل�شاركني يف حمله  5000من
 58جن�سية حول العامل.
ويف ع��ام  ،2017دخ��ل علم الإم��ارات املرفوع يف جزيرة العلم ب��إم��ارة ال�شارقة
مو�سوعة "غيني�س" للأرقام القيا�سية ،وذلك باعتباره �أكرب علم دولة رفع على
�سارية يف العامل ،حيث بلغ طول العلم  70مرتاً وعر�ضه  35مرتاً ،ويف العام
ذاته ،حطمت �شرطة دبي الرقم القيا�سي امل�سجل يف مو�سوعة "غيني�س" بت�شكيل

علم الإمارات ب�أكرب عدد من ال�سيارات ،وذلك مب�شاركة � 143سيارة.
ودخل العلم الإماراتي مو�سوعة "غيني�س" للأرقام القيا�سية يف العام ،2016
من خالل �أكرب لوحة ب�شرية متحركة لعلم الإمارات احتفا ًال باليوم الوطني الـ
 ،45ومب�شاركة ما يزيد على  2223طالباً من جمموعة "جيم�س للتعليم"
من كافة �أنحاء الإم��ارات ،ويف العام ذات��ه ،نالت الإم��ارات �شهادة من مو�سوعة
"غيني�س" للأرقام القيا�سية ،بعد حتطيم رقم قيا�سي �سابق لأكرب علم دولة
مُ�شكل م��ن جتمع ب�شري ،حيث بلغ ع��دد الأ�شخا�ص امل�شكلني للعلم 3929
�شخ�صاً ،ارت��دوا فيه خ��وذة ال�سالمة يف فعالية �ضخمة مبلعب ن��ادي بني يا�س
الريا�ضي يف �أبوظبي.
ويف ع��ام  ،2014دخ��ل علم الإم ��ارات مو�سوعة "غيني�س" بت�شكيل �أك�بر علم
للدولة ب�أقالم الر�صا�ص ،وذلك يف فعالية نفذتها القيادة العامة للدفاع املدين
بالإمارات يف �ساحة ق�صر الإم��ارات ب�أبوظبي� ،ضمن احتفاالت الإم��ارات باليوم
الوطني الـ  ،43وا�ستخدم امل�شاركون يف الفعالية من طلبة املدار�س مليون قلم،
بواقع � 250أل��ف قلم لكل لون من �أل��وان العلم ،وعلى م�ساحة بلغت 1000
مرت مربع.
و�شهد ال�ع��ام ذات��ه ،ت�سجيل العلم الإم��ارات��ي يف مو�سوعة "غيني�س" للأرقام
القيا�سية ،وذلك بعد �أن �شكلت  156حافلة للعلم �ضمن م�شاركتها يف احتفاالت
اليوم الوطني  ،43وذلك يف �ساحة ال�شهامة �ضمن فعالية نظمتها دائرة النقل
يف �أبوظبي ،كما مت ت�سجيل رقم قيا�سي من خالل �أكرب علم مُ�شكل من كرات
القدم ،وذلك با�ستخدام � 6آالف كرة تلونت ب�ألوان العلم الأربعة.
ويف ع ��ام  ،2013دخ ��ل ع�ل��م الإم � � ��ارات م��و��س��وع��ة "غيني�س" ك ��أك�ب�ر لوحة
ف�سيف�سائية على م�ستوى العامل مكونة من قطع الرخام ،حيث مت تنفيذ اللوحة
الف�سيف�سائية حتت �سطح البحر مب�ساحة  168مرتا مربعا ،وبزمن قيا�سي بلغ
� 4ساعات فقط ،بالتعاون بني عدة جهات يف دبي.

ع��ام  ،2021عرب حتويل حكومة
دبي بالكامل �إىل حكومة بال ورق.
وق� � ��د ق� � ��ام ال �� �س �ي ��د حم� �م ��د عبد
الرحمن مدير �إدارة اال�سرتاتيجية
وا��س�ت���ش��راف امل�ستقبل يف حماكم
دب ��ي ،ب�ت�ع��ري��ف ال��وف��د الأوك � ��راين
على النظام الق�ضائي يف حماكم
دب��ي ،مو�ضحاً الهيكل التنظيمي
مل �ح��اك��م دب� ��ي ال � ��ذي ي� �ت� ��أل ��ف من
ثالث حماكم رئي�سة وهي املحاكم
االب �ت��دائ �ي��ة وحم�ك�م��ة اال�ستئناف
وحمكمة التمييز ،كما �أن املحكمة
االبتدائية تتفرع �إىل �سبع حماكم �إدارة اال�سرتاتيجية وا�ست�شراف
متخ�ص�صة وهي املحكمة االبتدائية امل�ستقبل للوفد الزائر ،الإجنازات
امل ��دن� �ي ��ة وامل� �ح� �ك� �م ��ة االب� �ت ��دائ� �ي ��ة ال� ��رائ� ��دة ال �ت��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا حماكم
ال �ت �ج��اري��ة وامل �ح �ك �م��ة االبتدائية دب��ي يف جم��ال تطوير الإج ��راءات
ال�ع�م��ال�ي��ة ،وامل�ح�ك�م��ة االبتدائية ال �ق �� �ض��ائ �ي��ة ،وت �ط��وي��ر �إج � � ��راءات
ال �ع �ق��اري��ة ،وامل �ح �ك �م��ة االبتدائية املحاكم ،وذل��ك للتوافق م��ع ر�ؤية
اجل� ��زائ � �ي� ��ة ،وحم �ك �م��ة الأح � � ��وال ح �ك ��وم ��ة دب � ��ي يف ال� �ت� �ح ��ول نحو
ال�شخ�صية االب�ت��دائ�ي��ة ،وحمكمة اخلدمات احلكومية الرقمية ،كما
ال �ت �ن �ف �ي��ذ .ك �م��ا ا� �س �ت �ع��ر���ض مدير تقدم حممد عبدالرحمن ،بتقدمي

ذك� ��ي وه� ��و الأم� � ��ر ال � ��ذي يرتجم
ت ��وج �ه ��ات ق �ي��ادت �ن��ا ال��ر� �ش �ي��دة يف
التحول نحو حكومة ذكية� ،سعياً
يف �إي�ج��اد ق�ن��وات تفاعلية مبتكرة
ت �� �س �ه��م يف ت �ل �ب �ي��ة احتياجات
املتعاملني وا�سعادهم عرب تي�سري
اخل��دم��ات ل�ه��م م��ن خ�ل�ال توفري
منظومة متكاملة م��ن اخلدمات
الرقمية.

«فين�سون» ال�ت��ي تعد ��س��اد���س �أع�ل��ى قمة يف ال �ع��امل ،ورف��ع امل�ع�م��ري �أي���ض�اً علم
الإمارات يف مركز الكرة الأر�ضية اجلنوبي يف القطب اجلنوبي.
بدورها جبال القفقا�س يف رو�سيا كانت حمطة �أخ��رى من تلك املحطات التي
رفرف فوقها علم الإمارات يف يوليو  ،2016بعد �أن جنح �أحد موظفي �شركة
«دو» يا�سر البهزاد يف الو�صول �إليها ورفع علم الإمارات.

ً
ق�ضائيا رفيع امل�ستوى من جمهورية �أوكرانيا
حماكم دبي ت�ستقبل وفد ًا

•• دبي –الفجر:

ا� �س �ت �ق �ب��ل �� �س� �ع ��ادة ط� ��ار�� ��ش عيد
املن�صوري مدير ع��ام حماكم دبي
وف � � ��داً ق �� �ض��ائ �ي �اً رف �ي��ع امل�ستوى
م��ن ج�م�ه��وري��ة �أوك��ران �ي��ا بح�ضور
ال �ق �ن �� �ص ��ل الأوك� � � � � � � ��راين ،وذل � ��ك
ل�لاط�لاع ع�ل��ى �أف���ض��ل املمار�سات
التي تنتهجها حماكم دبي يف املجال
ال�ق���ض��ائ��ي والإداري ،ولالطالع
ع �ل��ى �أه� ��م ال��و� �س��ائ��ل ال �ت��ي ت�سرع
العملية الق�ضائية والآلية املتبعة
يف تنفيذ الأح�ك��ام يف حماكم دبي،
وي�أتي ذلك من حر�ص حماكم دبي
على تعزيز عالقاتها اخلارجية،
ول�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى ال �ت �ع��اون بني
اجل �ه��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ل�ل��و��ص��ول �إىل
ال�ث�ق��ة ب��ال�ن�ظ��ام ال�ق���ض��ائ��ي حملياً
ودول �ي �اً ،و لتحقيق ر�ؤي ��ة حماكم
دبي والتي تتمثل يف الو�صول �إىل
" حماكم رائ��دة متميزة عاملياً"،

وذل� ��ك ب�ح���ض��ور � �س �ع��ادة القا�ضي
عمر عتيق امل��ري نائب مدير عام
حم��اك��م دب� ��ي ،وال� ��� �س ��ادة الق�ضاة
ر�ؤ�ساء املحاكم ،واملدراء التنفيذين
بالدائرة ،وعدد من مدراء الإدارات
بالدائرة.
ورح ��ب ��س�ع��ادة ط��ار���ش املن�صوري
بالوفد الزائر ،معرباً عن �سعادته
بتلك ال��زي��ارة ال�ت��ي ت��أت��ي يف �إطار
تعزيز عالقات ال�صداقة املتميزة،
وات �ب ��اع ال���س�ب��ل ال�ك�ف�ي�ل��ة بتطوير
ه��ذا التعاون لآف��اق �أو��س��ع ،م�شرياً
�� �س� �ع ��ادت ��ه �إىل �أن حم ��اك ��م دبي
م �� �س �ت �م��رة يف ت ��و� �س �ي ��ع جم� ��االت
اال��س�ت�خ��دام التقني يف خدماتها،
وذل��ك للتطور ال�لاف��ت يف الفرتة
املن�صرمة يف امل�ج��ال التقني على
خمتلف ال�صعد املحلية والعاملية،
وذل � � ��ك ت ��رج� �م ��ة ل � ��ر�ؤي � ��ة �سيدي
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،ن��ائ��ب رئي�س

ال ��دول ��ة ،رئ �ي ����س جم�ل����س ال� ��وزراء
حاكم دب��ي – رع��اه اهلل  -الرامية
�إىل �أن ت�ك��ون دب��ي امل��دي�ن��ة الأذكى
والأك �ث��ر � �س �ع��ادة يف ال �ع��امل .ومن
جانبه ا�ستعر�ض �سعادة القا�ضي
حممد ال�سبو�سي رئي�س املحاكم
االبتدائية يف حماكم دبي ،بطاقات
الأداء الق�ضائية يف الدائرة ،م�ؤكدا
�سعادته على �أن امل�ح��اك��م ملتزمة
بتطوير املنظومة الق�ضائية مبا
ي ��واك ��ب م �� �س�يرة ال �ت �ح��ول الذكي
وال� �ت ��ي ت �ت �م��ا� �ش��ى م ��ع املمار�سات
العاملية الف�ضلى �سعيا منها لتنفيذ
ال �ت��وج �ي �ه��ات ال �� �س��دي��دة ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال � ��وزراء ح��اك��م دب��ي رعاه
اهلل يف �إ��س�ع��اد املتعاملني وحتقيق
رفاهية املجتمع  .كما �أ�شار رئي�س
امل �ح��اك��م االب �ت��دائ �ي��ة �إىل " ملف
ال ��دع ��وى الرقمي" ال� ��ذي �أ�سهم

ب� ��دوره يف �إي �ج��اد ق �ن��وات تفاعلية
مبتكرة تلبي احتياجات املتعاملني
وت�سهم يف �إ�سعادهم ،وال�ت��ي �سعت
الدائرة يف حتقيقها لتتما�شى مع
ت��وج��ه حكومة دب��ي للو�صول �إىل
نقلة نوعية يف �إج��راءات التقا�ضي،
ل�ضمان ت�ق��دمي �أف���ض��ل اخلدمات
للجمهور ،التي تتيح لهم يف نف�س
الوقت �إجناز العديد من �إجراءات
التقا�ضي عرب التطبيقات الذكية،
وذل��ك بعد �أن حولت حماكم دبي
ج �م �ي��ع خ ��دم ��ات �ه ��ا �إىل خ ��دم ��ات
رقمية ،وذلك يف �إطار �سعي الدائرة
يف التحول �إىل املحكمة الرقمية
للت�سهيل على املتقا�ضني من خالل
زي � ��ادة ك� �ف ��اءة ال �ن �ظ��ام الق�ضائي
وحت�ق�ي��ق �أع �ل��ى م�ستويات الر�ضا
و� �س �ع ��ادة امل �ت �ع��ام �ل�ين ،م ��ن خالل
تطبيق ا�سرتاتيجية حكومة دبي
للمعامالت الالورقية الهادفة �إىل
ب�ن��اء م�ستقبل خ��الٍ م��ن ال ��ورق يف

ع��ر���ض ت�ف���ص�ي�ل��ي ل �ل��وف��د ا�شتمل
ع �ل��ى ،ب �ط��اق��ات الأداء الق�ضائية
ال��ذك �ي��ة حل��وك �م��ة وم �ت��اب �ع��ة �أداء
العمل الق�ضائي ،وخدمات الكاتب
العدل الرقمي ،وال��دف��ع الرقمي،
والتقا�ضي الرقمي ،وعقود الزواج
الرقمي ،والتي ت�سهم بدورها يف
تلبية احتياجات اجلمهور و�إجناز
معامالتهم يف �أق ��ل وق��ت وب�شكل
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حاكم �أم القيوين يزور �أجنحة الإمارات وا�سرتاليا وفرن�سا و�سلوفاكيا يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم
القيوين� ،صباح �أم�س ،احلدث العاملي �إك�سبو  2020دبي ،حيث حر�ص �سموه
على تفقد جانب م��ن �أجنحة ال��دول امل�شاركة يف احل��دث ال�ضخم امل�ق��ام حتت
�شعار"توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل" والذي ي�ضم بني جنباته �أجنحة 192
دولة �إ�ضافة �إىل م�شاركة �أهم امل�ؤ�س�سات واملنظمات والهيئات الدولية واملبتكرين
واملبدعني من خمتلف �أنحاء العامل.
وكانت يف ا�ستقبال �صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين ،معايل رمي بنت �إبراهيم
الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل املدير العام ملكتب �إك�سبو 2020
دب��ي ،حيث قدمت �شرحاً مف�ص ً
ال عن احل��دث العاملي ال��ذي ي�ستمر حتى 31
مار�س . 2022
وقام �صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين خالل زيارته �إك�سبو  2020دبي بجولة
داخ��ل جناح الإم ��ارات ال��ذي ي��روي ق�صة ن�ش�أة ال��دول��ة وحلم ال ��رواد املبدعني
الذين �سطروا تاريخاً ملهماً يقوم على منظومة من القيم الإن�سانية الأ�صيلة
وطموحات ال حدود لها.

وتبادل �سموه الأحاديث الودية مع القائمني على اجلناح الذي �صمم على �شكل
�صقر ي�ستعد لالنطالق وي��روي ق�صة الإم��ارات ور�ؤي��ة قيادتها لبناء جمتمع
متقدم لديه خطط طموحة للم�ستقبل.
وتفقد �سموه �أق�سام جناح الإم ��ارات ال��ذي يتكون من �أرب�ع��ة طوابق ب�إجمايل
م�ساحة تبلغ � 15ألف مرت مربع وي�ضم م�ساحة خم�ص�صة لل�ضيافة يف الطابق
العلوي ومعار�ض الثقافة والإجنازات الإماراتية.
و�أعرب �صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين عن تقديره لكل الكوادر الوطنية وكافة
اجلهود املخل�صة التي �أ�سهمت يف ت�شييد وجتهيز هذا ال�صرح احل�ضاري وهو
اجلناح الأكرب يف �إك�سبو  2020دبي ،متمنياً ال�سداد والتوفيق لكل من ي�شارك
يف تر�سيخ دعائم ق�صة جناح الإمارات التي �ستظل م�صدر �إلهام للأجيال القادمة
حتفزهم على االبتكار والإبداع.
وتفقد �صاحب ال�سمو ح��اك��م �أم القيوين ج�ن��اح �أ��س�ترال�ي��ا ال��ذي ي��أخ��ذ �شعار
"حلم ال�سماء الزرقاء" ويعرب عن التفا�ؤل والطموح والإب��داع ومالمح الهوية
الأ�سرتالية ،ويحتفي بالتعاون والتنوع بني ال�شعب الأ�سرتايل ،كما يخلق ت�صوراً
عن �إمكانات متنوعة من االبتكار متتد على م��دى � 60أل��ف ع��ام ،فيما يتفرد
�شعار اجلناح الأ�سرتايل بوجود ر�سم حليوان الكنغر وطائر الإمي��و ،اللذين ال

يرتاجعان �أبداً ،بل مي�ضيان دائماً �إىل الأمام.
كما زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال اجلناح الفرن�سي يف �إك�سبو
 2020دبي ،واطلع على حمتوى اجلناح و�أركانه املختلفة والتي ت�سرد حقباً
مهمة من تاريخ فرن�سا ،وتعك�س نظرتها امل�ستقبلية للتقدم و�صنع م�ستقبل
العامل.
وجت��ول �سموه يف جناح فرن�سا ،ال��ذي يحمل �شعار "ال�ضوء م�صدر الإلهام" يف
�إ�شارة �إىل دور فرن�سا يف قيادة حركة التنوير و�صنع م�ستقبل الب�شرية ،حيث
يقدم اجلناح مفهوماً جديداً لإعادة �صياغة التقدم والتطور ،وتعزيز العالقات
من خالل �إطالق العِنان لأفكار جديدة لإعادة ت�شكيل العامل.
واطلع �سموه على جانب كبري من معرو�ضات اجلناح الفرن�سي والتي تتعلق
مبجاالت النقل والهند�سة املعمارية والفنون والبيئة .وت�ضمنت زيارة �صاحب
ال�سمو حاكم �أم القيوين �إىل �إك�سبو  2020دب��ي ،جناح جمهورية �سلوفاكيا
املُقام يف منطقة التنقل ،ويركز على �إب��راز التقدم ال��ذي �أح��رزت��ه �سلوفاكيا يف
جمال �صناعات امل�ستقبل ال�سيما يف �أن�شطة التنقل والطريان مع اهتمام خا�ص
بتوظيف ال�ط��اق��ة الهيدروجينية وتقنياتها ال�ت��ي تعد يف مقدمة اهتمامات
احلكومة هناك.

ويت�ضمن اجلناح منوذجاً ل�سيارة طورتها �سلوفاكيا تعتمد على الهيدروجني
كوقود ،وهو ما قد يحدث ثورة حقيقية يف جمال حلول التن ّقل للأفراد ،وكذلك
يف قطاع ال�شحن والنقل ب�صورة عامة.
كما �شاهد �سموه خالل زيارته للجناح معرو�ضات تظهر مدى اهتمام الدولة
الواقعة يف و�سط �أوروبا ب�صناعات الف�ضاء والطريان ،حيث يعر�ض اجلناح روبوت
الف�ضاء "�آندروفر" الذي ا�ستخدم يف حماكاة مهمة ف�ضائية مت تنفيذها حتت
رعاية وكالة الف�ضاء الأوروبية� ،إ�ضافة �إىل جهاز حماكاة الطريان " VRM
" الذي مت تطويره من قبل �شركة حملية �سلوفاكية متخ�ص�صة يف تكنولوجيا
املحاكاة الأر�ضية والطريان.
رافق �صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين يف الزيارة ،ال�شيخ ماجد بن �سعود بن را�شد
املعال رئي�س دائرة ال�سياحة والآثار ب�أم القيوين وال�شيخ �صقر بن �سعود بن را�شد
املعال ومعايل رمي بنت ابراهيم الها�شمي وزي��رة دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل
املدير العام ملكتب �إك�سبو  2020دبي و�سعادة الفريق حممد عبدالرحيم العلي
وكيل وزارة الدفاع امل�ساعد و�سعادة علي جا�سم �أحمد ع�ضو املجل�س الوطني
االحت��ادي و�سعادة نا�صر �سعيد التالي مدير ال��دي��وان الأم�ي�ري ب ��أم القيوين
و�سعادة را�شد حممد �أحمد مدير الت�شريفات بالديوان الأمريي ب�أم القيوين .

برعاية حممد بن زايد  ..مهرجان الظفرة ينطلق مبدينة �سويحان اليوم

•• �أبوظبي-وام:

حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل���س�ل�ح��ة ،ت�ن�ط�ل��ق ال �ي��وم اخلمي�س
م�سابقات مهرجان الظفرة بدورته
ال �ـ  15ال�ت��ي ت�ت��زام��ن م��ع االحتفاء
بعام اخلم�سني بتنظيم جلنة �إدارة
امل �ه��رج��ان��ات وال �ب�رام ��ج الثقافية
وال�ت�راث �ي��ة ب ��أب��وظ �ب��ي م��ن مدينة
�سويحان يف �أبوظبي .
وت���ش�ك��ل م��زاي �ن��ة ��س��وي�ح��ان املحطة
الأوىل يف مو�سم مزاينات �أبوظبي
بعد توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان بتو�سيع
ن �ط��اق م �ه��رج��ان ال �ظ �ف��رة لي�شمل
مزاينات الإب��ل يف كل من �سويحان
يف ال �ف�ترة م��ن � 28أك �ت��وب��ر �إىل 4
نوفمرب ورزي��ن يف ال�ف�ترة م��ن 25
ن��وف�م�بر �إىل  2دي���س�م�بر ومزاينة
مدينة زاي��د خ�لال الفرتة من 23
�إىل  30دي�سمرب �إىل جانب املزاينة
الرئي�سية يف موقع مهرجان الظفرة
بالفرتة من � 13إىل  22يناير.
وت�ت���ض�م��ن امل��زاي �ن��ات � 311شوطا
للإبل املحليات واملجاهيم واملهجنات
الأ� �ص��اي��ل وال��و� �ض��ح وامل �ح��ال��ب وقد
خ�ص�ص ل�ه��ا  2937ج��ائ��زة قيمة
�إىل جانب 7م �� �س��اب �ق��ات تراثية
ت�شمل �إق��ام��ة �� 27ش��وط��ا خ�ص�ص
ل �ه��ا  120ج ��ائ ��زة  .وق� ��ال معايل
اللواء فار�س خلف املزروعي القائد
العام ل�شرطة �أبوظبي رئي�س جلنة
�إدارة املهرجانات والربامج الثقافية

والرتاثية �إن مهرجان الظفرة يعزز
مركز �أبوظبي لتكون الواجهة الأوىل
ملزاينات الإبل حمليا و�إقليما ودوليا
و�أه��م وجهات مالك الإب��ل الأ�صيلة
م ��ن حم �ل �ي��ات وجم��اه �ي��م و�إح � ��دى
املحطات ال�سنوية يف جمال مزاينات
الإب � ��ل وم �ل �ت �ق��ى ن��وع �ي��ا للمهتمني
بال�سالالت الأ�صيلة ويج�سد خطى
و�إرث امل �غ �ف��ور ل��ه ال��وال��د امل�ؤ�س�س
ال�شيخ زاي ��د ب��ن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ثراه" بتوجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".
وثمن معاليه دع��م �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان
مل �� �ش��اري��ع �� �ص ��ون ال� �ت ��راث وتعزيز
امل �ه��رج��ان��ات ال�ت�راث �ي ��ة وتنميتها
وت �ط��وي��ره��ا ومت �ك�ين م�ل�اك الإب ��ل
لال�ستمرار يف تربية الإبل ورعايتها
ودع ��م املهتمني مب�سابقات ال�صيد
بال�صقور واخليول العربية الأ�صيلة
وامل�سابقات ال�تراث�ي��ة وال�ت��ي جعلت
من �إمارة �أبوظبي منوذجا فريدا يف
جم��ال تنظيم املهرجانات الرتاثية
وت�ط��وي��ر وت��و��س�ي��ع ن�ط��اق مهرجان
ال� �ظ� �ف ��رة ل �ي �� �ش �م��ل �أرب � �ع� ��ة مزاين
�ست�ساهم يف ا��س�ت�ق�ط��اب �أك�ب�ر عدد
م��ن م�ل�اك الإب� ��ل وع �� �ش��اق ال�ت�راث
ل�ل�م���ش��ارك��ة يف م���س��اب�ق��ات املهرجان
املتنوعة.
كما ثمن معاليه املتابعة احلثيثة
م��ن �سمو ال���ش�ي��خ ح �م��دان ب��ن زايد
�آل نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة

ال�ظ�ف��رة مل�شاريع ال�ت�راث والثقافة
وت�ع��زي��ز ال�ه��وي��ة الوطنية وتر�سيخ
ال� �ق� �ي ��م الأ�� �ص� �ي� �ل ��ة وال� �ع� �م ��ل على
ت��و��س�ع�ت�ه��ا وازده � ��اره � ��ا ،م�ستذكرا
ب �ت �ق��دي��ر وع ��رف ��ان ك �ب�يري��ن جهود
املغفور ل��ه ال�شيخ �سلطان ب��ن زايد
�آل ن�ه�ي��ان وب���ص�م��ات��ه ال��وا��ض�ح��ة يف
جمال احلفاظ على الرتاث و�أعماله
ال��را��س�خ��ة "رحمه اهلل" و�إجنازاته
اخل��ال��دة على �صعيد احل�ف��اظ على
امل��وروث الإم��ارات��ي الأ�صيل ودعمه
عرب ت�أ�سي�س العديد من امل�ؤ�س�سات
وامل �ه��رج��ان��ات وال�ب�رام ��ج الرتاثية
ال �ت��ي ت�سلط ال���ض��وء ع�ل��ى امل ��وروث
الأ�صيل لدولتنا.
و�أ�� �ش ��ار �إىل الإ� �س �ه��ام��ات التنموية
للمهرجانات والفعاليات الرتاثية
يف تعزيز التنوع االقت�صادي امل�ستدام
وال���س�ي��اح��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ودع ��م مالك
الإب� � ��ل واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى ال�سالالت
الأ�� �ص� �ي� �ل ��ة وال� �ت ��و�� �س ��ع يف خ ��ارط ��ة
م�سابقات مزاينات الإب��ل وت�شجيع
امل �ل�اك ع �ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف م�سابقة
م��زاي �ن��ة الإب� � ��ل وحت �ق �ي��ق الفائدة
ومت� �ك�ي�ن م �ل��اك الإب � � ��ل م� ��ن �أج� ��ل
اال�ستمرار يف تربية الإب��ل ورعايتها
بفئاتها كافة وهو ما يعك�س حر�ص
ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ع �ل��ى االهتمام
ب� ��ال�ت��راث و�إح � �ي ��ائ ��ه وا�ستقطاب
ع�شاق امل�سابقات الرتاثية املرتبطة
بال�صقور واخليول العربية الأ�صيلة
وال�سلوقي والرماية وغريها و�إتاحة
الفر�صة �أم��ام مالك الإب��ل لت�سويق

�إبلهم لأكرب عدد من املهتمني.
من جانبه �أكد عي�سى �سيف املزروعي
نائب رئي�س جلنة �إدارة املهرجانات
وال�ب��رام� ��ج ال �ث �ق��اف �ي��ة وال�ت�راث �ي ��ة
ب ��أب��وظ �ب��ي �أن م �� �س��اب �ق��ات ال � ��دورة
اخل��ام �� �س��ة ع �� �ش��رة م ��ن املهرجان
حتظى مب�شاركة كبرية ونوعية من
قبل م�لاك الإب��ل يف دول��ة الإمارات
ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج
ال �ع��رب �ي��ة وال� �ت ��ي ت ��ؤ� �ش��ر ع �ل��ى قوة
امل�ن��اف���س��ة ن �ظ��را ل�ن��وع�ي��ة وم�ستوى
احلالل امل�شارك يف املناف�سات بكافة
الفئات  .و�أو�ضح املزروعي �أن الدورة
اجل��دي��دة �ست�شمل �إط�ل�اق ج��ائ��زة "
ب�ي�رق الإم � ��ارات " لفئتي املحليات
واملجاهيم بقيمة  6ماليني درهم
حيث تتبع �آلية جديدة تعتمد على
النقاط وتعد الأوىل م��ن نوعها يف
م�سابقات م��زاي�ن��ات الإب ��ل و�إ�ضافة
�أ�شواط جديدة ملزاينة الإبل خا�صة
بفئتي املهجنات الأ�صايل والو�ضح
بالإ�ضافة �إىل م�سابقة املحالب .
ول �ف��ت �إىل �أن م��زاي �ن��ة �سويحان
تت�ضمن � 75شوطا للإبل املحليات
واملجاهيم واملهجنات الأ�صايل من
��س��ن امل� �ف ��رودة ول �غ��اي��ة ��س��ن احلول
وتنق�سم �إىل �أ��ش��واط خا�صة بالإبل
ال �� �ش��راي��ا و�أ� � �ش ��واط لل��إب��ل التالد
منها �شوطني رئي�سيني لل�شرايا يف
كل �سن و�شوط لل�شرايا /ال�شركاء/
و� �ش ��وط�ي�ن ل�ل��إب ��ل ال� �ت�ل�اد لفئتي
املحليات واملجاهيم �إ�ضافة �إىل �شوط
من كل �سن للمهجنات الأ�صايل كما

مت تخ�صي�ص �أ� �ش��واط خا�صة لإبل
�أ��ص�ح��اب ال�سمو ال�شيوخ م��ن فئتي
املحليات واملجاهيم.
بدوره �أ�شار حميد بوالحج الرميثي
م��دي��ر ع ��ام ن� ��ادي ت� ��راث الإم� � ��ارات
ب ��الإن ��اب ��ة �إىل �أه� �م� �ي ��ة املهرجان
ب��ال�ن���س�ب��ة مل �ل�اك الإب � ��ل وبالن�سبة
لأه��ايل �سويحان وللجمهور الذي
�أ�صبح املهرجان ج��زءا من تفا�صيل
حياته يف كل عام فهو جت�سيد لر�ؤية
املغفور ل��ه ال�شيخ �سلطان ب��ن زايد
�آل نهيان ح��ول معاي�شة ال�ت�راث يف
تفا�صيل احلياة اليومية .
ولفت الرميثي �إىل �أن ف��ن املزاينة
ال�ت�راث��ي ي�صقل امل�ع��رف��ة القدمية
ب��الإب��ل وتفا�صيلها ال��دق�ي�ق��ة ،وهي
معرفة ظلت تتناقلها الأجيال ،حيث
مت�ث��ل امل��زاي �ن��ة ذروة خ�ب�رات مربي
الإب��ل ع�بر ال�ت��اري��خ وعلومهم فيما
يخ�ص موا�صفات حاللهم ،م�شيدا
بالتو�سع وا�ستحداث عدد �أ�ضايف من
املزاينات يف مهرجان الظفرة والذي
ي�ساهم يف توحيد معايري و�شروط
امل��زاي �ن��ات وي� ��ؤك ��د ح��ر���ص القيادة
الر�شيدة على حفظ امل��وروث يعك�س
�شغف الإم��ارات �ي�ين خا�صة و�شعوب
منطقة اخلليج العربية ب�شكل عام
يف �إط��ار مت�سكهم بعادتهم الأ�صيلة
وتقاليدهم العريقة و�إرثهم املمتد.
وق � � ��ال �� �س� �ع ��ادة حم� �م ��د �إب ��راه� �ي ��م
احلمادي الع�ضو املنتدب والرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة الإم��ارات للطاقة
النووية" :حتر�ص م�ؤ�س�سة الإمارات

كليفالند كلينك يبد�أ �إجراء �أول درا�سة على لقاح يقي من �سرطان الثدي
•• �أبوظبي -وام:

�شرع باحثون من م�ست�شفى كليفالند
كلينك ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف �إجراء
درا��س��ة على لقاح يهدف �إىل الوقاية
من �سرطان الثدي الثالثي ال�سلبية
الذي يُعد �أكرث �أ�شكال املر�ض فت ًكا.
و�ص ّممت التجربة يف مرحلتها الأوىل
ُ
ل �ت �ح��دي��د اجل ��رع ��ة ال �ق �� �ص��وى التي
ميكن حتملها من اللقاح يف املر�ضى
امل���ص��اب�ين ب���س��رط��ان ال �ث��دي الثالثي
ال�سلبية يف مراحله امل�ب�ك��رة� ،إ�ضافة
�إىل متييز اال�ستجابة املناعية للج�سم
وحت �� �س �ي �ن �ه��ا .وك ��ان ��ت �إدارة ال �غ��ذاء
والدواء الأمريكية وافقت م�ؤخ ًرا على
اال�ستخدام التطبيقي البحثي للقاح
وال� ��ذي ي���س�م��ح مل�ست�شفى كليفالند
كلينك و�شركة "�أنيك�سابيو�ساين�سز"
بالبدء يف �إجراء الدرا�سة.
و�أع � � ��رب ال ��دك �ت ��ور ج ��ي ت��وم��ا���س بد
م��ن معهد تو�سيغ لل�سرطان التابع
لكليفالند كلينك والباحث الرئي�س

يف الدرا�سة عن �أمله يف �أن ت�ؤدي هذه
الدرا�سة البحثية �إىل �إج��راء جتارب
�أك�ثر تقدمًا لتحديد فاعلية اللقاح
�ضد هذا النوع �شديد العدوانية من
� �س��رط��ان ال �ث ��دي .وق ��ال ث � ّم��ة حاجة
م�ل��حّ ��ة لتح�سني ال �ع�لاج��ات املتاحة
ل���س��رط��ان ال �ث��دي ال�ث�لاث��ي ال�سلبية،
الذي ال يتمتع بخ�صائ�ص بيولوجية
جتعله ي�ستجيب للعالجات الهرمونية
�أو املوجّ هة وبالرغم من �أن��ه ال ميثل
�سوى نحو � 12إىل  15يف املائة من
جميع �سرطانات ال�ث��دي فهو ي�سبب

ال��وف��اة بن�سبة �أع �ل��ى ال تتنا�سب مع
م��دى انت�شاره كما �أن معدل تكراره
�أع �ل ��ى م ��ن م �ع��دل ت �ك ��رار غ �ي�ره من
�أ�شكال �سرطان الثدي ومن املرجح �أن
يُ�صيب هذا النوع من �سرطان الثدي
الن�ساء الأمريكيات من �أ�صل �أفريقي
ّ
غريهن مبقدار ال�ضعفني
�أك�ثر من
يف ح�ي�ن �أن م ��ا ي �ت��راوح ب�ي�ن  70و
 80يف املائة من �أورام الثدي التي

حتدث عند الن�ساء امل�صابات بطفرات
يف اجل�ي�ن  BRCA1ه��ي �سرطان
الثدي الثالثي ال�سلبية.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ال��دك �ت��ور فين�سينت
ت ��وه ��ي امل � �خ �ت�رع ال��رئ �ي �� �س��ي للقاح
واخت�صا�صي املناعة يف معهد لرينر
ل�ل�أب�ح��اث ال�ت��اب��ع لكليفالند كلينك
�إن هذا اللقاح ميثل "طريقة جديدة
حم�ت�م�ل��ة ل�ل���س�ي�ط��رة ع �ل��ى �سرطان

الثدي" ..م�شريا �إىل �أن الهدف من
هذا البحث على امل��دى البعيد يكمن
يف "حتديد م��ا �إذا ك ��ان ه ��ذا اللقاح
ق ��ادرًا على منع �سرطان ال�ث��دي قبل
ح ��دوث ��ه ال ��س�ي�م��ا الأ� �ش �ك ��ال الأك�ث�ر
عدوانية من هذا املر�ض التي ت�صيب
الن�ساء املعر�ضات خلطر كبري".
وي�ستهدف اللقاح التجريبي بروتني
ال��ر��ض��اع��ة يف ال �ث��دي امل���س� ّم��ى �أل �ف��ا -
الكتالبومني الذي ينعدم وجوده بعد
الإر�ضاع يف الأن�سجة العادية املتقدمة
يف ال �� �س� ّ�ن ول�ك�ن��ه م��وج��ود يف غالبية
�سرطانات الثدي ثالثية ال�سلبية.
ويعمل تن�شيط جهاز املناعة �ضد هذا
ال�ب�روت�ي�ن "املتقاعد" ع �ل��ى تقدمي
ح�م��اي��ة م�ن��اع�ي��ة وق��ائ �ي��ة ��ض��د �أورام
ال �ث��دي ال�ن��ا��ش�ئ��ة ال�ت��ي ت�ف��رز بروتني
�ألفا-الكتابومني ويحتوي اللقاح � ً
أي�ضا
على مادة م�ساعدة تن�شط اال�ستجابة
املناعية الفطرية التي ت�سمح للجهاز
املناعي بتكوين ا�ستجابة �ضد الأورام
النا�شئة ملنعها من النمو.

للطاقة ال�ن��ووي��ة على امل�ساهمة يف
كافة الفعاليات والأن�شطة يف منطقة
ال �ظ �ف��رة ال �ت��ي حت�ت���ض��ن حمطات
ب��راك��ة ل�ل�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة وت �ع��د من
�أهم امل�شاريع الإ�سرتاتيجية الكربى
يف الدولة ،م�شريا �إىل �أهمية تعزيز
ن�شر الوعي ب�أهمية حمطات براكة
ودوره� � � ��ا احل� �ي ��وي يف دع � ��م النمو
االق�ت���ص��ادي واالج�م��اع��ي والنه�ضة
ال �ت ��ي ت �� �ش �ه��ده��ا م �ن �ط �ق��ة الظفرة
وك��ذل��ك احل �ف��اظ ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة من

خ�لال �إنتاج طاقة كهربائية خالية
من االنبعاثات الكربونية على مدار
ال���س��اع��ة ول�ل�ع�ق��ود ال���س�ت��ة القادمة
الأم��ر ال��ذي ي�ساهم يف حتقيق دولة
الإمارات لأهدافها اخلا�صة مبواجهة
ظ��اه��رة ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي �إىل جانب
حتقيق �أهداف ا�سرتاتيجية الدولة
اخلا�صة بالو�صول �إىل اقت�صاد خال
م��ن االن�ب�ع��اث��ات الكربونية بحلول
العام  ."2050و�أكد الدكتور �سامل
خ �ل �ف��ان ال�ك�ع�ب��ي م��دي��ر ع ��ام مركز

�أب��وظ�ب��ي لإدارة النفايات "تدوير"
ح��ر���ص امل��رك��ز ع�ل��ى و� �ض��ع ب�صمته
الإي �ج��اب �ي��ة يف خم�ت�ل��ف الفعاليات
التي تقام يف �إم ��ارة �أبوظبي ومنها
مهرجان الظفرة انطالقا من دوره
احل�ك��وم��ي وم���س��ؤول�ي�ت��ه املجتمعية
ل �ت �ع ��زي ��ز ج � �ه� ��وده امل� ��� �ش�ت�رك ��ة مع
خمتلف اجل�ه��ات احلكومية خا�صة
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��الأن���ش�ط��ة الرتاثية
ذات القيمة الوطنية واالجتماعية
ع�لاوة على توظيف تلك الأحداث
من �أج��ل التعريف باملركز ودوره يف
امل�ج�ت�م��ع واخل��دم��ات ال�ت��ي يقدمها

دعوة حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية
ل�شركة خمازن لال�ستثمار (�ش.م.خ)
وذلك عن ُبعد عرب تقنية الفيديو كول

ا�ستنادا اىل القانون االحتادى رقم  2ل�سنه  2015بخ�صو�ص ال�شركات التجارية وعطفا على احكام عقد الت�أ�سي�س
و النظام اال�سا�سى ل�شركة خمازن لال�ستثمار �ش.م.خ  ،ي�سر جمل�س ادارة �شركة خمازن لال�ستثمار �ش.م.خ دعوتكم
حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية وذلك عن ًبعد بطريق (( الفيديو كول )):
�سيتوىل �إدارة الإجتماع ال�سادة � /سوق �أبوظبي للأوراق املالية التي بدورها �ستقوم ب�إر�سال روابط الت�صويت على
جدول الأعمال وروابط الدخول �إىل الفيدو كول عرب ر�سائل ن�صية على الهواتف امل�سجلة للم�ساهمني لديهم كما
�سنعيد ار�سال هذه الروابط عرب الربيد االلكرتوين للم�ساهمني وذلك خالل يومني من موعد االنعقاد وذلك للنظر
فى جدول االعمال التاىل :
 -1الت�صويت على مقرتح جمل�س الإدارة باملوافقة على بيع ح�صة �شركة خمازن لال�ستثمار البالغة  24%لدى
�شركة ملتقى �أعمال �أبوظبي ذ.م.م .
 -2تفوي�ض جمل�س الإدارة يف �إتخاذ كافة الإج��راءات املتعلقة ببيع ح�صة خمازن لدى �شركة ملتقى �أعمال
�أبوظبي.
وذلك يوم االربعاء املوافق تاريخ  2021-11-24يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرا (( ،عند ًبعد)) عن طريق
الفيديو كول.
• �سيكون اجتماع اجلمعية العمومية �صحيح ًا اذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون على االقل ( )50%من
جمموع ر�أ�س مال ال�شركة  ،واذا مل يكمل الن�صاب القانونى لهذا االجتماع ف�سوف ينعقد االجتماع الثانى على
ال�ساعة الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق  2021-11-30بنف�س طريقة الإنعقاد مبن ح�ضر.
• يرجى من كل م�ساهم حتديث رقم هاتفه النقال وبريده االلكرتوين وتقدمي �أية ا�سئلة تتعلق ببنود
جدول الأعمال خالل يوم العمل ال�سابق النعقاد االجتماع عن طريق الربيد االلكرتوين @samerdaher
 hotmail.comو�ستتيح ال�شركة �آلية التوا�صل املرئى وال�صوتى لالجتماع و�سيقوم املجل�س واملدقق اخلارجى
بالرد على ا�ستف�ساراتكم ويتم ت�سجيل وقائع االجتماع .
• لكل م�ساهم م�سجل فى �سجل �أ�سهم ال�شركة حق ح�ضور اجلمعية العمومية لل�شركة الكرتونيا وله �أن ينيب
عنه من يختاره من غري ال�سادة �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة حل�ضور االجتماع �أعاله مبوجب توكيل خا�ص ثابت
كتابة على �أ�صل منوذج التوكيل املرفق  ،ويجب �أن ال يكون الوكيل حائز ًا بهذه ال�صفة على اكرث من ( )5%من
ر�أ�س مال ال�شركة فيما عدا املمثلني للم�ؤ�س�سات وال�شركات امل�ساهمة فى ال�شركة (وميثل ناق�ص الأهلية وفاقديها
النائبون عنهم قانونا) وميكن �أن يتم �إيداع التوكيل على الربيد الإلكرتوين samerdaher@hotmail.com
قبل يومني على االقل من التاريخ املحدد للأجتماع وذلك لتدوينه فى ال�سجالت اخلا�صة فيكون للوكيل احلق فى
الت�صويت فى اجلمعية العمومية .
• تعترب التوكيالت ال�صادرة حل�ضور االجتماع االول �صحيحة ونافذة لأي اجتماعات الحقة ما مل يتم �إلغا�ؤها
�صراحة من قبل امل�ساهم ب�إ�شعار يوجه اىل �أمني �سجل م�ساهمى ال�شركة وذلك قبل يومني على الأقل من موعد
االجتماع الالحق .
• لال�ستعالم يرجى التوا�صل على رقم الهاتف  0569539650والربيد الإلكرتوين samerdaher@hotmail.com
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،
�شركة خمازن لال�ستثمار (�ش.م.خ)
رئي�س جمل�س الإدارة
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�شخبوط بن نهيان �آل نهيان يلتقي رئي�س رواندا
•• كيغايل-وام:

التقى معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان وزير دولة،
فخامة ب��ول ك��اغ��ام��ي رئي�س جمهورية روان ��دا يف العا�صمة
كيغايل.
وناق�ش اجلانبان �سبل تطوير العالقات الثنائية بني البلدين
يف خمتلف املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك.
ونقل معاليه حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زايد
�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
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل ع�ه��د �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى

06

للقوات امل�سلحة � ،إىل فخامته ومتنياتهم لبالده و�شعبه باملزيد
من التقدم واالزدهار.
م��ن جانبه حمل فخامته معايل ال�شيخ �شخبوط ب��ن نهيان
�آل نهيان حتياته �إىل �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 الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة  ،ومتنياته لدولة الإمارات حكومة و�شعبا باملزيد من
التطور والنماء.
و�أك��د معاليه خ�لال اللقاء �أن العالقات ب�ين دول��ة الإم ��ارات
وجمهورية روان��دا يف تقدم م�ستمر ،م�ؤكدا وجود العديد من

الفر�ص والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها �إىل الأمام،
ملا فيه م�صلحة البلدين.
من جانبٍ �آخر التقى معاليه مع كلٍ من فن�سنت بريوتا وزير
اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون ال ��دويل ال ��روان ��دي ،وم �ع��ايل مانا�سيه
ن�شوتي وزير دولة ل�ش�ؤون جتمع دول �شرق �أفريقيا ،حيث مت
ا�ستعرا�ض الفر�ص اال�ستثمارية واالقت�صادية وامل�شاريع التي
تعود باملنفعة على البلدين ،كما زار معاليه الن�صب التذكاري
يف رواندا.
وت�أتي هذه الزيارة �ضمن جولة يجريها معاليه والوفد املرافق
ل��ه� ،إىل ع��دد م��ن دول ال �ق��ارة الأف��ري�ق�ي��ة لتعزيز العالقات
الرا�سخة والوطيدة بني دول��ة الإم ��ارات ودول ال�ق��ارة ،وخلق
�شراكات جديدة مبا يحقق م�صالح وطموحات �شعوبهم.

الإمارات والأردن تد�شنان مركز امل�سرعات احلكومية �ضمن ال�شراكة اال�سرتاتيجية يف التحديث احلكومي
•• دبي-وام:

د� �ش �ن��ت ح �ك��وم �ت��ا دول � ��ة الإم� � ��ارات
العربية املتحدة واململكة الأردنية
ال �ه ��ا� �ش �م �ي ��ة م� ��رك� ��ز امل� ��� �س� � ّرع ��ات
احل�ك��وم�ي��ة يف العا�صمة الأردنية
ع� � �م � ��ان ،امل �� �س �ت �ل �ه��م م � ��ن من � ��وذج
امل���س��رع��ات احل�ك��وم�ي��ة الإماراتية،
� �ض �م��ن م � �ب� ��ادرة ه� ��ادف� ��ة لتوفري
خم�ت�بر م�ف�ت��وح ل�ت�ط��وي��ر خدمات
و�آل � �ي� ��ات ع �م��ل ح �ك��وم �ي��ة مبتكرة
وتب�سط
تخت�صر ال��زم��ن واجل�ه��د ّ
العمليات وت�س ّرعها وت�سهل رحلة
املتعاملني ،وذلك يف �إطار ال�شراكة
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ب�ي�ن احلكومتني
الإماراتية والأردن�ي��ة يف التحديث
احلكومي.
وافتتح مركز امل�سرعات احلكومية
يف ال �ع��ا� �ص �م��ة الأردن � � �ي � ��ة ع �م��ان،
ب �ح �� �ض��ور � �س �ع��ادة �أ�� �ش ��رف �سمارة
الزعبي �أم�ي�ن ع��ام رئا�سة ال ��وزراء
يف اململكة الأردنية الها�شمية ،ووفد
ر�سمي �إماراتي �ضم �سعادة عبد اهلل
نا�صر لوتاه مدير عام مكتب رئا�سة
جم �ل ����س ال� � � ��وزراء ب � � ��وزارة � �ش ��ؤون
جمل�س ال ��وزراء ،و�سعادة الدكتور
يا�سر النقبي م�ساعد املدير العام
ل �ل �ق �ي��ادات وال � �ق� ��درات احلكومية
يف مكتب رئ��ا��س��ة جمل�س ال ��وزراء
ب ��وزارة � �ش ��ؤون جمل�س ال � ��وزراء ،و
�سعادة �أحمد على حممد البلو�شي
�سفري الدولة لدى اململكة الأردنية
الها�شمية  ،وفوزية الطاير رئي�س
ق �ط��اع اخل��دم��ات امل��رك��زي��ة ب ��وزارة
�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء ،والدكتورة
را� �ض �ي��ة ال �ه��ا� �ش �م��ي م ��دي ��ر �إدارة
امل �� �س��رع��ات احل �ك��وم �ي��ة يف مكتب
رئ��ا� �س��ة جم �ل ����س ال� � � ��وزراء ب � ��وزارة
��ش��ؤون جمل�س ال ��وزراء ،وع��دد من
امل�س�ؤولني يف البلدين.

ويهدف مركز امل�سرعات احلكومية
يف الأردن� ،إىل �إيجاد حلول فعالة
و� �س��ري �ع��ة مل�خ�ت�ل��ف ال �ت �ح��دي��ات يف
ف �ت��رة زم� �ن� �ي ��ة حم � � ��ددة ب � �ـ 100
ي ��وم ،م��ا ي���س�ه��م يف ت���س��ري��ع وترية
الإجن��از واخت�صار اجلهد والوقت
وتقدمي �أف�ضل اخلدمات لالرتقاء
مب���س�ت��وى الأداء وحت �� �س�ين حياة
املجتمع ،و�إح ��داث نقلة نوعية يف
ال �ع �م��ل احل �ك��وم��ي ت��دع��م حتقيق
م�ستهدفات ر�ؤية  2025اخلا�صة
باململكة.
و�أك � ��د م �ع��ايل حم �م��د ب��ن عبداهلل
ال �ق��رق��اوي وزي� ��ر �� �ش� ��ؤون جمل�س
ال ��وزراء �أن دول��ة الإم� ��ارات بقيادة
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" ،وتوجيهات �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ن��ائ��ب رئ �ي ����س الدولة
رئ �ي �� ��س جم �ل ����س ال� � � � ��وزراء حاكم
دب��ي "رعاه اهلل" و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة  ،حري�صة
على م�شاركة جتاربها الناجحة يف
العمل احلكومي ،ونقلها �إىل الدول
ال �� �ش �ق �ي �ق��ة وال �� �ص��دي �ق��ة لتطوير

العمل احلكومي ،يف �سعيها لإيجاد
حلول مبتكرة للتحديات لتح�سني
حياة النا�س وبناء م�ستقبل �أف�ضل
للأجيال.
و�أ� � � �ش � ��ار �إىل �أن اف� �ت� �ت ��اح مركز
امل �� �س��رع��ات احل �ك��وم �ي��ة يف اململكة
الأردن �ي��ة الها�شمية ي�شكل �إحدى
ثمرات ال�شراكة اال�سرتاتيجية يف
التحديث والتطوير احلكومي بني
حكومتي البلدين ،وي��أت��ي تتويجاً
جلهود ف��رق العمل امل�شرتكة التي
ع �م �ل��ت لإجن� � ��از امل ��رك ��ز وجتهيزه
ب� ��أح ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات ،مب ��ا ي�ضمن
حتقيق �أف���ض��ل ال�ن�ت��ائ��ج يف فرتات
زمنية ق�صرية واالرتقاء مب�ستوى
الكفاءة والأداء يف منظومة العمل
احلكومي يف الأردن.
وق��ال حممد القرقاوي �إن جتربة
امل���س��رع��ات احل�ك��وم�ي��ة الإماراتية
�أ� �ص �ب �ح��ت من ��وذج� �اً ع��امل �ي �اً رائ � ��داً
تت�شاركه م��ع احل�ك��وم��ات ال�ساعية
�إىل حت�سني م�ستوى �أدائها وتعزيز
ج��اه��زي�ت�ه��ا للم�ستقبل م��ن خالل
ت���س��ري��ع وت �ي�رة الإجن� � ��از ،و�إيجاد
حلول مبتكرة للتحديات ،وت�صميم
خ��دم��ات وم �ب��ادرات ب��ال���ش��راك��ة مع
املجتمع.
م��ن ج �ه �ت��ه� ،أك� ��د م �ع��ايل الدكتور

�إب� ��راه � �ي� ��م اجل� � � ��ازي وزي � � ��ر دول� ��ة
ل�ش�ؤون رئا�سة ال ��وزراء يف الأردن،
�أهمية ال�شراكة اال�سرتاتيجية يف
ال �ت �ح��دي��ث وال �ت �ط��وي��ر احلكومي
ب�ين ح�ك��وم�ت��ي الإم� � ��ارات واململكة
الأردنية الها�شمية لتطوير العمل
احل �ك ��وم ��ي واالرت� � �ق � ��اء مب�ستوى
الأداء يف منظومة العمل امل�ؤ�س�سي
يف القطاع العام.
و�أ�� � �ش � ��اد ب ��دع ��م دول � � ��ة الإم � � � ��ارات
وج �ه��وده��ا يف ت�صميم وب �ن��اء �أول
م� ��رك� ��ز من � ��وذج � ��ي ل �ل �م �� �س � ّرع��ات
احل �ك��وم �ي��ة يف الأردن وامل�ستلهم
م��ن من� ��وذج امل �� �س��رع��ات احلكومي
الإم ��ارات ��ي  ..م���ش�يراً �إىل �أهمية
امل��رك��ز ودوره يف جت��اوز التحديات
ال �ت��ي ت�ق��ف يف وج ��ه امل���ش��اري��ع ذات
الأولوية من خالل �إيجاد احللول
ال�ف�ع��ال��ة وال���س��ري�ع��ة ��ض�م��ن فرتة
ال�ت�ح��دي امل �ح��ددة ب�ـ  100ي��وم ما
ي�سهم يف اخت�صار اجلهد والوقت
وتقدمي �أف�ضل اخلدمات لالرتقاء
مب���س�ت��وى الأداء وحت �� �س�ين حياة
النا�س.
م� ��ن ن��اح �ي �ت��ه ق � ��ال �� �س� �ع ��ادة عبد
اهلل ن��ا��ص��ر ل��وت��اه يف ك�ل�م��ة خالل
االف�ت�ت��اح �إن ق�ي��ادة دول��ة الإم ��ارات
ت� ��ؤم ��ن ب ��أه �م �ي��ة ت �ع��زي��ز التعاون

وال �� �ش��راك��ات ال �ه��ادف��ة وموا�صلة
التحديث ،من خالل الرتكيز على
التنمية امل�ستدامة وبناء القدرات
ملواكبة التوجهات العاملية وا�ستباق
ال �ت �غ�يرات امل�ستقبلية ،مب��ا يدعم
جهود النهو�ض بالعمل احلكومي
وي� ��� �ص ��ب يف خ� ��دم� ��ة املجتمعات
وتوفري الفر�ص التنموية ال�شاملة
للأفراد.
و�أ�� �ض ��اف ل��وت��اه �أن اف �ت �ت��اح مركز
امل �� �س��رع��ات احل �ك��وم �ي��ة الأردن � �ي ��ة
الأول م��ن ن��وع��ه يف املنطقة خارج
دولة الإم��ارات ،مي ّثل خطوة مهمة
يف تعزيز ال�شراكة اال�سرتاتيجية
ب�ي�ن ح�ك��وم�ت��ي ال �ب �ل��دي��ن ،ال �ت��ي مت
�إط�ل�اق� �ه ��ا يف  ،2018وجنحت
يف ب �ن��اء ق ��درات ن�ح��و  6000من
ال � �ك ��وادر احل �ك��وم �ي��ة ،ك �م��ا ي�شكل
فر�صة لالحتفاء ب ��إجن��ازات فرق
ع�م��ل ال��دف�ع��ة الأوىل للم�سرعات
احل�ك��وم�ي��ة الأردن� �ي ��ة ،ال�ت��ي عملت
على ت�سريع الإجن� ��ازات واالبتكار
يف  5ح �ل��ول ل �ت �ح��دي��ات رئي�سية
باال�ستعانة مبنهجية عمل الـ100
ي� � ��وم .وي �� �ش �ك��ل م��رك��ز امل�سرعات

احل� �ك ��وم� �ي ��ة الأردن � � �ي� � ��ة حا�ضنة
ل�ت���س��ري��ع الإجن � ��از وت �ع��زي��ز العمل
احلكومي ،وي�أتي افتتاحه يف مقر
رئا�سة جمل�س الوزراء يف العا�صمة
الأردن� � �ي � ��ة ع � �م ��ان� � ،ض �م��ن جهود
حكومتي البلدين لتبادل اخلربات
والتجارب ونقل النماذج املبتكرة يف
العمل احلكومي.
وع� �م� �ل ��ت ال � �ف� ��رق امل� ��� �ش�ت�رك ��ة من
ال �ب �ل��دي��ن ،ع�ل��ى ت�ن�ظ�ي��م �أك �ث�ر من
 150ور�شة عمل تدريبية للكوادر
الأردن �ي��ة ،هدفت لتنمية قدراتهم
يف م �ن �ه �ج �ي��ات ع� �م ��ل امل�سرعات
احل�ك��وم�ي��ة ،وت��دري��ب ف��ري��ق �إدارة
امل�سرعات ،و�شارك يف الور�ش نحو
 6000من املوظفني الأردنيني،
ت�ل�ق��وا �أك �ث�ر م��ن � 80أل ��ف �ساعة
تدريب .وجنحت فرق عمل الدفعة
الأوىل ل �ل �م �� �س��رع��ات احلكومية
الأردن � �ي� ��ة امل �ك��ون��ة م ��ن  20جهة
حكومية وعدد كبري من امل�س�ؤولني
احل �ك ��وم �ي�ي�ن ،يف ت �ط��وي��ر حلول
خلم�سة حت��دي��ات رئي�سية� ،ضمن
 5ور�ش عمل تفاعلية بد�أت العام
امل��ا��ض��ي ل��و��ض��ع خ�ط��ط م�ستقبلية

للتحديات الرئي�سية ،والت�صميم
الت�شاركي بني اجلهات احلكومية،
و� �ض �م��ان ا��س�ت��دام��ة احل �ل��ول لهذه
ال �ت �ح��دي��ات وت��و� �س �ي��ع جماالتها
بحيث ميكن تطبيقها على نطاق
�أو�سع ،من خالل اعتماد منهجية الـ
 100يوم للم�سرعات احلكومية.
و��ش�م�ل��ت ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي �أ�شرف
ع�ل�ي�ه��ا  15م��درب �اً م��ن اجلانبني
الإماراتي والأردين :حتدي توفري
خدمة احل�صول على ب��راءة الذمة
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة ،وحت � ��دي تب�سيط
�إج � ��راءات خ��دم��ات رخ����ص امل�ؤقتة
ل �ل �م��رك �ب��ات ال �ت��ي �أ� �ش��رف��ت عليها
دائ ��رة اجل�م��ارك العامة الأردنية،
وحت � ��دي ت���س�ج�ي��ل ط �ل�اب ال�صف
الأول غ�ير الأردن �ي�ي�ن يف املدار�س
احلكومية ،وحتدي ت�سجيل طالب
الثانوية العامة للدورة التكميلية
والتي �أ�شرفت على �إجنازها وزارة
الرتبية والتعليم يف الأردن� ،إ�ضافة
�إىل حت��دي تقليل زم��ن احل�صول
على خدمات ال�ضمان االجتماعي
و�أ� �ش��رف��ت ع�ل��ى ال�ت�ح��دي امل�ؤ�س�سة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �� �ض �م��ان االجتماعي

الأردنية.
وت��رك��ز ال �� �ش��راك��ة اال�سرتاتيجية
ب �ي�ن ح �ك��وم �ت��ي دول� � ��ة الإم � � � ��ارات
واململكة الأردن �ي��ة الها�شمية التي
مت توقيعها يف يونيو  ،2018على
ثمانية حماور رئي�سية ،ت�ضم الأداء
احل �ك��وم��ي ،اخل��دم��ات احلكومية،
وامل� ��� �س ��رع ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة ،وب �ن��اء
ال �ق��درات ،وم�ب��ادرة مليون مربمج
�أردين ،وحا�ضنات الأعمال ،وتطوير
مبادرات االبتكار احلكومي� ،إ�ضافة
�إىل ال �ت �خ �ط �ي��ط اال�سرتاتيجي
وا�ست�شراف امل�ستقبل.
وي���ش� ّك��ل اف �ت �ت��اح م��رك��ز امل�سرعات
احلكومية يف الأردن ثمرة لربنامج
التبادل املعريف الذي مت �إطالقه بعد
توقيع اتفاقيات �شراكة ا�سرتاتيجية
يف التحديث احلكومي مع  9دول
يف �أربع قارات ،ت�شمل م�صر والأردن
و�أوزبك�ستان ،وال�سودان ،والعراق،
وكولومبيا وكو�ستاريكا وال�سنغال
وال �ي ��ون ��ان ،ب �ه��دف ن �ق��ل التجارب
واخل�ب�رات امل�ت�ط��ورة ومن��وذج عمل
دولة الإم��ارات املتقدم �إىل خمتلف
حكومات العامل.

الأر�شيف الوطني ينظم حما�ضرتني يف مراحل قيام االحتاد ،والإيجابية يف بيئة العمل
•• �أبوظبي-الفجر:

بالتزامن مع عام اخلم�سني نظم الأر�شيف الوطني التابع ل��وزارة �ش�ؤون
ال��رئ��ا��س��ة �ضمن ب��رن��اجم��ه التثقيفي احل��اف��ل وال ��ذي ي�ه��دف �إىل ت�أهيل
املوظفني واالرت �ق��اء بهم -حما�ضرتني ،مت بثهما ع�بر تقنيات التوا�صل
التفاعلية.
�أعادت املحا�ضرة الأوىل �إىل الأذهان "خطوات قيام دولة الإمارات العربية
املتحدة" ،التجربة الوحدوية الريادية التي متيزت بها دول��ة الإمارات؛
�إذ كان قيام االحت��اد قبل نحو خم�سني عاماً نقطة حتول �إىل حياة �أف�ضل
ومكانة �أرفع للدولة ولل�شعب.
واملحا�ضرة الثانية كانت حول "الإيجابية يف بيئة العمل" والتي �أكدت �أن
للإيجابية �أثرها يف ال�سعادة ،وعلى امل�صلحة العامة للوطن ،وبلوغ التميز

واال�ستدامة يف التفوق.
بد�أت املحا�ضرة التي قدمها الدكتور خالد البلو�شي الأكادميي والباحث يف
تاريخ الإم��ارات ،بعنوان " :خطوات قيام دولة الإم��ارات العربية املتحدة"
بلمحة جغرافية وتاريخية عن دولة الإمارات ،وظهور الت�شكيالت ال�سيا�سية
بعد االن�سحاب الربتغايل ،ثم تطرقت �إىل حم��اوالت ال�شيخ زاي��د الأول
توحيد املنطقة حتت رايته ،ومنها انتقل �إىل فكرة احت��اد منطقة اخلليج
العربي ع��ام 1932م ،وتناولت املحا�ضرة مرحلة ت�أ�سي�س جمل�س حكام
الإمارات املت�صاحلة عام 1952م ،منوهة �إىل �أنها كانت نقطة حت ّول كبرية
يف املجتمع الإماراتي.
و�سلطت املحا�ضرة ال�ضوء على اجتماعات االحت��اد الت�ساعي ،ودور ال�شيخ
زايد يف قيام دولة الإمارات العربية املتحدة ،ثم �أهداف االحتاد و�سلطاته،
و�أبرز الأع�ضاء الذين �ساهموا يف االجتماعات ،ثم دور القوى املحيطة ودول

اجلوار من قيام االحتاد الت�ساعي ،وقيام احتاد الإمارات العربية املتحدة يف
الثاين من دي�سمرب 1971م.
و�أكدت املحا�ضرة �أن الف�ضل يف ت�شييد �صرح االحتاد يعود حلما�س املغفور
له -ب��إذن اهلل -الباين وامل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،والآباء
امل�ؤ�س�سني ،و�إمكانياتهم الفريدة يف تعاملهم مع التحديات وال�صعوبات
بحكمة وبروح من االن�سجام والتعاون.
ويف حما�ضرة "الإيجابية يف بيئة العمل" ب��د�أت الأ��س�ت��اذة هند الزعابي
�أخ�صائي برامج تعليمية يف الأر�شيف الوطني بقول �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم" :الإيجابية هي طريقة تفكري وال�سعادة هي
�أ�سلوب حياة ،لي�س ما متلكه �أو ما تفعله هو ما يجعلك �سعيداً بل كيفية
تفكريك بكل ذلك".
وبعد �أن �شرحتْ مفهوم الإيجابية على �أنها �سمة من �سمات ال�شخ�صية

وتعني اخلروج من التمركز حول الذات �إىل االنفتاح على العامل اخلارجي،
والرغبة احلقيقية يف �إ�صالح ال��ذات واملجتمع ،ووج��ود �إرادة التغيري نحو
الأف�ضل ،والقدرة على التفاعل اجليد للآخرين ،بينت املحا�ضرة �أهمية
الإيجابية ب�شكل عام ،و�أهمية الطاقة الإيجابية ،وكيف ي�ستطيع الإن�سان
�أن يكون �إيجابياً.
وتطرقت املحا�ضرة �إىل معوقات الإيجابية ،و�أهمية الإيجابية يف العمل،
وقدمت ع�شر ن�صائح لبلوغ الإيجابية يف العمل وتعزيزها ،وع�شر ن�صائح
�أخ��رى لتعزيز ال�ع�لاق��ات الإيجابية ب�ين امل��وظ�ف�ين ،ويف اخل�ت��ام ا�ستمدت
املحا�ضرة م��ن ك�ت��اب "ت�أمالت يف ال�سعادة والإيجابية" ع ��دداً م��ن �أقول
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد يف الإيجابية.
اجلدير بالذكر �أن املحا�ضرتني قد �شهدتا �إقبا ًال من اجلمهور اخلارجي،
ومن موظفي الأر�شيف الوطني.

وزير الرتبية والتعليم يفتتح معر�ضي جناح وتوظيف
•• �أبوظبي-وام:

اف�ت�ت��ح م �ع��ايل ح���س�ين ب��ن �إبراهيم
احل �م��ادي وزي ��ر ال�ترب�ي��ة والتعليم
ام ����س م �ع��ر���ض جن� ��اح ال � ��ذي �أقيم
ب��ال�ت��زام��ن م��ع م�ع��ر���ض ت��وظ�ي��ف يف
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
وت ��أت��ي ال ��دورة ال �ـ  15م��ن معر�ض
ت��وظ �ي��ف ال �� �س �ن��وي ب��ال �ت��زام��ن مع
حملة التوطني احلكومية التقدمية
ملختلف �أن��واع الوظائف يف الإمارات
وت �� �س �ت �م��ر ح �ت��ى ي� ��وم اجل �م �ع��ة 29
�أك�ت��وب��ر حت��ت رع��اي��ة وزارة الرتبية
وال�ت�ع�ل�ي��م وغ��رف��ة جت ��ارة و�صناعة

�أبوظبي .و�شهد املعر�ضان م�شاركة
ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤ��س���س��ات ال�ع��ام�ل��ة يف
جم � ��االت االت� ��� �ص ��االت وال�ضيافة
واال�ستثمار من القطاعني اخلا�ص
وال� �ع ��ام وت�ت���ض�م��ن ق��ائ �م��ة اجلهات
العار�ضة الرئي�سية كال من القيادة
ال �ع��ام��ة ل���ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ووزارة
الدفاع ودب��ي لال�ستثمار وات�صاالت
و�� �ش� �ل� �م�ب�رج�ي�ر مم � ��ا ي� � ��ؤك � ��د على
امل�ستوى املمتاز لنوعية فر�ص العمل
التي يو ّفرها املعر�ض ملواطني دولة
الإمارات.
وق��ال ت��ام��ر نحا�س م��دي��ر معر�ضي
جن��اح وت��وظ�ي��ف  :ت�ساهم فعاليتنا

ال �ت ��ي جت �م��ع م �ن �ظ��وم �ت��ي التعليم
وال �ت��وظ �ي��ف يف حت�ق�ي��ق ب�ع����ض �أهم
ّ
ونحث
�أه� � � ��داف ر�ؤي � � ��ة الإم� � � � ��ارات
ال � �ط�ل��اب ال� ��راغ � �ب �ي�ن باحل�ضور
خ�لال الأي��ام الثالثة القادمة على
اغتنام زيارتهم ب�أف�ضل �شكل ممكن
وال �ت �ف��اع��ل م ��ع �أك �ب��ر ع� ��دد ممكن
م��ن اجل��ام�ع��ات ال�ستك�شاف �أف�ضل
اخل �ي��ارات امل�ت��اح��ة م��ن ح�ي��ث جمال
التخ�ص�ص وامل��وق��ع .من جهته �أكد
اللواء �سامل �شاهني النعيمي مدير
قطاع امل��وارد الب�شرية ل��دى �شرطة
�أب��وظ �ب��ي احل��ر���ص ع�ل��ى ا�ستقطاب
الكوادر الوطنية يف املجاالت العلمية

وامل�ه�ن�ي��ة ��ض�م��ن وظ��ائ��ف ال�شرطة
والأم��ن  ..وقال  :ي�أتي دعم الر�ؤية
ط��وي�ل��ة امل ��دى ل��دول��ة الإم� � ��ارات يف
م �ق��دم��ة �أول ��وي ��ات� �ن ��ا ،ال �ت��ي ن�سعى
لتحقيقها م��ن خ�ل�ال امل���ش��ارك��ة يف
املعار�ض املخ�ص�صة لتوفري الوظائف
مثل هذا املعر�ض الرائد حيث ت�سعى
��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي �إىل زي� ��ادة معدل
ال�ت��وط�ين يف جميع ال�ق�ط��اع��ات من
خ�لال تزويد الإم��ارات�ي�ين امل�ؤهلني
ب��امل�ه��ارات ال�لازم��ة مب��ا ين�سجم مع
االح �ت �ي��اج��ات م��ن امل� ��وارد الب�شرية
ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع خ �ط��ط و�سيا�سات
التوطني ال�شاملة وتوجيه القوى

ال �ع��ام �ل��ة ن �ح��و اك �ت �� �س��اب امل� �ه ��ارات
املطلوبة والتكيف مع تغريات �سوق
ال �ع �م��ل .و�أ�� �ض ��اف  :ي��دع��م معر�ض
ت��وظ�ي��ف �� 2021ش��رط��ة �أبوظبي
لإعداد جيل يتمتع بجميع القدرات
الالزمة لتلبية التطلعات امل�ستقبلية
للعمل �ضمن قوات ال�شرطة والأمن
ون��رك��ز اهتمامنا احل��ايل على دعم
ه� ��ذه اجل� �ه ��ود م ��ن خ�ل��ال تطوير
حملتنا التوظيفية وتقدمي �أف�ضل
اخل� ��دم� ��ات ل�ل�م�ج�ت�م��ع �إىل جانب
توظيف �أب��رز امل��واه��ب مب��ا يتما�شى
م��ع �أف�ضل امل�م��ار��س��ات املعتمدة من
ق � ��وى ال �� �ش��رط��ة والأم� � � ��ن لتعيني

امل �ن��ا� �ص��ب امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة وتطبيق
�سيا�سات التوطني احلكومية.
و� �ش �ه��د م �ع��ر���ض جن � ��اح الفعالية
ال��رائ��دة يف جم��ال التعليم العايل

بدولة الإم��ارات �إقبال مئات الزوار
من طالب املدار�س الثانوية و�أولياء
الأمور واملعلمني وامل�ست�شارين الذين
اجتمعوا للتوا�صل املبا�شر مع �أكرث

من  70جامعة حملية ودولية مثل
جامعة �أبوظبي واجلامعة الكندية
وج ��ام� �ع ��ة م �ي��دل �� �س �ك ����س وغ�ي�ره ��ا
الكثري.
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�صقر غبا�ش يزور الن�صب التذكاري يف �سي�ؤول
•• �سي�ؤول-الفجر:

زار معايل �صقر غبا�ش رئي�س املجل�س الوطني االحتادي رئي�س وفد
املجل�س ال��ذي يقوم بزيارة ر�سمية �إىل جمهورية كوريا اجلنوبية،
�أم����س الأرب �ع��اء � 27أكتبور 2021م الن�صب ال�ت��ذك��اري يف مقربة
�سي�ؤول الوطنية.
وو�ضع معايل �صقر غبا�ش �إكليال من ال��زه��ور �أم��ام الن�صب الذي
ي��رم��ز �إىل �ضحايا ال�شعب ال �ك��وري ال��ذي��ن ق��دم��وا �أرواح �ه��م لأجل
ب�ل��ده��م ،كما و��ض��ع ال�ب�خ��ور التقليدي ت�ق��دي��را لت�ضحيات ال�شعب
الكوري جتاه وطنه.
وقال معاليه يف كلمة دونها يف كتاب ال��زوار :ونحن نقف اليوم �أمام
الن�صب التذكاري للمقربة الوطنية ،نتذكر بكل الإجالل والتقدير

�أولئك الذين �ضحوا بحياتهم حبا لوطنهم وحر�صا على الدفاع عن
ا�ستقالله ،وهذا �أغلى ما ي�ستطيع الإن�سان �أن يجود به من �أجل كل
ما هو خري لوطنه ول�شعبه ولذلك �ستظل ذكراهم خالدة يف عقول
وقلوب اجلميع منوذجا للفداء والت�ضحية".
وي�ضم وفد املجل�س يف ع�ضويته �سعادة كل من :حمد �أحمد الرحومي
النائب الأول لرئي�س املجل�س ،وناعمة عبداهلل ال�شرهان النائب الثاين
لرئي�س املجل�س ،وحممد عي�سى الك�شف ،وجميلة �أحمد املهريي،
وعبيد خلفان الغول ،و�سعيد را�شد العابدي ،وخلفان را�شد النايلي
ال�شام�سي ،وكفاح حممد الزعابي ،و�سعادة الدكتور عمر النعيمي
الأمني العام للمجل�س ،و�سعادة عفراء را�شد الب�سطي الأمني العام
امل�ساعد لالت�صال الربملاين ،و�سعادة الدكتور �سيف �سعيد املهريي
الأمني العام امل�ساعد للت�شريع والرقابة.

الرئي�س الكولومبي ي�ستقبل اجلروان و�أع�ضاء الربملان الدويل للت�سامح
•• بوغوتا  -وام:

ا� �س �ت �ق �ب��ل ف �خ��ام��ة �إي � �ف ��ان دوك ��ي
م � ��ارك� � �ي � ��ز ،رئ � �ي � �� ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة
ك��ول��وم �ب �ي��ا ،م� �ع ��ايل �أح � �م� ��د بن
حم�م��د اجل� ��روان رئ�ي����س املجل�س
ال� �ع ��امل ��ي ل �ل �ت �� �س��ام��ح وال� ��� �س�ل�ام،
و�أع�ضاء الربملان الدويل للت�سامح
وال �� �س�لام امل���ش��ارك�ين يف اجلل�سة
ال�سابعة للربملان الدويل للت�سامح
وال �� �س�ل�ام ال �ت��ي ع �ق��دت يف مقر
الربملان الكولومبي يف العا�صمة
ب��وغ��وت��ا ،وذل ��ك ب�ح���ض��ور �سعادة
�سامل را�شد العوي�س �سفري الدولة
لدى جمهورية كولومبيا.

و�أك��د رئي�س جمهورية كولومبيا
دع� ��م ب �ل��اده ل �ت��وج �ه��ات املجل�س
العاملي للت�سامح وال�سالم و�أهدافه
الرامية �إىل تعزيز الت�سامح ورفع
قيمه يف كافة �أنحاء العامل ،معربا
عن �سعادته با�ست�ضافة كولومبيا
للجل�سة ال�سابعة للربملان الدويل
للت�سامح وال �� �س�لام .م��ن جانبه
�شكر اجل� ��روان ف�خ��ام��ة الرئي�س
ال�ك��ول��وم�ب��ي ع�ل��ى ك��رم ال�ضيافة
وح�سن اال�ستقبال ،و�أ�شاد بجهود
ك��ول��وم �ب �ي��ا ودع� �م� �ه ��ا للمجل�س
العاملي للت�سامح وال�سالم ،م�ؤكداً
�أن ا�ست�ضافتها هذه اجلل�سة خري
دليل على مدى اهتمامها ب�ش�ؤون

الت�سامح وال�سالم حول العامل.
ووق� ��ع م �ع��ايل اجل� � ��روان مذكرة
ت� �ف ��اه ��م م� ��ع ج ��ام� �ع ��ة �سريجيو
�أرب ��ول� �ي ��دا ال �ك��ول��وم �ب �ي��ة بهدف
تعزيز التعاون بني املجل�س العاملي
ل�ل�ت���س��ام��ح وال �� �س�ل�ام واجلامعة
الكولومبية يف جماالت الت�سامح
وال �� �س�ل�ام ،وال �� �ش��راك��ة م��ن �أجل
تعزيز تعليم الت�سامح يف املجاالت
الثقافية والعلمية.
وعقدت اجلل�سة ال�سابعة للربملان
الدويل للت�سامح وال�سالم يف مقر
ال�ب�رمل ��ان ال �ك��ول��وم �ب��ي بح�ضور
معايل اجل ��روان ورئي�س جمل�س
ال�شيوخ الكولومبي خوان دييحو

جوميز ،ورئي�س برملان جواتيماال
�أالن رودريقيز ،ورئي�سة الربملان
ال� � � ��دويل ل �ل �ت �� �س��ام��ح وال� ��� �س�ل�ام،
م��ارج��ري �ت��ا ري �� �س�ت�ري �ب��و ،وع ��دد
م��ن �أع���ض��اء ال�برمل��ان الكولومبي
وامل �� �س ��ؤول�ي�ن والدبلوما�سيني،
وممثلي الربملانات الوطنية من
ح� ��ول ال� �ع ��امل �أع� ��� �ض ��اء ال�ب�رمل��ان
الدويل للت�سامح وال�سالم.
و�أل � �ق� ��ى اجل� � � ��روان ك �ل �م��ة �أع� ��رب
فيها عن �شكره لكولومبيا قيادة
وح �ك��وم � ًة وب��رمل��ان �اً و� �ش �ع �ب �اً على
ا�ست�ضافة جل�سة برملان الت�سامح
وال�سالم ،وا�ستعر�ض خاللها �أهم
�إجن��ازات املجل�س وبرملانه الدويل

وجمعيته العمومية .
وت� �ط ��رق اجل � � ��روان �إىل �أهمية
الدور الرائد للمر�أة يف الربملانات
الوطنية والدولية ،و�أ�شاد يف هذا
ال�صدد برئا�سة ال�سيدة مارجريتا
ري�سرتيبو من كولومبيا للربملان
الدويل للت�سامح وال�سالم ،م�ؤكدا
دعم املجل�س للدور الرائد للمر�أة
يف العمل الربملاين ال �سيما �ش�ؤون
الت�سامح وال�سالم  .كما دعا لعمل
برملاين م�شرتك يف جمال حماية
البيئة وت�غ�ير امل �ن��اخ ،و��ش��دد على
�أهمية العمل على احلد من الآثار
ال�سلبية لتغري املناخ ،وبحث �سبل
احل �م��اي��ة م�ن�ه��ا م��ن خ�ل�ال عمل

ب ��رمل ��اين دويل م �� �ش�ت�رك يعمل
املجل�س على احل�شد له قريباً.
وعلى هام�ش امل�ؤمتر وقع الربملان

ال � � � ��دويل ل �ل �ت �� �س��ام��ح وال� ��� �س�ل�ام
مذكرتي تفاهم مع برملاين بنما
والأوروج� � � � � ��واي ،ب �ه��دف توحيد
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اجلهود لدعم ورفع قيم الت�سامح
وال �� �س�ل�ام يف �أم��ري �ك��ا الو�سطى
واجلنوبية والعامل ككل.

جلنة بالوطني االحتادي توا�صل مناق�شة مو�ضوع ال�ضمان االجتماعي مع ممثلي دوائر وم�ؤ�س�سات حكومية
•• ابوظبي-الفجر:

وا�صلت جلنة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل وال�سكان وامل��وارد الب�شرية يف
املجل�س ال��وط�ن��ي االحت ��ادي خ�لال اج�ت�م��اع عقدته برئا�سة ��س�ع��ادة �ضرار
بالهول الفال�سي رئي�س اللجنة ،مناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة تنمية
املجتمع ب�ش�أن ال�ضمان االجتماعي ،بح�ضور ممثلني عن دوائر وم�ؤ�س�سات
حكومية حملية واحت��ادي��ة معنية باملو�ضوع�� .ش��ارك يف االج�ت�م��اع �أع�ضاء
اللجنة �سعادة ك��ل م��ن :هند حميد العليلي م�ق��ررة اللجنة ،وحميد علي
ال�شام�سي ،ون��اع�م��ة عبدالرحمن امل�ن���ص��وري .وق��ال ��س�ع��ادة ��ض��رار حميد
بالهول الفال�سي� ،إن اللجنة ا�ستمعت خالل االجتماع �إىل جهود اجلهات
احلكومية املحلية واالحتادية يف �ش�أن املو�ضوع ،وتقدمي العون و�آليات �صرف
امل�ساعدات املالية والعينية للم�ستحقني والتحديات التي تواجهها ،ومت
التطرق لآلية بحث وحتديد الفئات امل�ستفيدة ،والتن�سيق االلكرتوين بني
خمتلف امل�ؤ�س�سات ،كما ا�ستمعت اللجنة من تلك اجلهات حول التحديات

التي تواجهها و�سبل التغلب عليها .ون��وه �سعادته �إىل �أن اللجنة و�ضمن
خطة عملها ملناق�شة املو�ضوع �سوف تعمل على تنظيم زي��ارة ميدانية �إىل
امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة تنمية املجتمع
ب�ش�أن تطوير نظام ال�ضمان االجتماعي ،كما �سيتم اع��داد ا�ستبانة بحث
ودرا��س��ة حالة فئات ال�ضمان والتمكني االجتماعي ،وذل��ك بالتن�سيق مع
اجل�ه��ات املعنية باملو�ضوع .و��ش��ارك يف االجتماع ممثلون م��ن هيئة تنمية
املجتمع بدبي ،وهيئة �أبوظبي للدعم االجتماعي ،واالحت��ادي للتناف�سية
واالح���ص��اء ،ودائ��رة اخل��دم��ات االجتماعية بال�شارقة ،وم�ؤ�س�سة الأوقاف
و�ش�ؤون الق�صر ،و�صندوق الزكاة ،وال�صندوق الوطني للم�س�ؤولية املجتمعية
لل�شركات .وتناق�ش اللجنة مو�ضوع �سيا�سة وزارة تنمية املجتمع ب�ش�أن
ال�ضمان االجتماعي� ،ضمن ثالثة حماور ،هي :تطوير الت�شريعات املتعلقة
بنظام ال�ضمان االج�ت�م��اع��ي وف�ق�اً للتغريات االقت�صادية واالجتماعية،
وا�سرتاتيجية وزارة تنمية املجتمع ب�ش�أن ال�ضمان االجتماعي ،واملمار�سات
الدولية املطبقة يف الدول املتقدمة ب�ش�أن ال�ضمان االجتماعي.

ا�ست�ضافتها جامعة تل �أبيب مب�شاركة باحثني �إماراتيني

تريندز ومو�شيه ديان ينظمان مائدة م�ستديرة بعنوان :حوار االتفاق الإبراهيمي بعد عام
� �ض �م��ن الأع� � �م � ��ال التح�ضريية
ل �ن��دوة" :االتفاق الإبراهيمي..
ف��ر���ص تعزيز ال�ت�ع��اون والت�سامح
والتنمية يف املنطقة" ،نظم مركز
ت��ري�ن��دز للبحوث واال�ست�شارات،
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع م ��رك ��ز مو�شيه
دي ��ان ل��درا� �س��ات ال���ش��رق الأو�سط
و�أفريقيا ،التابع جلامعة تل �أبيب،
م��ائ��دة م�ستديرة حملت عنوان:
"حوار االت�ف��اق الإبراهيمي بعد
ع � ��ام :ف��ر���ص ج ��دي ��دة وحتديات
قدمية يف ال�شرق الأو�سط".
و�شارك يف املائدة امل�ستديرة ،التي
ع �ق��دت �أم ����س االول ال �ث�لاث��اء يف
م�ق��ر ج��ام�ع��ة ت��ل �أب �ي ��ب ،باحثون
م��ن اجل��ان�ب�ين ،ون��اق���ش��وا الفر�ص
اجل ��دي ��دة ال �ت��ي �أت��اح �ه��ا االتفاق
الإبراهيمي ،و�سبل تعزيز التعاون
ون�شر ثقافة ال�سالم والت�سامح يف
املنطقة.
وح � �� � �ض� ��ر ال � �ن � �ق� ��ا�� ��ش ال� ��دك � �ت� ��ور
حم�م��د ع �ب��داهلل ال �ع �ل��ي ،الرئي�س
التنفيذي ملركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات ،والربوفي�سور عوزي
راب ��ي ،م��دي��ر م��رك��ز مو�شيه ديان
لدرا�سات ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا،
والدكتور لوران�س وينباوم ،مدير
عام املجل�س الإ�سرائيلي للعالقات
اخلارجية ،والأ�ستاذ حمد الكعبي،
رئي�س حترير �صحيفة "االحتاد"،
وال� �ب ��اح ��ث وال� �ك ��ات ��ب الإم� ��ارات� ��ي
حممد خلفان ال�صوايف.

ك�م��ا ��ش��ارك��ت يف امل��ائ��دة الدكتورة
ب �ي��ات��ري ����س ج ��وراون �� �ش ��ي ،مديرة
م�ك�ت��ب م��ؤ��س���س��ة ك��ون��راد �أديناور
يف �إ� �س��رائ �ي��ل ،وال��دك �ت��ور �ستيفن
بالكويل ،امل�ست�شار العلمي ،مدير
�إدارة الدرا�سات اال�سرتاتيجية يف
"تريندز" ،والدكتور نري بومز،
زميل باحث يف مركز مو�شيه ديان.
و�أك ��د امل���ش��ارك��ون �أه�م�ي��ة امل ��وروث
ال� �ث� �ق ��ايف واحل� ��� �ض ��اري امل�شرتك
ال � � � ��ذي ي� �ج� �م ��ع ب �ي��ن امل�سلمني
واليهود ،باعتبارهما �أبناء عمومة
متمثلة يف نبي اهلل �إبراهيم ،عليه
ال�سالم ،م�شريين �إىل �أن االتفاق
الإبراهيمي ي�شكل فر�صة حقيقية

جل�م�ي��ع ��ش�ع��وب امل�ن�ط�ق��ة ل�ضمان
��س�لام وا��س�ت�ق��رار دائ�م�ين يتيحان
ل �ل �ج �م �ي��ع �إم� �ك ��ان� �ي ��ات النهو�ض،
والتطور ،واالزدهار.
تعزيز التعاون واحلوار
وق � ��ال ال ��دك �ت ��ور حم �م��د عبداهلل
ال�ع�ل��ي ،الرئي�س التنفيذي ملركز
تريندز للبحوث واال�ست�شارات� ،إن
"تريندز" يعترب �أول مركز بحثي
يف امل�ن�ط�ق��ة يعقد ن ��دوة دول �ي��ة يف
تل �أب�ي��ب؛ ما يعد ت�أكيداً وا�ضحاً
على ما �أتاحه االتفاق الإبراهيمي
لل�سالم من فر�ص لتعزيز التعاون
واحل��وار الب ّناء يف منطقة ال�شرق

الأو� �س��ط برمتها .و�أو� �ض��ح العلي
�أن االت� �ف ��اق الإب ��راه �ي �م ��ي �ش ّكل
ن�ق�ط��ة حت ��ول م�ه�م��ة يف املنطقة،
و َك� �� � َ�س� � َر ح ��اج ��ز ع� ��دم ال �ث �ق��ة بني
اجل��ان�ب�ين ال�ع��رب��ي والإ�سرائيلي،
مُد�شناً بذلك مرحلة جديدة من
ال �� �س�لام ال �ب � ّن��اء ال� ��ذي ي�ستهدف
حتقيق �سالم ل�ل�أط��راف جميعها
وازدهارها ورفاهيتها.
وذك ��ر ال��دك �ت��ور حم�م��د ال�ع�ل��ي �أن
ح�صيلة ال�ع��ام الأول م��ن التعاون
واحل � � ��وار ال �ت��ي �أت ��اح �ه ��ا االتفاق
الإب ��راه� �ي� �م ��ي ت �ب ��دو وا� �ض �ح��ة يف
حجم التبادل التجاري ال��ذي منا
ب�صورة كبرية ،ف�ض ً
ال عن التعاون

ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي يف جم ��ال مكافحة
الأوب � �ئ� ��ة ،وغ�ي�ره ��ا ،م �� �ض �ي �ف �اً �أن
امل�ستقبل �سيكون �أف�ضل للجميع
�إذا ا��س�ت�م��رت ال��رغ�ب��ة يف التعاون
وبناء ج�سور التوا�صل ون�شر ثقافة
ال�سالم والت�سامح.
تكري�س ثقافة ال�سالم
ب��دوره� ،أكد الأ�ستاذ حمد الكعبي،
رئي�س حترير �صحيفة "االحتاد"،
�أن االتفاق الإبراهيمي منح فر�صة
حقيقية ل��دول املنطقة ب ��أن تنعم
بال�سالم واال��س�ت�ق��رار ،حيث م ّثل
ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى م �ع��اه��دة ال�سالم
الإم��ارات�ي��ة  -الإ�سرائيلية حلظة

�ضمن �إطار امللتقيات املجتمعية الهادفة لإ�سعاد ال�سكان

بلدية مدينة �أبوظبي تطلع على مقرتحات ومتطلبات ال�سكان خالل ملتقى الفالح االفرتا�ضي
من �ش�أنها �إ�سعاد �أفراده واالرتقاء بجودة حياتهم  ،وهذه بحد
•• �أبوظبي -الفجر
ذاتها �أولية ق�صوى خلطط البلدية وم�شاريعها ،لأن املجتمع
نظمت بلدية مدينة �أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل القيمة الأغ �ل��ى وال �ه��دف الأ��س�م��ى جلميع اجل�ه��ود املبذولة.
ملتقى اف�ترا��ض�ي�اً ل�سكان (ال �ف�لاح) ع�بر تطبيق (فريجنا) و�أ�ضاف �سعادته :حتر�ص بلدية مدينة �أبوظبي على تطوير
وذل ��ك ل�لاط�لاع على تطلعات ومتطلبات ال���س�ك��ان ،وتعزيز �آليات عملها  ،واتباع �أف�ضل املمار�سات العاملية التي من �ش�أنها
حت�سني خدماتها مبا يحقق ر�ضا املجتمع التام ،وا�ستح�سانه،
عالقات التعاون والتوا�صل مع �شرائح املجتمع.
�ضمن هذا الإط��ار �أكد �سعادة �سيف بدر القبي�سي املدير العام وبالوقت ذاته مبا يلبي املتطلبات واالحتياجات املجتمعية يف
لبلدية مدينة �أبوظبي  -يف كلمته التي ُتليت يف افتتاح �أعمال بيئة �سكنية ،واقت�صادية ومعي�شية راقية املوا�صفات ،متكاملة
امللتقى � -أن امللتقيات املجتمعية جاءت ك�صيغة ح�ضارية ت�شاركية اخلدمات ،م�شرياً �أن هذه امللتقيات هي منابر ل�ل�إدالء بر�ؤية
ت�ستهدف �إ�شراك املجتمع يف الر�ؤية والأهداف ،واملقرتحات التي ال���س�ك��ان ال �ت��ي ت ��أخ��ذ م �ك��ان �اً حم�ت�رم �اً وم� �ق ��دراً ل ��دى جميع

العاملني يف ال�ب�ل��دي��ة ،وتنظر �إل�ي�ه��ا البلدية بعني االهتمام
وال��درا��س��ة والتنفيذ وفقاً ل�ل�أول��وي��ات واالحتياجات العامة.
على ال�صعيد ذات��ه ت�ضمن ملتقى الفالح االفرتا�ضي عر�ضاً
تف�صيلياً للخدمات املقدمة �إىل املجتمع ،وا�ستعرا�ض امل�شاريع
املنجزة واخلطط امل�ستقبلية يف منطقة الفالح ،والإجنازات
ال�ت��ي حققتها البلدية يف جم��ال خ��دم��ة املتعاملني ،وتعزيز
البنية التحتية واملرافق اخلدمية .ويف ختام �أعمال امللتقى
مت ا�ستقبال �آراء ال�سكان ومتطلباتهم ،ومالحظاتهم ،ليتم
رفعها �إىل اجلهات والقطاعات والإدارات املخت�صة للعمل على
درا�ستها وو�ضع اخلطط الالزمة لتنفيذها ح�سب الأولويات.

تاريخية حمورية انعك�ست �إيجابياً
ع�ل��ى ال ��ُّ��ص � ُع��د ك��اف��ة ،م���ض�ي�ف�اً �أن
الإع�ل�ام عن�صر �أ��س��ا��س��ي ف��اع��ل يف
تكري�س ثقافة ال�سالم والت�سامح؛
ل��ذا ينتظره ال�ك�ث�ير ل�ي�ق��وم ب��ه يف
�إط��ار تعزيز قيم ال�سالم والت�آخي
بني �شعوب املنطقة.
نظام �إقليمي جديد
من جانبه� ،أ�شار الباحث والكاتب
الإماراتي حممد خلفان ال�صوايف
�إىل �أن االتفاق الإبراهيمي و�ضع
امل�ن�ط�ق��ة وال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط على
الطريق ال�صحيح ،و�أ�س�س لنظام
�إقليمي جديد يقوم على ا�ستك�شاف

فر�ص التعاون امل�شرتك يف جماالت
ع � ��دة ،خ �� �ص��و� �ص �اً التكنولوجيا،
واالت �� �ص��االت ،وال �ط�ي�ران املدين،
وال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة ،وال�سياحة،
م �ب �ي �ن �اً �أن االت� �ف ��اق ي �ه �ي��ئ املناخ
والأر��ض�ي��ة ال�ت��ي �ستمكن اجلميع
يف املنطقة م��ن تعزيز عالقاتهم
االق�ت���ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ،كما
ي�ؤ�س�س لإر�ساء ال�سالم امل�ستدام.
نقا�ش متهيدي
وجاء النقا�ش يف املائدة امل�ستديرة
مت� � �ه� � �ي � ��داً ل� � � �ن � � ��دوة" :االتفاق
الإبراهيمي ..فر�ص تعزيز التعاون
والت�سامح والتنمية يف املنطقة"،

ال� �ت ��ي ي �ن �ظ �م �ه��ا م ��رك ��ز تريندز
للبحوث واال�ست�شارات ،بالتعاون
م��ع مركز مو�شيه دي��ان لدرا�سات
ال�شرق الأو��س��ط و�أفريقيا ،اليوم
الأرب� � �ع � ��اء ،ب �ق��اع��ة راي � ��ا وج� ��وزي
جاغلوم يف جامعة تل �أبيب.
وت� ��� �ش ��ارك � �ص �ح �ي �ف��ة "االحتاد"
ك���ش��ري��ك �إع�ل�ام��ي وا�سرتاتيجي
ملركز "تريندز" يف ال �ن��دوة؛ التي
ت �� �ش �م��ل ث�ل��اث ج �ل �� �س��ات نقا�شية
ه � ��ي" :دور ال �ث �ق��اف��ة يف تعزيز
ق�ي��م ال�ت���س��ام��ح واحلوار" ،و"دور
الإعالم يف تعزيز ال�سالم والأخوة
الإن�سانية" ،و"�آفاق ال�ت�ع��اون يف
التنمية والتكنولوجيا".
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم �سامل عبيد
رخ�صة رقم CN 1035267:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبدالقادر حم�سن �شريف اجلفري الها�شمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل عبيد �سامل را�شد الزعابي
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/م�ؤ�س�سة
جوبل للمقاوالت الكهربائية
رخ�صة رقم CN 2291812: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
املي�سور لقطع غيار ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 1035978: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
تريدو للوازم الرتاث
رخ�صة رقم CN 2471663: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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جولدن
لتجارة املحركات
رخ�صة رقم CN 1017105: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/عمود
الرخام لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1152800: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/زيرو للوزام التدخني
رخ�صة رقم CN 1236004:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد جمعه احمد غيث احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان �صياح �سلطان على املن�صوري
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/لو بونور لتنظيم
احلفالت ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2640026:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نوال حميد الزعابي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبدالرحمن �شيخ احلب�شي
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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الغربية
للتمور
رخ�صة رقم CN 2860350: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/ات�ش اف
رويالتي كافيه
رخ�صة رقم CN 3891994: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/املا�سة
ميني ماركت
رخ�صة رقم CN 1405510: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/اوريك�س
انرتنا�شيونال الدارة العقارات
رخ�صة رقم CN 3931498: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

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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميبل �ستار لل�صيانة العامة وخدمات
النظافة رخ�صة رقم CN 2364429:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /خليفه حارب خلفان حممد النيادى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /خليفه حارب خلفان حممد النيادى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اجاى �شاندير �شاكار بهاتيا %49
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 /ميبل �ستار لل�صيانة العامة وخدمات النظافة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل �شعبان للمالب�س اجلاهزة
رخ�صة رقم CN 1039562:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدالرحمن حم�سن عبداهلل فرج الهاجرى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شعبان خاجا حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ورثة علي �سعيد حممد الغافري
تعديل ورثة  /حذف عبدالنا�صر على �سعيد حممد الغافرى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة تو�صية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل �شعبان للمالب�س اجلاهزة

�إعــــــــــالن

MAPLE STAR GENERAL MAINTENANCE AND CLEANING SERVICES

�إىل  /ميبل �ستار لل�صيانة العامة وخدمات النظافة ذ.م.م

�إعــــــــــالن

SHAABAN READY MADE GARMENTS SHOP

�إىل /حمل �شعبان للمالب�س اجلاهزة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

MAPLE STAR GENERAL MAINTENANCE AND CLEANING SERVICES L.L.C

SHAABAN READY MADE GARMENTS SHOP - 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)

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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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/قريط العمال الديكور
رخ�صة رقم CN 1014920:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /قريط العمال الديكور
KRET DECORATION WORK

�إىل /قريط للمقاوالت العامة
KRET GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال التج�صي�ص و النق�ش و الزخرفة4330012 .
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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ان�سايدر لتمثيل ال�شركات
رخ�صة رقم CN 3878002:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة ر�ضوان �سراج �سراج على
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعود عبدالعزيز عبدالرحيم احمد ال�شيبانى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سلطان عبداهلل بدر �سيف البو�سعيدى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ان�سايدر لتمثيل ال�شركات
INSIDER REPRESENTATION OF COMPANIES

�إىل /ان�سايدر لتمثيل ال�شركات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م
INSIDER REPRESENTATION OF COMPANIES - 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
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مزرعة احلظرية للدواجن
رخ�صة رقم CN 1934215:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 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 /مزرعة احلظرية للدواجن

�إعــــــــــالن

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:ال�سحابة الذهبية للدعاية واالعالن انتاج الربامج ذ.م.م
عنوان ال�شركة:غرب  10ط  3مكتب , 303وحدة املالك احمد علي
حممد عبداهلل ال�صايغ  C63جزيرة ابوظبي زايد االول ق
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2164535 :

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

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ  2021/10/26 :وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 2105033279:تاريخ التعديل2021/10/27:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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AL HADHEERA POULTRY FARM

�إىل /مزرعة احلظرية للدواجن � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL HADHEERA POULTRY FARM SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ري�س كافيه

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فيوت�شر كلرز لتجارة اخل�ضروات

رخ�صة رقم CN 3006466:قد تقدموا الينا بطلب

والفواكه ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2841315:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مدينه حاجى �شيكو %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة حممد ح�سني �شريف احمد ال�سقاف
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك �سعيد مبارك بو�سنده املحريبى
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

�إ�ضافة �سلطان �سعيد �سامل حممد الكثريى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مانوبا مانيكارا %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل �سعيد �سامل حممد الكثريى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف م�صطفى �سوربيل يربان
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

الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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املراجعات الدولية ت�ؤكد التزام براكة وفرق العمل ب�أعلى معايري ال�سالمة واجلودة العاملية
•• �أبوظبي-وام:

منذ بداية الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي ،حر�صت دولة الإمارات
على و�ضع خارطة طريق وا�ضحة و�شاملة لتطوير حمطات براكة للطاقة
النووية ال�سلمية التي تعد حجر الأ�سا�س للربنامج ،وذل��ك على �أ�س�س
�صلبة تتقدمها ال�سالمة والأم��ان وال�شفافية ،وقدمت للعامل منوذجا
متميزا يف هذا القطاع اجلديد يف الدولة والعامل العربي ككل.
ومنذ �صدور وثيقة "�سيا�سة دولة الإمارات العربية املتحدة املتبعة لتقييم
و�إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية ال�سلمية يف الدولة" يف العام
 ،2008التي حددت مرتكزات الربنامج النووي ال�سلمي و�أولوياته التي
ت�ضمن �سلمية الربنامج و�شفافيته والتزامه ب�أعلى معايري ال�سالمة
والأم� ��ن ،حر�صت ال��دول��ة على ال�ت�ع��اون ال��وث�ي��ق م��ع ال��وك��ال��ة الدولية

للطاقة الذرية والرابطة العاملية للم�شغلني النوويني ومعهد عمليات
الطاقة النووية� ،إىل جانب حكومات الدول امل�س�ؤولة واخلرباء العامليني،
وذلك يف �إطار نهج تبني وتطبيق �أف�ضل املمار�سات والإر�شادات الرامية
�إىل تطوير برنامج للطاقة النووية ال�سلمية مبوا�صفات متميزة على
ال�صعيد العاملي.
وكانت دولة الإمارات من الدول ال�سباقة يف التوقيع على معاهدة احلد
من االنت�شار النووي ومعاهدة حظر التجارب النووية ال�شاملة واالتفاقية
امل�شرتكة ب�ش�أن الت�صرف الآمن يف الوقود امل�ستنفد.
ورغم �أن �أكرث من  440حمطة للطاقة النووية قيد الت�شغيل يف �أكرث
من  30دولة حول العامل ،تعمل ب�أمان تام� ،إال �أن دولة الإمارات قطعت
�شوطاً �إ�ضافياً من خالل البناء على �أحدث ما تو�صلت �إليه تكنولوجيا
ال�ط��اق��ة ال�ن��ووي��ة يف جم��ال ال�سالمة والأم� ��ان ،م��ن خ�لال ات�ب��اع "نهج

ال�سالمة العميقة" يف حمطات براكة ،والذي يتكون من م�ستويات حماية
متعددة تت�ضمن :طبقات حماية مادية ملنع �أي ت�سري �إ�شعاعي ،وكذلك
جمموعة �أنظمة �سالمة متعددة ومتنوعة ت�ضمن عمل املفاعل بال�شكل
املعتاد ووقفه والعودة به �إىل و�ضع الأمان ب�شكل تلقائي عند ال�ضرورة،
�إىل جانب ثقافة �سالمة �شاملة تت�صدر قائمة الأولويات وتتيج جلميع
العاملني يف حمطات براكة �إثارة �أي ق�ضية تتعلق بال�سالمة.
وبالإ�ضافة �إىل كافة هذه العوامل ،مت و�ضع خطة متقدمة تعنى بالت�أهب
للطوارئ ،ومت تن�سيقها والتدرب عليها والتحقق منها من قبل الهيئة
االحتادية للرقابة النووية ،ومتت مراجعتها من قبل الوكالة الدولية
للطاقة الذرية يف �إطار مراجعات الت�أهب للطوارئ يف العامني 2015
و ،2019حيث تتما�شى هذه اخلطة مع �أهداف مترين الوكالة الدولية
للطاقة الذرية "كونفك�س  3-براكة الإمارات" ،كما ت�ستفيد منه لغايات

التح�سني والتطوير امل�ستمرين للإبقاء على جاهزية منظومة اال�ستجابة
للطوارئ وعملها وفق �أعلى املعايري العاملية.
وي�أتي ذلك يف �إطار اعتبار ال�سالمة الأولوية الق�صوى للربنامج النووي
ال�سلمي الإم��ارات��ي ،حيث �أك��د العمل والتعاون الوثيق ط��وال ال�سنوات
املا�ضية مع الهيئة االحتادية للرقابة النووية والوكالة الدولية للطاقة
الذرية والرابطة العاملية للم�شغلني النوويني ،على جناح الربنامج لي�س
فقط يف تطوير حمطات �آمنة للطاقة النووية ،بل وتر�سيخ ثقافة �سالمة
عميقة لدى كافة فرق العمل.
وحتى اللحظة� ،أج��رت الهيئة االحت��ادي��ة للرقابة النووية نحو 355
عملية تفتي�ش يف حمطات براكة وكذلك يف الواليات املتحدة الأمريكية
وك��وري��ا اجلنوبية للت�أكد م��ن ال �ت��زام ك��اف��ة ج��وان��ب ال�برن��ام��ج النووي
ال�سلمي الإماراتي مبتطلباتها الرقابية.

�أطلقه مركز ال�شباب العربي ليقدم مهارات تكنولوجية متقدمة بالتعاون مع �شركات التكنولوجيا العاملية واجلامعة العربية والأمم املتحدة
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جناح ال�شباب يف �إك�سبو ي�ست�ضيف ملتقى �أع�ضاء برنامج الزمالة التقنية لل�شباب العربي
• را�شد النعيمي  :التكنولوجيا اليوم مل تعد من الكماليات بل هي �أ�سا�س اقت�صادات امل�ستقبل القائمة على املهارات والكفاءات
• �شما املزروعي  :ال�شراكات الإ�سرتاتيجية مع املنظمات الدولية وال�شركات العاملية م�سار �سريع لتمكني ال�شباب يف تخ�ص�صات ي�ضعها يف �أولوياته لت�صميم م�ستقبله
• �سعيد النظري  :نتطلع �إىل �أن ي�ساهم الربنامج يف دعم قدرات ال�شباب يف ريادة امل�شاريع التقنية و�سنحر�ص على دعم واحت�ضان الأفكار واحللول الإبداعية يف جمال التكنولوجيا
•• دبي  -وام:

ملتقى
نظم مركز ال�شباب العربي
ً
خ��ا� �ص �اً ب��أع���ض��اء ب��رن��ام��ج الزمالة
التقنية لل�شباب ال�ع��رب��ي يف جناح
ال�شباب يف �إك�سبو دب��ي ،وذل��ك بعد
�إجن��از �� 100ش��اب و�شابة م��ن 15
دول ��ة ع��رب�ي��ة ال�ن���س�خ��ة الأوىل من
ال�برن��ام��ج ال��ذي ميكنهم بالتعاون
م��ع ��ش��رك��ات التكنولوجيا العاملية
والإق �ل �ي �م �ي��ة وع� ��دد م��ن املنظمات
ال ��دول� �ي ��ة مب � �ه� ��ارات م �ت �ق��دم��ة يف
م�سارات التحول الرقمي واالبتكار
وال �ت �ق �ن �ي��ات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة والتقنيات
التفاعلية وتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت - .التكنولوجيا كمفتاح
ل�ف��ر���ص امل���س�ت�ق�ب��ل .وخ�ل�ال لقائه
ب�أع�ضاء الربنامج قال ال�شيخ را�شد
ب��ن حميد ال�ن�ع�ي�م��ي ،رئ�ي����س دائرة
ال �ب �ل��دي��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط يف عجمان
نائب رئي�س مركز ال�شباب العربي
 " :التكنولوجيا اليوم مل تعد من
الكماليات بل هي �أ�سا�س اقت�صادات
امل���س�ت�ق�ب��ل ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى امل �ه��ارات
وال�ك�ف��اءات ،ومن�صة التع ّلم الذاتي
وامل �� �س �ت �م��ر وال �ت �ف��اع �ل��ي ،وم� �ي ��دان
الإب��داع واالبتكار ،ومنجم الفر�ص
لكل املجتمعات الباحثة عن حت�سني
كافة جتارب العي�ش والعمل والتطور
والتنمية فيها "  .و�أ�ضاف �سموه" :
م��ن ميتلك م �ه��ارات التكنولوجيا
ال �ي��وم وي�ت�ق��ن لغاتها ويتمكن من
�أدواتها وبراجمها ي�ستطيع �أن يكون
��س�ب�ب�اً ف��اع�ل ً�ا يف حت�ق�ي��ق التنمية،
وبناء اقت�صاد املعرفة والتكنولوجيا
وال��رق �م �ن��ة ،وامل���س��اه�م��ة يف م�سرية
احل�ضارة الإن�سانية - ".ال�شراكات
الإ�سرتاتيجية لتمكني ال�شباب.
ب ��دوره ��ا ق ��ال ��ت م �ع ��ايل � �ش �م��ا بنت

�سهيل ب��ن ف��ار���س امل��زروع��ي وزيرة
دول��ة ل���ش��ؤون ال�شباب نائب رئي�س
مركز ال�شباب العربي " :ال�شراكات
الإ�سرتاتيجية مع املنظمات الدولية
وامل��ؤ��س���س��ات الإق�ل�ي�م�ي��ة وال�شركات
العاملية م�سار �سريع لتمكني ال�شباب
يف تخ�ص�صات ي�ضعها يف �أولوياته
ل �ت �� �ص �م �ي��م م���س�ت�ق�ب�ل��ه وم�ستقبل
جمتمعاتنا ،ال �سيما التكنولوجيا.
وج�ن��اح ال�شباب يف �إك�سبو 2020
دب � ��ي ه ��و امل �ن �� �ص��ة امل �ث �ل��ى لفر�ص
ع�ق��د ه ��ذه ال �� �ش��راك��ات والإط�ل�ال ��ة
ع� �ل ��ى �أح� � � ��دث م� ��ا ت��و� �ص �ل��ت �إل� �ي ��ه
التكنولوجيا ح��ول ال�ع��امل ،ولذلك
اخرتنا تخريج الدفعة الأوىل من
ب��رن��ام��ج ال��زم��ال��ة التقنية لل�شباب
العربي من هذه املن�صة حتديداً".
و�أ�� �ض ��اف ��ت م �ع��ال �ي �ه��ا " :ا�ستفادت
ال��دورة الأوىل من برنامج الزمالة
التقنية لل�شباب العربي بدعم �سمو

ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة رئي�س مركز ال�شباب
ال�ع��رب��ي ،وج��ام�ع��ة ال ��دول العربية،
ومنظمة الأمم امل�ت�ح��دة ،و�سجلت
هذه ال��دورة �شراكات غري م�سبوقة
م ��ع � �ش��رك��ات ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا عاملية.
ون �ح��ن ع �ل��ى ث �ق��ة ب � ��أن ال �� �ش �ب��اب يف
منطقتنا قادر على ت�ضييق الفجوة
ال ��رق �م �ي ��ة ع �ب�ر اك �ت �� �س ��اب �أح � ��دث
م �ه��ارات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وتطبيقها
عملياً لتحقيق �أفكار مبتكرة ت�صنع
امل�ستقبل ،خا�صة و�أن البنك الدويل
ي�شري �إىل ح��اج��ة املنطقة العربية
�إىل  300م�ل�ي��ون وظ�ي�ف��ة جديدة
بحلول عام ".2050
 ك�����ف�����اءات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ةمتخ�ص�صة.
وق��ال �سعادة �سعيد النظري ،مدير

ع ��ام امل��ؤ��س���س��ة االحت ��ادي ��ة لل�شباب
الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية
مب��رك��ز ال���ش�ب��اب ال�ع��رب��ي يف كلمته
مل�ل�ت�ق��ى �أع �� �ض��اء ب��رن��ام��ج الزمالة
ال �ت �ق �ن �ي��ة ل �ل �� �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي �أثناء
ح�ضور حلقة �شبابية خا�صة عقدت
ل�ل�م�ن��ا��س�ب��ة  " :ب��رن��ام��ج الزمالة
ال �ت �ق �ن �ي��ة ل �ل �� �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي �ش ّكل
نقلة يف نوعية وم�ستوى الربامج
التقنية التخ�ص�صية ال�ت��ي مت ّكن
ال �� �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي يف تخ�ص�صات
التكنولوجيا بتعاونه م��ع كربيات
� �ش��رك��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا العاملية،
وتركيزه على تقنيات وتخ�ص�صات
حم��وري��ة مل �� �س��ارات ال�ن�م��و الفردي
واجل�م�ع��ي ،ونتطلع �إىل �أن ي�ساهم
الربنامج يف دعم قدرات ال�شباب يف
ري��ادة امل�شاريع التقنية و�سنحر�ص
ع� �ل ��ى دع� � ��م واح� �ت� ��� �ض ��ان الأف � �ك� ��ار
واحل� � �ل � ��ول الإب� ��داع � �ي� ��ة يف جم ��ال

التكنولوجيا ".و�أ� �ض ��اف �سعادته
م �ت��وج �ه �اً ل �ل �خ��ري �ج�ين � " :أنتم
بتنوعكم ومتثيلكم  15دولة عربية
وع�شرات التخ�ص�صات واالهتمامات
ت �� �ص �ن �ع��ون روح ه � ��ذا ال�ب�رن ��ام ��ج
امل �ت �ن��وع مب� ��واده وور� �ش��ه واملهارات
ال�ت��ي ير�سخها ،و�أن �ت��م وت�ؤ�س�سون
جليل جديد من الكفاءات التقنية
العربية ال�شابة ،ون�أمل �أن يكون هذا
الربنامج مدخ ً
ال لكم لعامل جديد
من الفر�ص باال�ستفادة من مهارات
التكنولوجيا - ".من ��ط جديد
لتعليم املهارات.
و�أ�شار �سعادته يف احللقة ال�شبابية
�إىل خم � ��رج � ��ات ورق � � � ��ة بحثية
تخ�ص�صية ن�شرها م��رك��ز ال�شباب
العربي بالتعاون مع "�أك�سنت�شر"،
��ش��ري��ك امل�ع��رف��ة ل�برن��ام��ج الزمالة
ال�ت�ق�ن�ي��ة ل�ل���ش�ب��اب ال �ع��رب��ي ،حول
م��واك �ب��ة ت � �ط ��ورات التكنولوجيا

ل�ضمان م�ستقبل ال�ع�م��ل وفر�صه
ل �ل �� �ش �ب ��اب ال � �ع� ��رب� ��ي خ ��ا�� �ص ��ة مع
التحوالت يف �أمناط التع ّلم والعمل،
م�ؤكداً �ضرورة �إعادة ت�أهيل الكوادر
ب� ��امل � �ه� ��ارات اجل � ��دي � ��دة ،وتوظيف
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا يف �إع � � ��ادة تعريف
امل�سارات املهنية ،وت�سريع احلاجة
�إىل ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي يف العامل
العربي كو�سيلة لتنويع االقت�صاد،
ومت �ك�ي�ن ال �� �ش �ب��اب ،وخ �ل ��ق فر�ص
العمل يف قطاعات م�ستقبلية.
 �أهداف �إ�سرتاتيجية.ويهدف مركز ال�شباب العربي من
�إط �ل�اق ب��رن��ام��ج ال��زم��ال��ة التقنية
ل �ل �� �ش �ب��اب ال� �ع ��رب ��ي �إىل حتقيق
الأه� ��داف الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة املتمثلة
يف ت� �ع ��ري ��ف وحت� � � ��دي املعطيات
ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ك��وي��ن ق �ي ��ادات عربية
�شابة يف جم��ال التقنيات الرقمية

وال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا ،و�إع � � � � ��داد جيل
م��ن ال���ش�ب��اب ال �ع��رب��ي ال �ق��ادر على
ر�صد امل �ه��ارات امل�ستجدة يف جمال
التقنيات الرقمية والتكنولوجيا،
وتوفري من�صة تطويرية تدريبية
لل�شباب العربي بالتعاون مع �شركاء
حم�ل�ي�ين وع��امل �ي�ين يف تخ�ص�صات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وغ�ي�ره ��ا ،و�إت ��اح ��ة
ال�ف��ر��ص��ة لل�شباب ال�ع��رب��ي للتعلم
واالط �ل��اع ع�ل��ى جت ��ارب جمموعة
من �أهم اخلرباء يف جمال التقنيات
الرقمية والتكنولوجيا.
ا�ستمرارية وت�ع��اون مركز ال�شباب
العربي يف تنفيذ الربنامج وتقدمي
حمتواه مع منظمة الأمم املتحدة
وجامعة ال ��دول العربية و�شركات
التكنولوجيا العاملية مثل لينكد�إن
و�سي�سكو و�إن �ت��ل لتمكني ال�شباب
باملهارات التكنولوجية التخ�ص�صية
ال�ت��ي متكنهم م��ن تفعيل فر�صهم

ال���ش�خ���ص�ي��ة وامل �ه �ن �ي��ة يف جم ��االت
الإب � � � � � � ��داع واالب � � �ت � � �ك� � ��ار وال� �ع� �م ��ل
ب��اال� �س �ت �ف��ادة م ��ن التكنولوجيا.
و��ش�م��ل حم �ت��وى ال�برن��ام��ج حزمة
متنوعة م��ن امل �ه��ارات مب��ا يف ذلك
ح �ل ��ول امل �� �ش��اري��ع التكنولوجية،
وال � �ت � �ك � �ن ��ول ��وج � �ي ��ا ال� ��� �س� �ح ��اب� �ي ��ة،
والتكنولوجيا املالية ،والتع ّلم عن
ُب�ع��د ،والأم ��ن الإل �ك�ت�روين ،وريادة
الأع �م��ال والتكنولوجيا ،وتقنيات
الأج� �ه ��زة ،وت�ق�ن�ي��ات الربجميات،
وتطوير التطبيقات ،وتقنيات البث
الإلكرتوين ،والتقنيات التفاعلية،
وجودة احلياة الرقمية.
وت� ��� �ض� �م ��ن خم� � ��رج� � ��ات ب ��رن ��ام ��ج
ال��زم��ال��ة التقنية لل�شباب العربي
ا�� �س� �ت� �م ��راري ��ة ال �ت �ع � ّل��م واكت�ساب
امل� �ه ��ارات م��ن خ�ل�ال ور� �ش��ات عمل
وج �ل �� �س��ات ت �ع �ل �ي �م �ي��ة يف جم ��االت
التكنولوجيا ب�شكل دوري لتحفيز
امل �� �ش��ارك��ات ال���ش�ب��اب�ي��ة يف امل�ساقات
امل�ح��ددة للربنامج ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
برامج مهنية وتدريبية تقدم �أهم
الفر�ص املهنية والتدريبية لل�شباب
ال�ع��رب��ي ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن اخلربات
التي يوفرها �شركاء مركز ال�شباب
العربي.
وت � ��دع � ��م خم � ��رج � ��ات ال �ب�رن ��ام ��ج
ا��س�ت�ك���ش��اف م��واه��ب ع��رب �ي��ة �شابة
واعدة يف جمال التقنية ت�سهم ب�شكل
�إيجابي يف قيادة قطاع التنمية يف
املنطقة العربية ،وتوفري معلومات
وبيانات علمية تفيد ال�شباب العربي
يف جم ��االت ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،وتقدم
م ��ادة ل�ت�ق��اري��ر م��و��ض��وع�ي��ة ت�سلط
ال �� �ض��وء ع�ل��ى اح �ت �ي��اج��ات ال�شباب
العربي م��ن امل �ه��ارات ال�لازم��ة لهم
لي�ساهموا بالتكنولوجيا يف حتقيق
التنمية يف جمتمعاتهم.

جلنة االحتفال باليوبيل الذهبي للدولة تطلق مبادرة تخيل م�ستقبلك
•• �أبوظبي-وام:

يف �إطار احتفاالت عام اخلم�سني� ،أطلقت جلنة االحتفال باليوبيل الذهبي
لدولة الإم��ارات مبادرة "تخيل م�ستقبلك" وهي حزمة ت�شمل جمموعة
�أدوات مدر�سية تفاعلية متوفرة عرب الإنرتنت ت�شجع الطالب على امل�شاركة
يف احتفاالت اليوبيل الذهبي لدولة الإم��ارات من خالل �أدوات ت�صاميم
الديكورات والفنون واحلرف اليدوية .وت�شجع املبادرة الطالب واملدار�س
يف دولة الإمارات على حتميل هذه احلزمة املدر�سية املجانية والتي تت�ضمن
مل�صقات وبطاقات بريدية ،ون�شرات تفاعلية وبطاقات مكتبية من املوقع
 .www.UAEYearOf.ae/ar/schoolكما تت�ضمن احلزمة
املدر�سية املجانية بطاقة بريدية ميكن للطالب ا�ستخدامها لكتابة ر�سالة
�إىل �أنف�سهم يف امل�ستقبل يو�ضحون فيها خططهم لل�سنوات اخلم�سني
القادمة وميكن بعد ذلك تقدمي هذه البطاقات الربيدية للطالب كتذكار
بعد التخرج .وتعد احلزمة املدر�سية الإلكرتونية مبثابة �أداة مفيدة تهدف
�إىل �إل�ه��ام جيل ال�شباب وال�صغار للتعرف ب�شكل خ�لاق على القيم التي
كانت حجر الأ�سا�س يف رحلة بناء وتطور الإم��ارات العربية املتحدة عرب
اخلم�سني عاما املا�ضية وتو�سيع نطاق معرفتهم بوطنهم .كما تعد دعوة
جادة للمدار�س واملعلمني و�أولياء الأم��ور للم�شاركة يف االحتفال الوطني
باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات واال�ستفادة من هذه احلزمة التي ت�شمل
عنا�صر مميزة من تاريخ الدولة بغية تثقيف ال�صغار وال�شباب حول تاريخ
الوطن وتراثه وم�ستقبله .يذكر �أن "تخيل م�ستقبلك" هي �أحدث مبادرات
جلنة االحتفال باليوبيل الذهبي وهي اللجنة التي ت�شرف على �أن�شطة
واحتفاالت خا�صة بعام اخلم�سني على مدار العام لإ�شراك كل من يعترب
دولة الإمارات العربية املتحدة وطناً له.

• حزمة تخيل م�ستقبلك تدعو املدار�س واملعلمني و�أولياء الأمور للم�شاركة يف احتفاالت اليوبيل الذهبي للدولة
• تتوفر احلزمة املدر�سية الإلكرتونية للجميع من �أجل �إ�شراك و�إلهام الطلبة للتعرف على  50عام ًا م�ضت من تاريخ الوطن

االحتاد الن�سائي وال�ش�ؤون الإ�سالمية ينظمان جل�سة حوارية للتوعية ب�سرطان الثدي
•• �أبوظبي  -وام:

نظم االحتاد الن�سائي العام ،بالتعاون مع الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوقاف ،وم�ست�شفى �إن �إم �سي رويال ،اجلل�سة احلوارية االفرتا�ضية الثانية
بعنوان "�سرطان الثدي بني الوعي والتحدي" ،خالل "�أكتوبر الوردي" �شهر
التوعية ب�سرطان الثدي ،بهدف تقدمي الدعم الالزم للتوعية ب�ش�أن املر�ض،
واحلث على �إجراء الفحو�ص الالزمة له وعالجه ب�شكلٍ مبكر.
وت�أتي هذه اجلل�سة التي تقام �ضمن مبادرة "وقايتي �أولوية" ،يف �إطار �سل�سلة

من اجلل�سات التوعوية التي يقدمها االحت��اد الن�سائي العام من منطلق
حر�صه على �إط�لاق م�ب��ادرات وحمالت توعية يف املحور ال�صحي وتقدمي
اال�ست�شارات ال�صحية الالزمة للمر�أة.
وق��دم��ت اجلل�سة ال��دك �ت��ورة �سكينة الأم �ي�ر ،ا��س�ت���ش��اري ج��راح��ة ع��ام��ة يف
م�ست�شفى �إن �إم �سي روي��ال ،والواعظة م��وزة ال�شام�سي ،من الهيئة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ،و�أدارت احلوار مرمي املنذري ،مديرة مكتب
الدعم الن�سائي يف االحتاد الن�سائي العام ومت تقدمي فيديو ق�صري لناجية
من �سرطان الثدي خالل اجلل�سة عر�ضت من خالله جتربتها مع املر�ض

ومراحل العالج  .و�أك��دت الدكتورة �سكينة الأم�ير� ،أن �سرطان الثدي هو
�أح��د �أك�ثر �أن��واع ال�سرطانات انت�شا ًرا بني الن�ساء حول العامل ،ويعترب من
الأم��را���ض التي تتطور ب�شكل �صامت  ..مو�ضحة الأ�سباب التي تزيد من
خطر الإ�صابة باملر�ض وعر�ضت بع�ض الأمور التي ت�ساعد على الوقاية من
�سرطان الثدي.
ودع��ت �إىل الك�شف املبكر لأهميته يف حتديد العالج املنا�سب ،الأم��ر الذي
ي�ساعد يف التخل�ص من املر�ض ب�شكل نهائي ،كما �شددت على �ضرورة فح�ص
املر�أة الذاتي يف املنزل مرة كل �شهر .

من جانبها قالت الواعظة موزة ال�شام�سي� ،إن الإ�سالم �شرع للنا�س �سب ً
ال
للوقاية وال�ع�لاج م��ن الأوب �ئ��ة والأم��را���ض ،وتطرقت �إىل الأ��س�ب��اب املادية
للوقاية والعالج ،والتي ت�شتمل على الطهارة والنظافة  ،ومن هدي الإ�سالم
يف الوقاية من الأوبئة والأمرا�ض �أي�ضاً �أن يلتزم الإن�سان ويتبع التعليمات
والإر�شادات التي ت�صدر عن اجلهات الطبية املخت�صة واملعرفة يف الو�سائل
التي ت�ساعد يف الوقاية والعالج من خطر الأوبئة والأمرا�ض ،مع �ضرورة
التداوي وطلب العالج من الأمرا�ض والأوبئة ومراجعة اجلهات ال�صحية
للت�شخي�ص املبكر للمر�ض واال�ستعانة بالعالج والأدوية التي يو�صي بها.
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الراعي :كبار ال�سا�سة يف لبنان متفقون على حل التوترات
•• بريوت-وكاالت

ق ��ال ال�ب�ط��ري��رك امل� ��اروين ب���ش��ارة ال ��راع ��ي ،وه ��و �أك�ب�ر رج ��ل دين
م�سيحي يف لبنان� ،إن “�أكرب � 3سيا�سيني يف البالد اتفقوا على حل
التوترات ال�سيا�سية وال�شلل احلكومي املرتبط بتحقيقات ق�ضائية
يف البالد».
وقال الراعي يف م�ؤمتر �صحفي بعد يوم ق�ضاه يف رحالت مكوكية
ا�شتملت على زيارات لرئي�س الوزراء ورئي�س جمل�س النواب ورئي�س
اجلمهورية �إن “هناك ح ًال د�ستورياً وقانونياً للأزمة احلالية وافق
عليه رئي�س اجلمهورية والرئي�سان بري وميقاتي ...ل�ست خمو ًال
بذكر احلل» .وقال م�صدر ر�سمي �إن “احلل ي�شمل حماكمة وزراء
�سابقني متهمني ب���ش��أن تفجري م��رف��أ ب�ي�روت يف �أغ�سط�س(�آب)

10

اال�ستثمار الأجنبي:

•• الفجر -فران�سوا كليمن�صو
ترجمة خرية ال�شيباين
تو�ضح جولة رئي�س
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة
الأمريكية� ،أنتوين
بلينكني ،يف كولومبيا
والإك�����وادور ،رغبة
ال���والي���ات املتحدة
يف م��واج��ه��ة �شه ّية
ال�صينيني املفتوحة
يف ح���دي���ق���ت���ه���م
اخللفية ال�سابقة.
بالن�سبة لبكني ،ف�إن
اال�ستثمار يف �أمريكا
اجل��ن��وب��ي��ة ي�سمح
لها بزيادة التبعية
املالية لهذه البلدان،
وب���ال���ت���ايل زي�����ادة
نفوذها.
ا� �س �ت �خ��دم��ت ج �ل��وب��ال تاميز،
الناطقة بل�سان النظام ال�صيني
ال��دويل ،نربة املدفعية والتهديد،
للتعليق ع�ل��ى �أول رح�ل��ة ق��ام بها
�أن � �ت� ��وين ب �ل �ي �ن �ك�ين �إىل �أمريكا
اجلنوبية منذ ان�ضمامه �إىل وزارة
اخلارجية�“ :إنه من غري املنا�سب
ل� �ل ��والي ��ات امل� �ت� �ح ��دة �أن حت� ��اول
ج� ��ذب االق� �ت� ��� �ص ��ادات الإقليمية
ل�صاحلها بهدف حتقيق مكا�سب
جيو�سيا�سية” .وتذ ّكر ال�صحيفة
ب���ص�ل��ف �أن ال �� �ص�ين �أ� �ص �ب �ح��ت يف
ال� ��� �س� �ن ��وات الأخ � �ي� ��رة ال�شريك
التجاري الأول للعديد م��ن دول
�أمريكا اجلنوبية ،مثل الربازيل

 2020يف حمكمة خا�صة م�ؤلفة م��ن ن��واب وق�ضاة م��ع ال�سماح
للمحقق ط��ارق بيطار مبوا�صلة ق�ضايا امل�س�ؤولني ال�صغار» .ومل
حتا�سب املحكمة اخلا�صة ،التي مت ت�شكيلها بت�صويت برملاين� ،أي
م�س�ؤول على الإط�ل�اق عن االنفجار ال��ذي �أودى بحياة �أك�ثر من
� 200شخ�ص ودمر �أج��زاء من ب�يروت .وي�سعى بيطار ال�ستجواب
م�س�ؤولني كبار بينهم وزراء �سابقون ينتمون حلركة �أمل وتيار املردة
حليفي ح��زب اهلل امل��دع��وم من �إي��ران ،وال��ذي رد ب�شن حملة تتهم
القا�ضي بالتحيز وبت�سيي�س التحقيق.
وكان الراعي قال يف وقت �سابق يف �أعقاب اجتماع مع رئي�س جمل�س
النواب اللبناين ال�شيعي نبيه بري �إنه يتعني حل الق�ضايا لأن لبنان
“يحت�ضر» .وقال الراعي �أي�ضاً �إنه “ي�ستهجن ا�ستدعاء زعيم حزب
القوات اللبنانية �سمري جعجع دون غريه يف التحقيقات اجلارية

ب�ش�أن اال�شتباكات ال��دام�ي��ة يف ب�ي�روت ه��ذا ال�شهر» .ومل يجتمع
رئي�س الوزراء اللبناين جنيب ميقاتي مع جمل�س الوزراء منذ 12
�أكتوبر-ت�شرين الأول انتظاراً حلل الأزمة بعد �أن �أ�صيبت احلكومة
بال�شلل جراء خالفات حول التحقيق يف االنفجار الذي وقع يف مرف�أ
بريوت العام املا�ضي .وامتد اخلالف �إىل جمل�س الوزراء حيث دعا
ال��وزراء املتحالفون مع ه��ذه الأط��راف �إىل �إق��ال��ة بيطار يف نقا�ش
�ساخن يف �آخر جل�سة.
ويف � 14أكتوبر-ت�شرين الأول ُقتل  7جميعهم من �أن�صار حزب اهلل
وحركة �أمل ،بالر�صا�ص يف مظاهرة احتجاج �ضد بيطار يف بريوت،
وكانت �أ�سو�أ �أعمال عنف يف ال�شوارع منذ �أكرث من عقد .وقال حزب
اهلل وحركة �أم��ل �إن “ال�سبعة قتلوا بر�صا�ص �أن�صار حزب القوات
اللبنانية امل�سيحية بزعامة �سمري جعجع الذي ي�ؤيد التحقيق يف

�أمريكا الالتينية :حرب املليارات بني بكني ووا�شنطن!...

اال�ستثمار يف �أمريكا اجلنوبية ي�سمح لبكني بزيادة التبعية املالية لهذه البلدان وبالتايل زيادة نفوذها
وت�شيلي وبريو ،بل �إنها يف طريقها
لت�صبح كذلك مع الأرجنتني.
ان �� �ض �م��ت ال �ب��رازي � ��ل ،بقيادة
الرئي�س اليميني املتطرف جاير
ب��ول �� �س��ون��ارو ،ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي �إىل
ال��دول ال�شريكة لبنك اال�ستثمار
الآ�سيوي للبنية التحتية ،الذراع
امل ��ايل ل�ط��رق احل��ري��ر اجلديدة.
ع ��ام  ،2020ت�ع�ه��د بول�سونارو
مب �ن��ع � �ش��رك��ة ه � � ��واوي لت�صنيع
معدات االت�صاالت ،من امل�شاركة يف
املناق�صة الربازيلية ل�شبكة اجليل
اخل��ام����س ل�شبكتها ،ول�ك��ن انتهى
الأم��ر باال�ست�سالم يف �أغ�سط�س،
مما �أثار حتذي ًرا �صار ًما من جيك
�سوليفان ،م�ست�شار الأمن القومي
جلو ب��اي��دن .منذ عام ،2019
ا��س�ت�ث�م��رت ال���ص�ين م��ا ي�ق��رب من
 5.5مليار دوالر يف �إن�شاء البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة يف ال �ب��رازي � ��ل ،بينما
ا�ستحوذت على �شركتني رائدتني يف
جمال الطاقة املتجددة .والأرقام
تتحدث ع��ن نف�سها :يف ع�شرين
ع ��ا ًم ��ا ،زادت �� �ص ��ادرات الربازيل
�إىل ال�صني ع�شرة �أ�ضعاف بينما
و� �ص �ل��ت اال� �س �ت �ث �م��ارات ال�صينية
يف ال�برازي��ل �إىل م�ستوى م��ا هو
موجود يف الواليات املتحدة.
هواوي� ،سينوفاك  ...بكني
ت�ستثمر يف القطاعات احل�سا�سة
يف ب��وج��وت��ا ،ك��ول��وم�ب�ي��ا� ،إحدى
•• برازيليا�-أ ف ب

�أقر�ضت البنوك
ال�������ص���ي���ن���ي���ة
امل����م����ل����وك����ة
ل��ل��دول��ة قرابة
 140مليار دوالر
ل���دول املنطقة
ال��دول�ت�ين اللتني زاره�م��ا �أنتوين
ب �ل �ي �ن �ك�ين ،ب �ن��ت ال �� �ص�ي�ن واح� ��دة
من �أك�بر �سفاراتها يف القارة عام
 .2018وع �ل��ى م ��دى العامني
امل��ا��ض�ي�ين ،ا�ستثمرت ب�ك�ين 6.5
مليار دوالر يف بناء مرتو العا�صمة،
ويف اال�ستحواذ على �شركة كندية
تعمل يف ت�شغيل منجم ذهب �شمال
غرب مدينة ميديلني.
ويف خ���ض��م وب ��اء كوفيد،19-
ع��ر��ض��ت ال���ص�ين ل�ق��اح �سينوفاك

وزير اخلارجية االمريكي خالل زيارته المريكا الالتينية
ع �ل��ى ك��ول��وم �ب �ي��ا ،وو� �ص��ل ال�شكر �أف� ��� �ض ��ل» .يف الإك � � � ��وادور� ،أراد
ال�سيا�سي ،ح � ّد ح��دي��ث ال�سفرية �أن�ت��وين بلينكني �أن يكون م�ساملًا،
الكولومبية لدى الأمم املتحدة عن وق� � ��ال �إن� � ��ه ال ي �ت �ع�ين ع �ل��ى دول
“تقدم” ال�صني يف جمال حقوق امل�ن�ط�ق��ة “االختيار ب�ين ال�صني
الإن �� �س��ان .ك�م��ا زار ك��ول��وم�ب�ي��ا يف والواليات املتحدة” ،بل �أن تدر�س
بداية ال�شهر نائب م�ست�شار الأمن ع��ن ك �ث��ب ع��واق��ب اال�ستثمارات
القومي لالقت�صاد الدويل ،داليب ال���ص�ي�ن�ي��ة يف ال �ق �ط��اع��ات الأك�ث�ر
�سينغ ،يف �إ�شارة �إىل ن ّية الواليات ح�سا�سية القت�صادها�“ .ستحتاج
امل �ت �ح��دة م�ن��اف���س��ة اال�ستثمارات ال �� �ص�ين �إىل امل ��زي ��د وامل ��زي ��د من
ال �� �ص �ي �ن �ي��ة ب �ن �� �س �خ��ة دول � �ي ��ة من النحا�س الت�شيلي �أو فول ال�صويا
اخلطة الأمريكية “البناء ب�شكل ال�برازي�ل��ي ،والرغبة يف معار�ضة

ذل��ك ،ه��و رد فعل غ��از �سخيف”،
يقول والرت را�سل ميد� ،أحد �أ�شهر
علماء اجليولوجيا اجليو�سيا�سية
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .ع�ل�ي�ن��ا �أن
ن� �ع ��رف ك �ي��ف من� � ّي ��ز ب �ي�ن م ��ا هو
�ضروري لل�صني ،وما الذي يهدد
الواليات املتحدة «.
االرتهان املايل ،ا�سرتاتيجية
ال�صني ملوازنة الواليات املتحدة
وبح�سب بنجامني جيدان ،املدير

وي�صف التقرير النهائي للجنة التحقيق الربملانية الذي ن�شر
الأربعاء الرئي�س اليميني املتطرف ب�أنه “امل�س�ؤول الرئي�سي عن
�أخطاء احلكومة خالل اجلائحة” التي �أودت بحياة �أكرث من
� 600ألف �شخ�ص يف بالده.
ون��ددت اللجنة خ�صو�صا بـ”الت�أخر املتع ّمد” يف اال�ستح�صال
ع�ل��ى ل �ق��اح��ات ،ب�ع��دم��ا ّ
ف�ضلت ح�ك��وم��ة ب��ول���س��ون��ارو الرتويج
لـ”عالجات بدائية” غ�ي�ر ف��اع�ل��ة ع�ل��ى غ ��رار هيدروك�سي
كلوروكني ،كانت لها “تداعيات م�أ�سوية” على ال�سكان.
لكن بول�سونارو �أ�صر بعد ن�شر التقرير االربعاء املا�ضي على

�أن��ه “غري مذنب على الإطالق” نافيا �أن يكون ق��د “تع ّمد
تعري�ض” الربازيليني لـ”تف�ش وا�سع النطاق” لكوفيد.19-
ك�م��ا دع��ت امل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا يف ال�ب�رازي��ل ال �ث�لاث��اء �إىل تعليق
ا��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ت�خ��دام ال��رئ�ي����س حل�ســـــاباته ع�ل��ى و��س�ـ��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي ب�ســــبب ا�سـت�شهاده مبعلومات كاذبة حول كوفيد-
.19
وكان �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ قد طالبوا مبنع بول�سانارو من
دخول مواقع يوتيوب وتويرت وفي�سبوك و�إن�ستغرام اىل �أجل
غ�ير م�سمى بعد �أن ادع��ى �أن الأ��ش�خ��ا���ص املُلقحني بالكامل

«رحيل �أم�صيوم» ..خماوف بال�صومال من وقوع �سيناريو �أفغان�ستان
ك��أن�ه��ا “عدوى �سيا�سية” تنت�شر
بني القارات ،فمن ان�سحاب القوات
الأم�يرك �ي��ة م��ن �أف�غ��ان���س�ت��ان� ،إىل
�إع�ل��ان ف��رن���س��ا ت�خ�ف�ي����ض قواتها
يف م��ايل ،ثم الآن ج��اء ال��دور على
قوات بعثة ال�سالم التابعة لالحتاد
الإفريقي “�أم�صيوم” التي تنوي
م �غ��ادرة ال���ص��وم��ال ،وه��و م��ا ينذر
بخطر �شديد.
ويهدد هذا الأمر يف حال ح�صوله
ب � � ��أن ت �ل �ح��ق ال �� �ص ��وم ��ال مب�صري
�أف �غ��ان �� �س �ت��ان ،جل �ه��ة وق��وع �ه��ا يف
قب�ضة املنظمات املت�شددة مع انهيار
احلكومة ال�شرعية ،وفق ما يعتقده
البع�ض يف ال�صومال.
وبح�سب ما ر�صدته تقارير �أمنية
و�سيا�سية ،ف�إن القوات الدولية يف
البلدان الثالثة مل حتقق الهدف
امل��رج��و منها ،وه��و �إن�ه��اء الإرهاب
و�إع� � � ��ادة ب �� �س��ط � �س �ي �ط��رة ال �ق ��وات
احل �ك��وم �ي��ة ع �ل��ى �أرا� � �ض ��ي البالد
كافة.
وال � �ث �ل�اث� ��اء ،ذك � ��ر ت �ق��ري��ر معهد
ال ��درا�� �س ��ات الأم �ن �ي��ة الأفريقية
(� )ISSأن��ه م��ن امل�ق��رر �أن تن�سب
قوات “�أم�صيوم” يف  31دي�سمرب
امل �ق �ب��ل ،مم ��ا ي �ن��ذر ب� �ع ��ودة حركة
“ال�شباب” ،امل��رت �ب �ط��ة بتنظيم
ال� �ق ��اع ��دة ،اال� �ت ��ي ت� � ��زداد تغلغال
يف م ��ؤ� �س �� �س��ات ال ��دول ��ة ،مب��ا فيها
الأمنية ،م�ستغلة الطابع الع�شائري
للمجتمع.
وج ��رح  40يف
و ُق�ت��ل � 20شخ�صا ُ
ا�شتباكات بني القوات ال�صومالية

واحل ��رك ��ة ق�ب��ل ث�لاث��ة �أي � ��ام ،وهو
م��ا ي��زي��د ال���ض�غ��وط ع�ل��ى القوات
احل �ك��وم �ي��ة؛ ك��ون�ه��ا ت�خ��و���ض هذا
ال�شهر �أي���ض��ا م �ع��ارك م��ع تنظيم
“�أهل ال�سنة واجلماعة” ال�صويف
امل���س�ل��ح يف �إق �ل �ي��م ج�ل�م��دغ بو�سط
البالد.
وب� �ع� �ث ��ة االحت � � � ��اد الإف � ��ري � �ق � ��ي يف
ال�صومال مهمتها مكافحة مترد
ح��رك��ة الإره��اب �ي��ة وت�ق��وي��ة القوات
احل �ك��وم �ي��ة ،وت �� �ض��م ق ��وة قوامها
�أك�ث�ر م��ن � 19أل ��ف ج�ن��دي و�ألف
� �ش��رط��ي� ،إال �أن� �ه ��ا مل حت �ق��ق كل

ال �� �س��اب��ق امل� ��� �س� ��ؤول ع ��ن �أمريكا
اجل� �ن ��وب� �ي ��ة يف جم �ل �� ��س الأم� � ��ن
ال� �ق ��وم ��ي ،ف � � ��إن “دول املنطقة
�أ�صبحت مثقلة بالديون ملقاومة
ال��وب��اء اق�ت���ص��اد ًي��ا اىل درج ��ة �أنه
�سيكون من امل�ستحيل عليها �إعادة
ب �ن��اء اق�ت���ص��ادات�ه��ا دون م�ساعدة
الواليات املتحدة”.
غري ان �أرب��ع �سنوات من الإهمال
يف ظ ��ل رئ��ا� �س��ة دون ��ال ��د ترامب،
م��ع رح �ل��ة واح� ��دة ف�ق��ط م��ن هذا
الأخ�ي�ر �إىل الأرج �ن �ت�ين حل�ضور
قمة جمموعة الع�شرين ،ونق�ص
اال�ستجابة م��ن حيث امل�ساعدات

املادية والت�ضامنية �أثناء الوباء،
�سمحت لل�صني بتعميق الفارق،
وزيادة حجم ت�أثريها.
وت�ت��واف��ق ج�ه��ود ب�ك�ين لزيادة
ارت� �ه ��ان دول �أم��ري �ك��ا الالتينية
امل� ��ايل ل �ه��ا ،م��ع ك�ت��اب�ه��ا الأبي�ض
اال�سرتاتيجي الأول ع��ن �أمريكا
ال�ل�ات �ي �ن �ي��ة ،وال � � ��ذي ُن �� �ش��ر عام
.2008
وبني  2000و� ،2019أقر�ضت
البنوك ال�صينية اململوكة للدولة
ق��راب��ة  140م�ل�ي��ار دوالر لدول
املنطقة ،وتخ�ص  80باملائة من
ه ��ذه ال �ق��رو���ض ق�ط��اع��ي الطاقة
والبنية التحتية.
�إن “االرتهان ل� �ل ��دي ��ون ،هو
��س�لاح تكتيكي ط��ورت��ه ب�ك�ين من
�أج� ��ل ت �ع��زي��ز ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا يف
ت�ن��وي��ع �إم � ��دادات امل� ��وارد املعدنية
وال��زراع�ي��ة ،والعمل كقوة موازنة
للقوى املناف�سة ،والواليات املتحدة
يف ال�صدارة”..
ي��ذ ّك��ر الباحث �إمي��ان��وي��ل فريون
يف م�لاح�ظ��ة ح��ول ه��ذا املو�ضوع
ل� ��� �ص� �ن ��دوق ب� ��رو�� ��س دي � ��ل �أك� �ي�ل�ا
الوقفي.
و�إذا �أ� �ض �ف �ن��ا ،يف ج��ان��ب �سيا�سي
�أك� �ث ��ر� ،إن� ��� �ش ��اء �أرب � �ع�ي��ن معهدًا
ل �ك��ون �ف��و� �ش �ي��و���س يف ال� �ق ��ارة منذ
ع� ��ام  2008م ��ن �أج � ��ل تر�سيخ
قوتها الناعمة على �أ�سا�س دائم،
ف��إن مناف�سة الواليات املتحدة يف
حديقتها اخللفية ال�سابقة ،تبدو
حافلة بالأحداث.
* رئي�س حترير �صحيفة
لو جورنال دو دميان�ش .من
م�ؤلفاته“ ،هيالري كلينتون من
الألف �إىل الياء” ،و”العي�ش مع
الأمريكيني” ،ومرتجم وكاتب
مقدمة كتاب “عن العرق يف
�أمريكا باراك �أوباما».

جلنة برملانية ت�ؤيد توجيه اتهامات جنائية �ضد بول�سونارو

�أي � ��دت جل �ن��ة يف جم�ل����س ال�شيوخ
الربازيلي تقريرا يو�صي بتوجيه
تهم جنائية �ضد الرئي�س جايري بول�سونارو ،بينها ارتكاب
جرائم �ضد الإن�سانية ،ب�سبب �إدارت��ه املثرية للجدل ملكافحة
جائحة كوفيد.19-
و� �ص � ّوت �سبعة م��ن �أع���ض��اء اللجنة امل��ؤل�ف��ة م��ن � 11شخ�صا
باملوافقـــــــة على التقرير ال��ذي مت تقدميه الأ��س�ب��وع املا�ضي
بعد حتقيق ا�ســـــتغرق �سـتة ا�شهر وت��و��ص��ل �أي���ض��ا اىل اتهام
� 77شخ�صا �آخر بينهم العديد من ال��وزراء وثالثة من ابناء
بول�سونارو.

•• مقدي�شو-وكاالت

االنفجار» .ونفى جعجع م��راراً هذه املزاعم .وا�ستدعته املخابرات
الع�سكرية للإدالء ب�شهادته يف جل�سة يوم �أم�س الأربعاء .ومل يتم
ا�ستدعاء �أي �سيا�سي كبري �آخر ب�ش�أن �أعمال العنف .وقدم حمامو
جعجع� ،أم�س الأول الثالثاء ،مذكرة يدًعون فيها بطالن اال�ستدعاء
قائلني �إنه “بال �سند قانوين ،فيما قدم حمامون ميثلون عدداً من
املعتقلني مذكرة يطلبون فيها من القا�ضي ف��ادي عقيقي ،الذي
ا�ستدعى جعجع ،التنحي عن الق�ضية» .وقال ميقاتي يف وقت �سابق
�إنه “يتطلع ال�ستئناف جل�سات جمل�س الوزراء يف �أقرب وقت» .وحث
الرئي�س مي�شال ع��ون ،حليف ح��زب اهلل ،احلكومة على ا�ستئناف
اجتماعاتها من �أجل التو�صل �إىل اتفاق للتمويل مع �صندوق النقد
الدويل .و�سبق �أن قال عون �إن “من ال�ضروري ا�ستمرار التحقيق
الق�ضائي ورف�ض التدخل ال�سيا�سي فيه».

�أهدافها ،وذل��ك يف تكرار ملا ح�صل
يف �أف�غ��ان���س�ت��ان وم� ��ايل؛ ح�ي��ث مل
ت �ن �ج��ح ال � �ق� ��وات الأم �ي�رك � �ي ��ة وال
الفرن�سية يف الق�ضاء على الإرهاب
والتطرف يف البلدين.
انت�شار عري�ض
ول �ف��ت ت �ق��ري��ر م�ع�ه��د الدرا�سات
الأم�ن�ي��ة الإفريقية �إىل �أن حركة
ال���ش�ب��اب ع ��ززت ق��درت�ه��ا القتالية
وت � �ت � �م ��رك ��ز يف ج� �م� �ي ��ع مناطق
ال�صومال.
وي�ظ�ه��ر ت��ده��ور ال��و� �ض��ع يف تعذر

�إج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات؛ ح�ي��ث �أعلن
رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء حم �م��د ح�سني
روب �ل��ي ،يف ي��ون�ي��و امل��ا� �ض��ي جدوال
لإج ��راء االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية يف
� 10أكتوبر اجلاري ،لكنها مل تتم.
وبدورها� ،أ�شارت جمموعة الأزمات
الدولية يف �سبتمرب املا�ضي �إىل �أن
حركة ال�شباب تقدم خدمات �أف�ضل
من احلكومة ،حمذرة من �أن عودة
طالبان حلكم �أفغان�ستان زاد جر�أة
حركة ال�شباب.
وه��ذه اجل��ر�أة معززة بقوة مادية،
فتقول املجموعة �إن درا�سة �صدرت

يف ع� ��ام  2020ق � ��درت عائدات
احلركة املالية بـ  15مليون دوالر
�شهريا ،كما �أنها ر�سخت وجودها
يف ال� ��ري� ��ف ،ب �ي �ن �م��ا مت ����س �إدارة
ال�ظ��ل اخل��ا��ص��ة بها جميع املراكز
احل�ضرية.
 5خيارات
وع ��ودة ل�ت�ق��ري��ر معهد الدرا�سات
الأمنية الإفريقية الذي يطرح 5
خ�ي��ارات وردت يف تو�صيات للأمم
املتحدة واالحت ��اد الإف��ري�ق��ي حول
م�ستقبل بعثة “�أم�صيوم” ،ومن

�أبرز هذه اخليارات :اخليار الأول:
ه� ��و رح� �ي ��ل “�أم�صيوم” ونقل
م �� �س ��ؤول �ي��ات �ه��ا �إىل ق � ��وات الأم ��ن
ال�صومالية.
وال�ث��اين :ا�ستبدال البعثة بالقوة
االح �ت �ي��اط �ي��ة ل �� �ش��رق �إفريقيا،
و�أطلقت عليها الأمم املتحدة ا�سم
“حتالف �إق�ل�ي�م��ي خا�ص” ،لكن
هذه الن�صيحة لي�ست م�ؤثرة؛ لأن
جميع امل�ساهمني بقوات يف البعثة
هم من �شرق �إفريقيا.
واخل �ي��ار ال �ث��ال��ث :ا��س�ت�ب��دال بعثة
“�أم�صيوم” مب �ه �م ��ة حتقيق
اال�ستقرار بقيادة الأمم املتحدة،
والرابع هو ا�ستبدال البعثة بعملية
خمتلطة ب�ين االحت ��اد الأفريقي
والأمم امل �ت �ح ��دة� ،أم � ��ا اخلام�س
والأخري فهو تخفي�ض عدد البعثة
مع متكني قوات الأمن ال�صومالية
من تويل امل�س�ؤولية.
الهدف مقدي�شيو
ويف ت �ق��دي��ر ال �ب ��اح ��ث يف �� �ش� ��ؤون
اجل� �م ��اع ��ات الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة �أحمد
� �س �ل �ط��ان ،ف� � ��إن احل ��رك ��ة ب �ع��د �أن
�أخذت دفعة معنوية بعودة طالبان
حلكم �أفغان�ستان ،تتطلع �إىل حكم
العا�صة مقدي�شيو .و�أ�ضاف �سلطان
مل��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية” �أن
حركة ال�شباب �أثبتت قدرتها على
التعاي�ش داخل املجتمع ذي الطبيعة
الع�شائري ،رغم تعر�ضها حلمالت
ع�سكرية ق��وي��ة ،وم ًكنها ه��ذا من
اخرتاق امل�ؤ�س�سات احلكومية؛ وهو
ما يعني �أن ان�سحاب “�أم�صيوم”
�سيعقد الأمور.

ي�صابون بالإيدز “�أ�سرع بكثري مما
كان متوق ًعا” ،م�ستندا اىل تقارير
وهمية غري موجودة.
غ�ي�ر �أن � ��ه م ��ن امل �ت��وق��ع �أن تكون
امل�ف��اع�ي��ل ال�ق��ان��ون�ي��ة ل�ه��ذه االت �ه��ام��ات اخل �ط�يرة رم��زي��ة لأن
الرئي�س اليميني القومي يلقى دع�م��ا يف ال�برمل��ان ي�سمح له
بتجنب �إط�لاق �إج��راءات عزل �ضده .وكذلك ،ميكن للمدعي
العام �أوغو�ستو �أرا���س ،حليف بول�سونارو ،عرقلة توجيه اتهام
ل�ل��رئ�ي����س .ل�ك��ن مفاعيلها ال�سيا�سية مي�ك��ن �أن ت�ك��ون بالغة
اخلطورة بالن�سبة لبول�سونارو الذي تراجعت �شعبيته �إىل �أدنى
م�ستوى ،ويبدو فوزه بوالية رئا�سية ثانية يف انتخابات العام
املقبل غري م�ضمون.

البنتاغون :هجوم «التنف»
منظم و�إيران �سهلت تنفيذه

•• وا�شنطن-وكاالت

ق��ال م�س�ؤولون يف وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”� ،إن “الواليات
املتحدة ترجح �أن �إي��ران هي من �أ ّمنت املعدات وح ّثت على الهجوم الذي
�شنته ط��ائ��رات م���س�ّيةرّ ة ،ليل الأرب �ع��اء على اخلمي�س ،على ق��اع��دة قوات
التحالف الدويل يف منطقة التنف �شرق �سوريا».
�أك��د امل���س��ؤول��ون �أن ال�ه�ج��وم نفذته  5ط��ائ��رات �إي��ران�ي��ة م���س�ّيحرّ ة حمملة
باملتفجرات �ضربت اجل��ان��ب ال��ذي يحوي ق��وات �أم�يرك�ي��ة ومقاتلني من
املعار�ضة ال�سورية يف ال�ق��اع��دة الع�سكرية ،لكنها مل تنطلق م��ن �إي��ران،
م�شريين �إىل �أن طهران “�سهّلت” تنفيذ الهجوم ،ووفقاً ملا نقلته وكالة
“�أ�سو�شيتد بر�س».
وقال املتحدث با�سم البنتاغون جون كريبي“ :كان هجوماً معقداً ومن�سقاً
ومتعمداً” ،م�شرياً �إىل �أن الواليات املتحدة �شهدت هجمات مماثلة من قبل
امللي�شيات ال�شيعية املدعومة من �إيران.
وتابع“ :حماية جنودنا واحلر�ص على �أمنهم تعد �أولوية �أ�سا�سية لدى
وزير الدفاع لويد �أو�سنت ،م�ضيفاً �أن الواليات املتحدة �إن قررت الرد ف�إن
ذلك �سيكون “يف الزمان واملكان اللذين �سنختارهما».
مل ت��رد �أن�ب��اء عن �سقوط قتلى �أو جرحى ج��راء الهجوم ،و�أك��دت القيادة
املركزية الأمريكية (�سنتكوم) ع��دم وج��ود خ�سائر ب�شرية �ضمن القوات
الأمريكية.
لكن م���س��ؤول ع�سكري �أب�ل��غ �شبكة “فوك�س نيوز” �أن��ه مت �إب�ل�اغ اجلي�ش
الأمريكي قبل الهجوم ،وعليه ،جرى �إج�لاء ما يقرب من  200جندي
�أم��ري�ك��ي بوا�سطة ط��ائ��رات النقل  ،C-130بينما بقي  20ج�ن��دي�اً يف
القاعدة ال�صغرية ،وفقاً ملا قاله.
ً
ً
والقاعدة على طريق ميثل رابطا حيويا من طهران �إىل القوات املدعومة
من �إي��ران يف �سوريا ،حيث تقع يف حمافظة حم�ص ،عند املثلث احلدودي
ال�سوري العراقي الأردين.
وت�أ�س�ست القاعدة عام  2016وتعد ج��زءاً �أ�سا�سياً يف احلرب �ضد تنظيم
داع�ش الإرهابي ،حيث تتمركز فيها قوات �أمريكية وقوات التحالف الدويل،
وقوات املعار�ضة ال�سورية املتمثلة بقوات جي�ش مغاوير الثورة.
وال ميكن ف�صل الهجوم على التنف عما �شهدته الأي ��ام املا�ضية ،حيث
تعر�ضت مواقع ع�سكرية لقوات النظام ال�سوري ،بينها مطار تي ”4-بريف
حمافظة حم�ص لق�صف ،قيل �إن “طائرات تابعة للجي�ش الإ�سرائيلي
نفذته».
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�أمريكا تدر�س �إ�ضافة �إ�سرائيل ورومانيا وبلغاريا لربنامج الإعفاء من الت�أ�شريات
•• وا�شنطن-رويرتز

قال وزي��ر الأم��ن الداخلي الأمريكي �أليخاندرو مايوركا�س
�إن الواليات املتحدة تدر�س �إ�ضافة �أربع دول لربنامج الإعفاء
من الت�أ�شريات الذي ي�سمح للمواطنني بالقدوم �إىل الأرا�ضي
الأم��ري�ك�ي��ة دون ت��أ��ش�يرة دخ��ول م��ن �أج��ل ال�ب�ق��اء حتى 90
يوما� .أ��ض��اف مايوركا�س يف فعالية خا�صة ب�صناعة ال�سفر
يوم الثالثاء “لدينا �أربعة مر�شحني قيد الدرا�سة� :إ�سرائيل
وقرب�ص وبلغاريا ورومانيا ...نركز ب�شدة على الربنامج”،
قائال �إنه ذو فوائد اقت�صادية و�أمنية جمة .وكانت الواليات
املتحدة �أ�ضافت كرواتيا للربنامج يف �سبتمرب �أيلول .وقال
رئي�س احت��اد ال�سفر الأم��ري�ك��ي روج��ر داو ي��وم ال�ث�لاث��اء �إن

�إ��ض��اف��ة ك��روات�ي��ا ت�ع��زز االق�ت���ص��اد الأم��ري�ك��ي مب�ق��دار 100
مليون دوالر ...يف ك��ل م��رة ت�ضيف واح��دة م��ن ه��ذه الدول
ينتع�ش ال�سفر» .وق��ال البيت الأب�ي����ض يف �أغ�سط�س �آب �إن
اجتماعا بني الرئي�س جو بايدن ورئي�س الوزراء الإ�سرائيلي
نفتايل بينيت �أك��د على �أن “�إدارته �ستعزز التعاون الثنائي
م��ع �إ��س��رائ�ي��ل ب�ط��رق ت�ع��ود ب��ال�ن�ف��ع ع�ل��ى ك��ل م��ن املواطنني
الأم��ري�ك�ي�ين والإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين ومنها العمل معا ��ص��وب �ضم
�إ��س��رائ�ي��ل ل�برن��ام��ج الإع �ف��اء م��ن ال �ت ��أ� �ش�يرات» .ك�م��ا التقى
مايوركا�س ب�سفري �إ�سرائيل يف الواليات املتحدة يف �أغ�سط�س
�آب وبحثا م�س�ألة الإعفاء من ت�أ�شريات الدخول.
ويف فرباير �شباط ،حت��دث مايوركا�س مع مفو�ض ال�ش�ؤون
الداخلية باملفو�ضية الأوروب �ي��ة و “�أعربا ع��ن اهتمامهما

امل�ستمر ب��احل�ف��اظ على اتفاقية �سجل �أ��س�م��اء ال��رك��اب بني
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة واالحت ��اد الأوروب � ��ي وال�ع�م��ل م��ع بلغاريا
وكرواتيا وقرب�ص ورومانيا للوفاء مب�ؤهالت برنامج الإعفاء
م��ن ال�ت��أ��ش�يرات» .وللم�شاركة يف ال�برن��ام��ج ،يجب �أن تفي
الدولة باملتطلبات املتعلقة مبكافحة الإرهاب و�إنفاذ القانون
والهجرة و�أمن الوثائق و�إدارة احلدود.
وي��وج��د حاليا  40دول��ة يف ال�برن��ام��ج .وق��ال��ت وزارة الأمن
الداخلي ال�شهر املا�ضي “تت�ضمن ه��ذه املتطلبات �أن يكون
م�ع��دل رف����ض ت��أ��ش�يرات غ�ير امل�ه��اج��ري��ن �أق��ل م��ن ث�لاث��ة يف
املئة ف�ضال عن �إ�صدار وثائق �سفر �آمنة والعمل ب�شكل وثيق
م��ع �سلطات �إن�ف��اذ ال�ق��ان��ون ومكافحة الإره ��اب يف الواليات
املتحدة».

رو�سيا ت�سجل زيادة قيا�سية يف وفيات كوفيد19-

•• مو�سكو-رويرتز

�سجلت رو�سيا �أم�س الأربعاء  1123وفاة جديدة بكوفيد-
 19هي الأعلى يف يوم واحد و�سط زي��ادة يف عدد الإ�صابات
دف�ع��ت امل���س��ؤول�ين لإع ��ادة ف��ر���ض بع�ض �إج� ��راءات الإغالق
اجلزئية .وقال فريق العمل املعني مبكافحة فريو�س كورونا
�إنه �سجل � 36582إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا خالل
ال�ساعات الأرب��ع والع�شرين املا�ضي ،بينها  5789حالة يف
مو�سكو .و�ستقوم رو�سيا ب�إغالق �أماكن العمل على م�ستوى
البالد يف الأ�سبوع الأول من �شهر نوفمرب ت�شرين الثاين،
و�ستعيد العا�صمة مو�سكو فر�ض �إغ�لاق جزئي اعتبارا من
ي��وم اخلمي�س م��ع ال�سماح فقط للمحالت الأ�سا�سية مثل
ال�صيدليات وحمالت ال�سوبر ماركت بالبقاء مفتوحة.

�صحف عربية :ال�سودان...حتذير من ال�سيناريو اليمني والليبي
ال�سابقة ،و�أن الربهان رمى “ما ميكن
و�صفه ب ُ
ـالطعم للقوى ال�سيا�سية غري
املتوافقة مع حتالف احلرية والتغيري،
وامل �ن��اوئ��ة ب���ش�ك��ل ك��ام��ل ل�ل�ت�ع��اون مع
امل� �ك� �وّن ال �ع �� �س �ك��ري ،و�أت� � ��اح الفر�صة
�أمامها للم�شاركة يف هياكل ال�سلطة
االنتقالية دون �أن يو�ضح ماهية تلك
القوى التي ينوي التن�سيق معها».

•• عوا�صم-وكاالت

عاد ال�سودان �إىل التوتر واال�ضطرابات
بعد ت��ويل اجلي�ش ال�سلطة يف البالد
وحل جمل�سي ال�سيادة والوزراء ،و�سط
خم��اوف من ت��ردي اخلرطوم يف �أزمة
خانقة ج��دي��دة ،اقت�صادياً ،و�سيا�سياً،
وهي التي مل تتخل�ص من �آثار املرحلة
ال�سابقة رغم جناحها الن�سبي يف و�ضع
ح��د لالنهيار ال��ذي �سببته �سيا�سات
النظام ال�سابق .ووف��ق �صحف عربية
��ص��ادرة �أم����س الأرب �ع��اء ،وبعد املواقف
الدولية والإقليمية املنادية با�ستكمال
امل���س��ار االن�ت�ق��ايل ،عمد ق��ائ��د اجلي�ش
ال �� �س��وداين �أم ����س الأول عبدالفتاح
الربهان �إىل طم�أنة ال�سودانيني على
االلتزام با�ستكمال املرحلة االنتقالية،
وع �ل��ى احل ��ري ��ات ال �ع��ام��ة واخلا�صة،
واحل��ر���ص ع�ل��ى �إ� �ش ��راك امل��دن �ي�ين يف
القرار وال�سلطة.
على �صفيح �ساخن
ويف ه��ذا الإط��ار قالت �صحيفة “الريا�ض” ال�سعودية،
�إن ت��ويل اجلي�ش ال�سلطة يف ال���س��ودان “ يفتح الو�ضع
على م�آالت غري معروفة” ،م�ضيف ًة �أن “ال�شارع ي�شهد
حالة من االنق�سام احل��اد ،و�سط من�سوب ع��الٍ ج��داً من
اال�ستقطاب ال�سيا�سي ،م��ا ي�ضع ال���س��ودان على �صفيح
�ساخن ،حال انفالت الأمور ب�صورة ال يحمد عقباها».
و�أ� �ض��اف��ت “على م��دى ع��ام�ين ت�ق��ري�ب�اً ع��ا���ش ال�سودان
مرحلة انتقالية ،من املفرت�ض �أنها كانت كافية لإر�ساء
النموذج الدميقراطي ،وخلق دولة م�ستقرة ،لكن ذلك مل
يحدث” ،م�شري ًة �إىل “تف�سريات كثرية� ،أهمها نظرية
الدولة العميقة التي خلفها النظام ال�سابق»،
طم�أنة
م��ن جهتها ق��ال��ت �صحيفة “اجلريدة” الكويتية� ،إن
•• بغداد-وكاالت

م ��ع �إع� �ل ��ان ن �ت��ائ��ج االنتخابات
الربملانية العراقية التي نظمت يف
� 10أكتوبر اجلاري ،جتدد اجلدل
ح ��ول م �ق��اع��د “كوتا” املكونات
يف ال �ب�لاد ،ويف مقدمها “كوتا”
امل�سيحيني ،البالغة  5مقاعد يف
الربملان.
وا�� � �س� � �ت� � �ح � ��وذت ق� ��ائ � �م� ��ة ح ��رك ��ة
“بابليون” ع �ل��ى ح���ص��ة الأ�سد
من مقاعد تلك الكوتا املخ�ص�صة
للمكون امل�سيحي يف ال�ع��راق ،مما
دف ��ع �أح � ��زاب وق� ��وى و�شخ�صيات
م�سيحية عراقية ،لإبداء حتفظها
ع�ل��ى �شرعية متثيل ه��ذه الكتلة
للم�سيحيني ،خا�صة �أن كتلة خارج
ال �ط��ائ �ف��ة امل���س�ي�ح�ي��ة ل�ع�ب��ت دورا
ك�ب�يرا يف ف��وزه��ا ،لل�سيطرة على
�أ�صوات امل�سيحيني.

قائد اجلي�ش ال�سوداين� ،أك��د �أم�س يف ثاين خطاب بعد
�إقالة احلكومة ،وتويل ال�سلطة الر�سمية ،حر�ص القوات
امل�سلحة على ا�ستكمال االن�ت�ق��ال ،تطميناً لل�سودانيني
ول�ل�ق��وى ال��دول �ي��ة ،م ��ؤك��داً �أن ��ه ي���ش��دد ع�ل��ى “م�شاركة
ال�شعب” يف املرحلة املقبلة� ،أن��ه “دعم املبادرة الأخرية
لرئي�س ال ��وزراء ،لكن امل�ب��ادرة مت اختطافها م��ن جانب
جمموعة �صغرية”..
قائ ً
ال�“ :شعرنا بوجود ع��داء وا�ستهداف جت��اه القوات
امل�سلحة .خالل الأ�سبوع الأخري كان هناك حتري�ض �ضد
القوات امل�سلحة».
واو��ض�ح��ت ال�صحيفة �أن ال�ب�ره��ان ،يف خ�ط��اب��ه ،رف�ض
اتهام اجلي�ش باالنفراد بال�سلطة قائ ً
ال� ،إن املجموعات
ال�سيا�سية ،التي مل ي�سمها “اهتمت مب�صاحلها فقط
دون االنتقال �إىل خمتلف مناطق ال�سودان حلل م�شكالت
ال�شعب .ويف امل�ق��اب��ل� ،أدع ��ى �أن “اجلي�ش ق��ام مبعاجلة

بع�ض الأزمات التي �أهملتها احلكومة».
تهدئة
�أم��ا �صحيفة “العرب” ف�شددت على �سعي اجلي�ش �إىل
التهدئة ،بعد عا�صفة الإط��اح��ة باحلكومة ،كما ج��اء يف
كلمة قائد اجلي�ش �أم�س الأول التي طغى عليها احلر�ص
ع�ل��ى “تخفيف ح � �دّة ل�ه�ج�ت��ه وت �ق��دمي وع ��ود وخطط
عملية مطمئنة ب�إمكانية العودة �إىل احلكم امل��دين مع
جتنب �أخطاء حكومة عبداهلل حمدوك ،وهي يف باطنها
لهجة تك�شف مدى �إدراك املكون الع�سكري لقوة ال�شارع
يف ال �� �س��ودان ال ��ذي اكت�سب خ�ب�رة يف �إ��س�ق��اط الأنظمة
الع�سكرية ،وعدم ا�ستطاعة هذا املكوّن التخلي عن الدعم
الأممي والدويل».
وم��ن ج�ه��ة �أخ ��رى ،ق��ال��ت ال�صحيفة� ،إن اجل�ي����ش عمل
�أي�ضاً على ا�ستمالة الطبقة ال�سيا�سية املناوئة للحكومة

�صناعة فو�ضى
ويف ��ص�ح�ي�ف��ة “ال�شرق الأو�سط”،
ح��ذر عبدالرحمن ال��را��ش��د ،م��ن دقة
وخ �ط��ورة ال��و��ض��ع ال�سيا�سي اجلديد
يف ال �� �س��ودان ،م���ض�ي�ف�اً �أن “العملية
ال���س�ي��ا��س�ي��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة يف ال�سودان
مل ت�سر بنف�س النجاح نتيجة لتعدد
املراكز والقوى الداخلية ،والتدخالت
اخل��ارج �ي��ة ،ون �ظ��راً ل�ت��وق�ع��ات القوى
املدنية التي ال تلبيها القيادة الع�سكرية
املت�شككة يف هوية وتبعية بع�ض هذه
القوى ال�سيا�سية الغام�ضة».
وبعد التطورات ال�سريعة التي �شهدتها
اخلرطوم ،اعترب الرا�شد� ،أن “فر�ض حل �سيا�سي بالقوة
من ال�شارع قد يقود ال�سودان �إىل الفو�ضى .وانتكا�سة
الأي ��ام املقبلة �ستت�سبب يف ��س�ن��وات ط��وي�ل��ة م��ن احلكم
الع�سكري ولي�س العك�س».
وبعيداً عن الأ�سباب وامل�ب�ررات ،والرف�ض �أو القبول ملا
�أقدم عليه اجلي�ش ال�سوداين ،اعترب الكاتب �أن ال�سودان
دخ��ل �أدق م��راح�ل��ه ال�سيا�سية و�أخ �ط��ره��ا ،م��ا يفر�ض
احل ��ذر وال �ق��درة ع�ل��ى ق ��راءة ال �ت �ط��ورات يف ظ��ل وجود
“قوى خارجية �إقليمية ودولية م�ستعدة خللق فو�ضى
يف ال�سودان امتداداً ملا يحدث يف ليبيا ،واليمن .وميكننا
�أن ن��رى عملية ت�ضخيم الأزم� ��ة وال��دع��وى للع�صيان
والفو�ضى لي�ست كلها دع��وات بريئة كما تبدو ،وه��ذا ال
يعني �أبداً �إلغاء حق القوى املدنية وتهمي�ش مطالبها يف
�إطار ال يت�سبب يف دفع البالد نحو الفو�ضى واالقتتال».

انتخابات العراق ..امل�سيحيون يطالبون بتغيري «قانون الكوتا»

وي �ق��ول ي��ون��ادم ك�ن��ا ��س�ك��رت�ير عام
احلركة الدميقراطية الآ�شورية،
يف ح ��وار م��ع م��وق��ع “�سكاي نيوز
ع ��رب� �ي ��ة“ :ب�صورة ك �ل �ي��ة ه ��ذه
االن�ت�خ��اب��ات ال�ع��ام��ة ك��ان��ت �أف�ضل
ب�ك�ث�ير م��ن � �س��اب �ق��ات �ه��ا ،فمجل�س
امل �ف��و� �ض�ين ت ��أل ��ف ه ��ذه امل� ��رة من
ق���ض��اة ول�ي����س ح��زب �ي�ين ،وعموما
�أداء امل�ف��و��ض�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا امل�ستقلة
ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات ،ك� ��ان �أف �� �ض ��ل من
ال � � � � ��دورات االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة الأرب � � ��ع
ال�سابقة ،مبا ال يقا�س».
ل�ك�ن��ه ا� �س �ت��درك ق��ائ�ل�ا“ :الكوتا
ب�ه��ذا ال�شكل ال متثل امل�سيحيني
وخ�صو�صيتهم القومية والدينية
والثقافية ،فمنذ ت�شريع قانونها،
وامل �� �ش��رع��ون ل��ه خ �ط �ط��وا لذلك،

ورغم اعرتا�ضاتنا الوا�سعة �آنذاك،
والتحذير م��ن مغبة �سرقة كوتا
امل�سيحيني ،لكن الكتل ال�سيا�سية
ال�ع��راق�ي��ة امل�ت�ن�ف��ذة ،وه��ي تخطط
م��ن ال �ب��داي��ة ع�ب�ر ه ��ذا القانون،
ل�ل���س�ي�ط��رة ع �ل��ى م �ق��اع��د الكوتا،
وهذه املرة �أي�ضا ذهبت مقاعدها،
جل �ه��ات ف� ��ازت ع�ب�ر �أ�� �ص ��وات غري
م�سيحية يف غالبها».
وي�ضيف كنا ”:ال ي�ستطيع �أحد
ادع � ��اء مت�ث�ي��ل امل���س�ي�ح�ي�ين ب�شكل
م �ط �ل��ق ف��امل��و� �ض��وع ن �� �س �ب��ي ،لكن
بالطبع من ف��ازوا مبقاعد الكوتا
ورغ ��م ك��ون�ه��م م�سيحيني ،لكنهم
مل ينجحوا ب��أ��ص��وات امل�سيحيني،
فمثال  4مقاعد من مقاعد الكوتا
اخلم�س ،فازت بها كتلة “بابليون”

املدعومة من قائمة الفتح ،وق�س
على ذلك».

املطلب الرئي�سي
امل� �ط� �ل ��وب ،ك �م��ا ي �ق ��ول ك �ن ��ا ،وهو
ب��رمل��اين ع��راق��ي � �س��اب��ق“ :هو �أن
يقت�صر احل��ق يف ان�ت�خ��اب مقاعد
الكوتا على امل�سيحيني فقط ،كما
هو معمول به حول العامل ح�سب
املعايري الدولية لأنظمة الكوتا،
حيث �أ�صحابها هم من ينتخبون
مم�ث�ل�ي�ه��ا ،ل�ك��ن يف ال �ع��راق الأم ��ر
معكو�س� ،إذ يحق جلميع الناخبني
الت�صويت ملقاعد الكوتا ،وبالتايل
ت �ق��وم ال �ك �ت��ل امل �ت �ن �ف��ذة والكبرية
غ�ير امل�سيحية ،مب�صادرة مقاعد
تلك الكوتا» .ويتابع �سكرتري عام

احل��رك��ة الدميقراطية الآ�شورية
”:رغم م� �ن ��ا�� �ش ��دات� �ن ��ا لتعديل
ن �ظ��ام ان�ت�خ��اب ال�ك��وت��ا امل�سيحية،
وم�ساعينا املتوا�صلة لالعرتا�ض
ح�سب الطرق القانونية وتقدمينا
ع��رائ����ض يف ه��ذا ال���ص��دد ،ملعاجلة
هذا اخللل الكبري والتي ت�ضمنت
تواقيع كافة الأ�ساقفة والبطاركة
امل �� �س �ي �ح �ي�ين يف ال � �ع � ��راق ،داعية
لتعديل القانون اخلا�ص بانتخاب
ال �ك��وت��ا امل���س�ي�ح�ي��ة ،ل �ك��ن اجلهات
ال�سيا�سية املتنفذة رف�ضت ،وهذه
النتيجة الآن طبيعية ومتوقعة
م��ع الأ� �س��ف» .ويختم ك�ن��ا“ :لكن
ه��ذه لي�ست نهاية ال�ع��امل ،وعلينا
بطبيعة احل ��ال ،م��وا��ص�ل��ة العمل
� �ض �م��ن ال� ��� �س� �ي ��اق ��ات القانونية

مل�ع��اجل��ة ه��ذا اخل�ل��ل وت�صحيحه،
مب��ا ينعك�س اي �ج��اب��ا ع�ل��ى جممل
العملية ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،ومتثيل
خم�ت�ل��ف امل �ك��ون��ات ال �ع��راق �ي��ة من
خ�ل��ال � �ه� ��ا» .ورغ � � ��م ع� � ��دم وج � ��ود
�إح�صاءات دقيقة لعدد امل�سيحيني
يف ال� �ع ��راق ح��ال �ي��ا ،ف � ��إن م�صادر
ترجح �أنهم يرتاوحون ما بني ربع
م�ل�ي��ون �إىل � 300أل ��ف �شخ�ص،
من �أ�صل قرابة مليوين م�سيحي
تناق�صت �أع��داده��م تدريجيا على
مدى العقدين املن�صرمني .ووفق
ق��ان��ون االنتخابات ال�ع��راق��ي ،ف�إن
ال�برمل��ان يتكون م��ن  329نائبا،
يتم توزيعهم على  320مقعدا
على خمتلف حم��اف�ظ��ات العراق،
و 9مقاعد “كوتا” يخ�ص�ص منها
 5للمكون امل�سيحي ،يف حمافظات
ب�غ��داد ون�ي�ن��وى وك��رك��وك ودهوك
و�أربيل.

فورين بولي�سي :ال خيار �أمام حزب اهلل اللبناين �سوى الت�صعيد
•• وا�شنطن-وكاالت

اعترب ال�صحايف اللبناين �أوز قاطرجي ،املتخ�ص�ص يف
�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط� ،أنه مل يعد �أمام حزب اهلل �سوى
ت�صعيد العنف يف لبنان ،يف حماولة لعرقلة التحقيق يف
تفجري مرف�أ بريوت الكارثي يف العام املا�ضي.
وكتب قاطرجي ،ملجلة “فورين بولي�سي”� ،أن��ه “بعد
�أ�سبوع من العنف و�سفك الدماء الذي �س ّببه يف �شوارع
العا�صمة اللبنانية ،وف�شله يف تعطيل التحقيق يف
ان �ف �ج��ار م�ي�ن��اء ب�ي��روت ،مل ي�ك��ن ل ��دى الأم�ي��ن العام
حلزب اهلل ح�سن ن�صر اهلل� ،سوى الرتهيب واملبالغات
ال�سخيفة التي يهدد بها منذ الأحداث امل�ؤ�سفة».
و�أ�ضاف “لكن مع لعب زعيم امليلي�شيا كل �أوراقه تقريباً
دون جناح يف �إيقاف حتقيق يهدد قلب قوة حزب اهلل،
ف ��إن لبنان ال��ذي يعاين بالفعل من التمزق ال�شديد،
ي��دخ��ل يف �أزم � ��ة خ �ط�ي�رة وح��ا� �س �م��ة ،ي�ع�ل��م ن�صراهلل
م�س�ؤوليته املبا�شرة عن الت�صعيد فيها».
ودم��ر االنفجار �أج��زاء كبرية من ب�يروت ،ما �أدى �إىل
تفاقم �أزمة اقت�صادية كارثية بالفعل .وبعد �أكرث من
ع��ام ،مل ي��دان �أي م�س�ؤول ب ��أي جرائم بعد االنفجار،
رغم �أدلة مهمة على الف�ساد والإهمال اجلنائي .واليوم،
يعي�ش حوايل  75%من �سكان لبنان يف فقر.
وي �خ �ت�بر ان �ف �ج��ار امل ��رف� ��أ ح���ص��ان��ة ح ��زب اهلل ،وقوته
الع�سكرية الهائلة يف ال�ب�لاد .ولكن ب�سبب الد�ستور
اللبناين واتفاق الطائف ال��ذي �أنهى احل��رب الأهلية،
يتعني عليه تقا�سم ال�سلطة م��ع الف�صائل الأخ ��رى،
ومعظمها منظمات �شبه ع�سكرية م��ن حقبة احلرب
الأهلية ،ولها �أجنحة �سيا�سية.
ورغ��م هيمنته الع�سكرية وال�سيا�سية على لبنان ،ال

ميلك ح��زب اهلل ال ال�ق��درة وال الإرادة لإن�ق��اذ اقت�صاد
البالد� ،أو �إنهاء الف�ساد امل�ست�شري الذي ي�ستفيد منه
احلزب ،الذي ال يزال يحافظ على هيمنته على لبنان،
بف�ضل االغ�ت�ي��ال وال�تره�ي��ب وال�ع�ن��ف امل�سلح .وجنباً
�إىل جنب مع حركة �أمل املتحالفة معه ،يحافظ على
�سيطرة انتخابية على الطائفة ال�شيعية يف لبنان.
البيطار يُوا�صل التحقيق
لكن رج�ل ً�ا ب��رز �أخ�ي�راً ب�سعيه لتحقيق ال�ع��دال��ة بعد

اجل��رمي��ة ،وا�ست�أنف ط��ارق البيطار ،القا�ضي املُك ّلف
بالتحقيق يف انفجار مرف�أ بريوت ،حتقيقه يوم الثالثاء
رغم املحاوالت العديدة من ن�صر اهلل وحلفائه لوقف
املحكمة .فكل تهديدات ن�صراهلل ومكائده ال�سيا�سية
ف�شلت حتى الآن يف تعطيل التحقيق ،ما يف�سر تف�ضيل
حركة �أمل وحزب اهلل ،الت�صعيد العنيف.
وي��وا��ص��ل البيطار حتقيقه رغ��م ال�ت�ه��دي��دات ،و�أثارت
مالحقته احل��ازم��ة ل�شخ�صيات �سيا�سية ا�ستدعاها
للإجابة عن الأ�سئلة املتعلقة بتفجري املرف�أ ،خماوف

الطبقة احلاكمة �شبه الع�سكرية يف لبنان ،وهي ع�صابة
نخبة من �أم��راء احل��رب الفا�سدين الذين مل يعرفوا
�سوى الإف�ل�ات من العقاب على العنف والف�ساد منذ
احلرب الأهلية.
وب ��إ� �ص��داره �أوام ��ر ا��س�ت��دع��اء ل�ك�ب��ار ح�ل�ف��اء ح��زب اهلل،
يخترب البيطار الدولة اللبنانية ،املوجودة حتت رحمة
الف�صائل امل�سلحة منذ عقود.
العنف م�صدر قلق
ودفع حتقيق البيطار ،حزب اهلل �إىل موقف غري مريح،
و�إذا كانت �إراق��ة الدماء يف �شوارع ب�يروت ملحة مرعبة
مل��ا ميكن �أن يحمله امل�ستقبل للبنان �إذا �أغ��رق��ت هذه
امليلي�شيات ،البالد يف ح��رب �أهلية �أخ��رى ،ف��إن اندالع
العنف ال يزال م�صدر القلق الأكرب.
وقال قاطرجي“ :ا�ستنفد حزب اهلل الآن كل الو�سائل
املمكنة لإيقاف التحقيق ،خطب ن�صراهلل ،والتخريب
ال�سيا�سي ،والتعنت الربملاين ،وجمل�س ال�شورى ف�شل
يف ع��زل البيطار .وف�شل �إر��س��ال امل�سلحني �إىل �شوارع
بريوت يف وقف التحقيق».
و�أ�ضاف “الو�ضع الأكرث �إثارة للقلق يف لبنان الآن هو
�أن ح��زب اهلل ح�شر نف�سه يف ال��زاوي��ة ،ومل يبق لديه
�سوى اخليارات الأكرث تطرفاً .وهناك �سوابق وح�شية
للجماعة عندما اغتالت رئي�س الوزراء اللبناين الأ�سبق
رفيق احلريري ،ثم قتلت �ضباط املخابرات الذين قادوا
التحقيق يف االغتيال».
وختم قاطرجي قائ ً
ال“ :على املجتمع الدويل حماية
ح �ي��اة ال�ب�ي�ط��ار ب� ��أي ث �م��ن� .أم ��ا ال�ب��دي��ل ف�ه��و حمكمة
خا�صة �أخرى ،و�إفالت دائم من العقاب ملهند�سي معاناة
لبنان».
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عوا�صم
بكني

قالت بكني �أم�س الأربعاء �إن تايوان “ال متلك احلق” يف امل�شاركة
يف الأمم املتحدة راف�ضة دعوة الوزير اخلارجية الأمريكي انتوين
بلينكن �إىل ذلك.
وكان بلينكن دعا �أم�س الأول الثالثاء �إىل “م�شاركة كبرية” لتايوان
يف الأمم املتحدة ،وهو اق�تراح غري مقبول بالن�سبة �إىل بكني التي
تعترب اجلزيرة �إحدى مقاطعاتها.
وقال ما �شياوغوانغ الناطق با�سم مكتب �ش�ؤون تايوان يف بكني خالل
�إيجاز �إعالمي “الأمم املتحدة منظمة حكومية دولية تت�ألف من
دول تتمتع ب�سيادة” ،م�شددا على �أن “تايوان جزء من ال�صني».
وتعترب بكني ت��اي��وان التي ف��ر �إليها القوميون امل�ه��زوم��ون يف الرب
الرئي�سي نهاية احلرب الأهلية ال�صينية عام  ،1949مقاطعة تابعة
لها.
و�أ�ضاف ما �إن جمهورية ال�صني ال�شعبية هي “احلكومة ال�شرعية
الوحيدة التي متثل ال�صني ب�أكملها” وح�ض ال�سيا�سيني يف تايبيه
على التخلي عن فكرة االعتماد على وا�شنطن من �أجل اال�ستقالل.
وق��ال بلينكن الثالثاء �إن “م�شاركة تايوان الهادفة يف نظام الأمم
املتحدة لي�ست ق�ضية �سيا�سية بل براغماتية».
باري�س

�أك��د الرئي�س الفرن�سي �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون جم��ددا رغبته يف �إدارة
م�شكلة املهاجرين على امل�ستوى الأوروب��ي ،معربا عن �أمله يف �إبرام
اتفاق جديد بني �أوروبا و�إفريقيا ملنع الهجرة.
وق��ال ماكرون خ�لال ع�شاء خ�يري نظمته يف باري�س �شبكة لرجال
الأعمال الربوت�ستانت �إن “�أحد �أه��دايف خالل الرئا�سة الفرن�سية
(لالحتاد الأوروب ��ي) هو حماولة �إع��ادة بناء اتفاق �سالم و�صداقة
مع �إفريقيا� ،سيكون �أح��د جوانبه كيف مينح الأوروب �ي��ون ال�شباب
الإفريقي �إمكان احل�صول على فر�ص يف قارتهم».
و�أ�ضاف �أنه “علينا التفكري يف �سيا�سة للهجرة منظمة ب�شكل �أف�ضل
بكثري م��ع دول املن�ش�أ ،خ�صو�صا م��ع �إفريقيا” ،داع�ي��ا �إىل حماية
�أف�ضل �ضد الهجرة غري القانونية و�إعادة املهاجرين ال�سريني ب�شكل
منهجي �إىل دولهم و�إدخال �إ�صالح على جمال �شينغن.
و�أ�شار ماكرون �إىل “�ضغوط هجرة �أقوى بكثري مما كانت عليه يف
ال�سنوات الأخ�ي�رة ،يف جمتمعات تعاين من �أزم��ة ان��دم��اج ،وكذلك
�أ�شخا�ص قادمني من بع�ض البلدان ي�صعب دجمهم» .وقال “يجب
علينا حت�سني االندماج مبا يف ذلك ملوجودين هنا منذ وقت طويل،
ويف ال��وق��ت نف�سه حم��اول��ة منع و��ص��ول واف��دي��ن ج��دد لأن ذل��ك ال
يحتمل ملجتمعاتنا والقارة الأوروبية لأن غالبية كربى من الذين
ي�صلون لطلب اللجوء لي�سوا م�ؤهلني للح�صول على اللجوء».
وا�شنطن
�سيتمكن الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب من االحتفاظ
مبلكية م�شروعه يف جمال و�سائل التوا�صل االجتماعي والذي جرى
تد�شينه حديثا ،حتى لو اختار خو�ض ال�سباق �إىل البيت الأبي�ض
م��رة �أخ��رى �أو �أدي��ن م��ن قبل مدعني عامني يفح�صون تعامالته
التجارية.
قال ترامب الأ�سبوع املا�ضي �إن �شركة تروث �سو�شيال �سيتم �إن�شا�ؤها
عرب �شركة جديدة جرى ت�شكيلها بوا�سطة اندماج جمموعة ترامب
للإعالم والتكنولوجيا و�شركة ديجيتال وورلد اكويزي�شن كورب.
ووفقا مللفات تنظيمية �صدرت يف وقت مت�أخر من يوم الثالثاء ،متت
الإ�شارة �إىل ترامب على �أنه “مدير ال�شركة” ،على الرغم من عدم
الك�شف عن احلجم الدقيق حل�صته فيها.
ومع ذلك ،من املقرر �أن يحتفظ الرئي�س الأمريكي ال�سابق مبلكيته
يف جمموعة ترامب للإعالم والتكنولوجيا ،حتى لو واجهت ال�شركة
“حدثا معوقا كبريا” ،وتت�ضمن �أحدث الأوراق اخلا�صة بال�شركة
بندا و�ضع حلماية ح�صته .ووفقا ملا جاء يف امللفات ف�إنه “من �أجل
زي��ادة ا�ستمرارية العمل �إىل �أق�صى حد وتقليل �أو تخفيف �أو �إزالة
�أي �آث��ار �سلبية على ال�شركة جراء �أي حدث يت�سبب يف عطل كبري،
يجب هيكلة ملكية مدير ال�شركة ومكانته فيها بطريقة تق�ضي
على احلاجة �إىل �إعادة هيكلة للملكية �أو �إحداث تغيريات يف املواقف
القانونية حال وقوع �أي حدث يت�سبب يف عطل كبري».

م�شرعون �أمريكيون قلقون من
بيع طائرات �إف 16-لرتكيا

•• وا�شنطن-رويرتز

حث م�شرعون �أمريكيون من احلزبني الدميقراطي واجلمهوري �إدارة الرئي�س
جو بايدن على عدم بيع طائرات �إف 16-املقاتلة لرتكيا وعربوا عن ثقتهم يف
�أن الكوجنر�س �سيعرقل �صفقة من هذا القبيل.
ويف ر�سالة �إىل بايدن ووزير اخلارجية الأمريكية �أنتوين بلينكن� ،أبدى 11
ع�ضوا مبجل�س النواب “�شعورا عميقا بالقلق” �إزاء تقارير حديثة عن احتمال
�شراء تركيا  40طائرة �إف 16-جديدة من �إنتاج لوكهيد مارتن و 80من
معدات التحديث للطراز نف�سه .وترجع الر�سالة �إىل � 25أكتوبر ت�شرين الأول
وراجعتها رويرتز �أم�س الأول الثالثاء .كتب امل�شروعون يقولون “يف �أعقاب
�إع�لان الرئي�س (رجب طيب) �أردوغ��ان يف �سبتمرب �أن تركيا �ست�شرتي دفعة
�أخرى من منظومة الدفاع ال�صاروخي �إ�س ،400-فال ي�سعنا �أن نعر�ض �أمننا
القومي للخطر ب�إر�سال طائرات �أمريكية ال�صنع �إىل حليف ..يوا�صل الت�صرف
كخ�صم» .ومل ي��رد البيت الأب�ي����ض بعد على طلب للتعليق .وق��ال متحدث
با�سم وزارة اخلارجية �إن ال ��وزارة ال تعلق على امل��را��س�لات م��ع الكوجنر�س.
وكانت رويرتز ذكرت هذا ال�شهر �أن تركيا طلبت من الواليات املتحدة �شراء
 40طائرة مقاتلة �إف 16-من �إنتاج لوكهيد مارتن ونحو  80من معدات
التحديث لطائراتها احلالية .و�سبق �أن طلبت �أنقرة �أكرث من  100طائرة
�إف 35-التي تنتجها لوكهيد مارتن �أي�ضا ،لكن الواليات املتحدة �أق�صت تركيا
من الربنامج بعد حيازتها �صواريخ �إ�س 400-الرو�سية.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اال�ست�شاريون االداريون املهنيون الدولية
رخ�صة رقم CN 1069212:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ليندا عبدالرحمن ح�سني عنبتاوى %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /في�صل عبدالعزيز عبداهلل الزرعونى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /في�صل عبدالعزيز عبداهلل الزرعونى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة خالد ال�سيد %25
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 /اال�ست�شاريون االداريون املهنيون الدولية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الوحداوي للفواكه واخل�ضروات
رخ�صة رقم CN 1059008:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /الوحداوي للفواكه واخل�ضروات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/إلهام
للتدريب واال�ست�شارات
رخ�صة رقم CN 2695282: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�/شركة مرباز
للهند�سة وخدمات حقول النفط ذ.م.م  -ميا�سكو
رخ�صة رقم CN 1026569:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ح�سني نا�صر ح�سني احلييد %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يو�سف جامع يو�سف عجه
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)

�إعــــــــــالن

PROFESSIONAL MANAGEMENT CONSULTANTS INTERNATIONAL

�إىل  /اال�ست�شاريون االداريون املهنيون الدولية ذ.م.م

PROFESSIONAL MANAGEMENT ICONSULTANTS NTERNATIONAL 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

UNITY FRUITS & VEGETABLE

�إىل /الوحداوي للفواكه واخل�ضروات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
UNITY FRUITS & VEGETABLE 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

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 الأحد املوافق � 31أكتوبر  2021وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد �أو بزيارة
املوقع االلكرتوين  WWW.EmiratesAuction.COMويف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين �أثناء الدوام الر�سمي.
ϙϟΎϣϟ ϡγ
ϭϟϭϟ ΩϣΣ ΩϭϣΣϣ ΩϣΣ
ΕΎϧΣΎηϟΎΑ Ωϭϣϟ ϝϘϧϟ έΎΗγ αϳέΟ
ϥγΣ ΩϣΣϣ Ωϳηέ ϲΟΎη
ϥϭγϧϳϭ Ϫϣέ ϱέϳηϳΑ ϥϭγϠϳϭ ϭϧϳϓ
έΩΎϘϟΩΑϋ ϝϳϳΗϭΗ ϡϳϠγϟ ΩΑϋ
ϲΟϣΎϧΎϛϧΎϛ ϰϐϧϳγΎϳΎΟ ΏϳΩέΑ ΎΗϧΎγϭγ
ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ ϥ ϙϭϟ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ΞϳΗ
ϝϘϧϠϟ 1 έΩΎϛ Γέϛη
ϱΩϳϭγϟ ϰϠϋ ΩϳΑϋ ϰγϳϋ ϡϳέϣ
ϥΎϫΩϳγ ϥέϳ ϭΟϳγ
ϰΧϳέϣϟ έΑΎΟ ϡγΎΟ ϪόϣΟ αέΎϓ
ϡ ϡ Ϋ ε ΓέΟ΅ϣϟ ΕϼϓΎΣϟΎΑ ΏΎϛέϟ ϝϘϧϟ έΎΗγ ϭέϭϳ
ΕϼϓΎΣϟ έϳΟ΄Ηϟ έί
ΔϠϳϘΛϟ ΕΎϧΣΎηϟΎΑ ΔϣΎόϟ Ωϭϣϟ ϝϘϧϟ Ωϧϻ έΩϧϭ
έϳϛϓ ϝϳίϣΎΛ ΩϣΣϣ
ϪόϣΟ ϰγϭϣ ϥΎϣΛϋ
ϯΩΎΑϣΎϳΎΗ ϡϳϠγ ΩϣΣϣ
ΕϼϓΎΣϟϭ ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ έϣΎϐϣϟ
ϲϧΎΑϣϟ ϑϳυϧΗ ΕΎϣΩΧϟ Ώϳϫέϟ
ϕϭέΎϓ υϳϔΣ ΩϣΣϣ ϕϭέΎϓ ϕέΎρ ΩϣΣϣ
ϡ ϡ Ϋ ε ΓέΎΟΗϠϟ ϲϔϳΩ ϻΎϛ
ϯΩΎϣΣϟ ௌΩΑϋ ΩϣΣϣ ௌΩΑϋ ίϳίόϟΩΑϋ
ίϳϓέϳΑ έϳΟϧΎϬϳΟ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ έϳϣϫΎη
ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ ΓΩΎϳϗ
ϡ ϡ Ϋ ΔϓΎϳοϟ ΕΎϣΩΧϟ ϙέΎϧϭϣ
ϥϳϣϻ έϭϧ έϛΑϭΑ
ϡ ϡ Ϋ ε ΔϣΎόϟ ΓέΎΟΗϠϟ ϥϳΗέϭϓ ϲϛ
ϥϋϼοϟ Ϫϣϼγ ϡϠγϣ ϑγϭϳ
ϩίϣΣ ϲϠϋ ΩϣΣ
ϥΗέΎϣ ϥϣϭΗϭ ϝϭϛϳϧ
ϝϳΗϛϣϭϛϳϬΗ έϛΑϭΑ ϝϳΗΎϛϣίϛΗ ϕϳϔη
ΩϣΣ έϳίϧ ϲϠϋ ϥΎϧΩϋ
έϳϘη ϕϳϓϭ έϣΎγ
ϰϔρλϣ ΙϳέΎγϟϭΑ ϰϔρλϣ ϕηΎϋ
αϧϭϳ ௌΩΑϋ ϲγϭϣ ϝϼΑ
ϪϳΩϳέϛ ΏϟΎρ ϡΎγϭ
ΕΎϳοέϻϭ ΔϳγϛΗϟ ΕϻίΎϘϣϟ ΏϠΣ ΏΎϳ
ϱΩϳϭγϟ ϑγϭϳ ௌΩΑϋ ΩϣΣ
ϡ ϡ Ϋ ˯ΎϧΑϟ ΕϻϭΎϘϣϟ Ωϭόλϟ
Φϳη ϥϳγΣ ΩϣΣϣ ΎΑΎη
ϰΗϭϛ ΩϣΣ ΩϣΣ ϥϳϫΎη
έϳϛϭγ ΩϣΣ ΩϣΣϣ ΩϣΣ ϡϳόϧ
ϲϣϭΣϘϟ ΩϣΣϣ Ωϳόγ ΔϣρΎϓ
ρέΧϟ ΩϣΣϣ ϝϳΑϧ ΩϣΣϣ ΩϣΣϣ
ϥΎϫϭϣ ΎΟέ ϥΎΗϭη ΎϫίΗΎϧϭϣ ϥΎϫϭϣ ΎΟέ Νέ ϥϳΑϳϓ
ϩέϳϭλϟ ϥΑ ϲΑϧϟΩΑϋ
ϩΩόγϭΑ ΩϣΣϣ ϥγΣ ΩϭϣΣϣ
ϭϠΗϳϭ ΞϳϣϭϠΗέΎΑ ϝΎϓέ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕΎϳϠϘϧϠϟ ϥΎΧ ϱίΎϏ ΓέϳΩ
ϱέΣΑϟ ϥΣηϠϟ αέΎϔϟ
ϭΗϭηϭέΑ έΎϣϭϛ εΎϛέΑ
ΩϣΣ ϰϠϋ Ϫρ ϰϠϋ
ϝϳΑϣέΎΑΎϛϳϟϭΑ ϥϣΣέϟΩΑϋ ϥΑ ϝϳΑϣέΎΑΎϛϳϟϭΑ ϝϳϋΎϣγ
Ωϳηέ ΩϬϓ ϲϠϋ Ωϳί
ΩΎϣΣ ϲϧΑ ΩϣΣ ΩϣΣϣ ϲϠϋ ௌ ΩΑϋ
αϭΗϧΎγ ΞϧϭΗϭΗ ϝϳϓέ
ϲϠϋ ΩϣΣϣ ϲϟίϏ έϭϧ
ϲϧΎΑϣϟ ϑϳυϧΗ ΕΎϣΩΧϟ ˯ΎοϳΑϟ ϩ΅ϟ΅Ϡϟ
ϡ ϡ Ϋ ύΎΑλϻ ΔϋΎϧλϟ ΔϛέΗηϣϟ
ΏϳρΧ ϰϔρλϣ ϲϣϬϓ ϰϔρλϣ
ΕΎΑγΎϧϣϟ ϡϳυϧΗϭ ΕΩϬόΗϟ ίγϳϓ ϱΩ ϝ ϱ
αϛϳΗγϳΟϭϟ ίϳϭ ϱέΗ
ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ ϪΟϧρ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ΕϳΟϭΗ
ΔϳϋΎϧλϟ ϥΎϛϣϟ ΓέΎΟΗϟ ϡέϛϟϭρ
ΓέΎΟΗϠϟ ϭϠϳέΎϣ Δγγ΅ϣ
ϡ ϡ Ϋ ε ΔϣΎόϟ ΓέΎΟΗϠϟ ΞϳϠΧϟ ΕϳέΑ
ϡ ϡ Ϋ ε ˯ΎϧΑϟ ΕϻϭΎϘϣϟ ΩϳΩΟϟ ϱΩϭϟ
ϡ ϡ Ϋ ε ˯ΎϧΑϟ ΕϻϭΎϘϣϟ ΩϳΩΟϟ ϱΩϭϟ
ϡ Ϋ ε ΓέΎΟΗϠϟ ϝϧϭϳηΎϧέΗϧ ϯΎΗ ϥΟ ϑϠΟ Δϛέη
ϰϧϭΗϳη ϰϧϭΗϳη εϳϫΎϣ ϝϭϣ
ϝϳϳέϭΑΎϛϳϟΎϣ ΕΎϛέΑ ΙέΎη ΏϳΟϧ
ΩϣΣ Ώϳϧϣ ΩϣΣϣ
ϭϠϳΟϧΎϔϳ ϥϭέϳϣϟ ϭϟϭϧΎϣ
ΎϔϠϳγ Ω ϥϭγϳέϭϣ ίϭϣϳϟ ϡέϳϬϠϳϭϏ
ϱΩΑϋ ϲϠϋ ΩϣΣϣ
ΩϣΣ έΎΗΧϣ ΩϣΣ έΎϫί
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ΞϳΗ
ϡ ϡ Ϋ ˯ΎϧΑϟ ΕΎϳϭΎϣϳϛ ΔϋΎϧλϟ έϳϧϣϟ ϡΟϧϟ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕΎϳϠϘϧϠϟ ϥΎΧ ϱίΎϏ ΓέϳΩ
ϥΎΧ ௌέλϧ αΎΑϋ έΩϟΩ
έΎϣϭϛ εϳϛέ ΕέϫϭΟϣ
ϡ ϡ Ϋ ε ΓέΎΟΗϠϟ αΑέΟ
έϛη ϲϧΎϣϳϟ ΩϣλϟΩΑϋ ΩΟϧϣϟΩΑϋ ργΎΑϟΩΑϋ
ϥΎϳΎΟϳϓ ϡϻϭϛϭϧϭϛ ϥϳΑϳϓ
ΕΎϳϭγ ϥϻΎΗΎϛ ϝϳϭέ
ϰϠϋ Ωϳγ ΩϣΣϣ αέΎϓ
ΕέΎϳγϟ έϳΟΎΗϟ ϝΎϳϣ
έϭϧ ΩϣΣϣ ΏϗΎΛ
έΎϬϳέΎΑ ώϳϧγ ΏΎΗέΑ ΞϳΗ ώϧϳγ εϳϔϳΩ
ϲΟϭϳϫ ΎϣϭΛ ϲϧΗ έΎϧϭΟ ϻϭΩϧΎΑ
ϲρηϟ ϯΩϟϭϣϟ ΕϧΑ ΓΩϳόγ
ϡϳϫέϓ ΩϣΣϣ ϡέϛ ΩϣΣϣ
έϛΑ ϭΑ ΩϳϓΎΗϧΎϧϭ ΩϭϣΣϣ
ϭγϭϳέϭϠΟ αϭΗϧΎγ έ ϲΟ ϭϳϛϭϠϳ
ϡϳϫέΑ ΩϭϣΣϣ ϱΩΟϣ ϡϫΩ
Ύϳέϭγ ϻϭϛ Ύϧέϭ ΎϧΎηέΎϫΩ
ϡϭϳϧϣϟϻϭ ΝΎΟίϠϟ Ϫϧίϣ
έΗϳΑ ϭϳέϧ έϠϳϣ
ϡϭϳϧϣϟϻϭ ΝΎΟίϠϟ Ϫϧίϣ
ΕέΎϳγϟ έϳΟ΄Ηϟ ΙϳϏ ϙϳγϼϛ
ϲϣΎγϳΩϧϻϭϛ ϲϣΎγϳΩϧϻϭϛ ΎΟέϧϭϳϣγ
ϰϧγΣϣ Ύϗέϳη ϩΩϧίϭέϓ
ϰϟϭϣϟΩΑϋ ϥϭίϏ ΩϣΣ
ϡ ϡ Ϋ ε ΕΎϗϭέΣϣϟϭ ϝίϳΩϟ ΓέΎΟΗϟ ΔϧϳΩϣϟ αϣη

ϡϳϳϘΗϟ έόγ
3000
18000
7000
3000
5000
4000
9000
8000
7000
16000
6000
5000
9000
5000
7000
2200
1500
2500
6000
32000
1800
5000
5000
1000
5000
2500
20000
7000
800
1500
9000
1500
8000
21000
10000
23000
27000
90000
17000
12000
600
8000
1500
5000
7000
1200
5000
300
7000
18000
22000
16000
1000
26000
27000
11000
2000
8000
7000
1500
16000
17000
5000
7000
6000
22000
4500
1200
25000
15000
15000
20000
5000
8000
8000
1800
18000
16000
13000
10000
6000
16000
10000
10000
10000
16000
200
3500
7000
3000
6000
16000
1500
3000
10000
1000
5000
3000
6000
9000
8000
9000
23000
13000
11000
13000
25000

ΔΣϭϠϟ ϡϗέ
78009ϲΑΩD
80655ϡΎϋ ϝϘϧ ϲΑΩ
6472510 ϲΑυϭΑ
97204ϲΑΩQ
33851ϲΑΩP
8023214 ϲΑυϭΑ
70269ϲΑΩQ
27031ϲΑΩQ
28078ϲΑΩR
60232ϲΑΩT
30226ϥΎϣΟϋB
185897 ϲΑυϭΑ
74506ϲΑΩK
63665ϲΑΩK
59936ϲΑΩR
84352ϲΑΩO
87020ϲΑΩH
1645610 ϲΑυϭΑ
22073ϥΎϣΟϋB
4882ϲΑΩF
79813ϲΑΩJ
81549ϲΑΩN
526272 ΔϗέΎ˰ηϟ
75376ϲϟΎϘΗέΑ ΔϗέΎ˰ηϟ
77148ϲΑΩR
932919 ϲΑυϭΑ
92930ϲΑΩS
2685611 ϲΑυϭΑ
28491ϲΑΩJ
28529ϲΑυϭΑGRAY
23473ϲΑΩN
926466 ϲΑυϭΑ
9778311 ϲΑυϭΑ
51859ϲΑΩR
2919613 ϲΑυϭΑ
4419110 ϲΑυϭΑ
8073 ΔϣϳΧϟ αέ M
28648ϲΑΩQ
245181 ΔϗέΎ˰ηϟ
8058ϥΎϣΟϋA
34425νϳΑ ΔϗέΎ˰ηϟ
30827ϲΑΩK
17834ϲΑυϭΑBLUE
30276ϲΑΩB
66882ϲΑΩG
58146ϲΑυϭΑGreen
68431ϲΑΩR
7596312 ϲΑυϭΑ
9729ϲΑΩJ
69311ϥΎϣΟϋB
79153ϡΎϋ ϝϘϧ ϲΑΩ
385763 ΔϗέΎ˰ηϟ
87063ϲΑΩI
4934612 ϲΑυϭΑ
619011 ΔϗέΎ˰ηϟ
72868ϲΑΩK
9120ϲΑΩI
76993ϲΑΩO
12186ϲΑΩR
431392 ΔϗέΎ˰ηϟ
5274ϥΎϣΟϋA
4179717 ϲΑυϭΑ
91455ϲΑΩQ
5283ϲΑΩN
792232 ΔϗέΎ˰ηϟ
78274ϲΑΩM
762592 ΔϗέΎ˰ηϟ
40553ϲϟΎϘΗέΑ ΔϗέΎ˰ηϟ
45722ϲΑΩM
88239ϲΑΩG
88239ϲΑΩG
87027ϲΑΩE
66713ϲΑΩD
69250 15 ϲΑυϭΑ
43907ϲΑΩQ
68160ϲΑΩL
1345213 ϲΑυϭΑ
354481 ΔϗέΎ˰ηϟ
76154ϲΑΩT
52701ϲΑΩE
89413νϳΑ ΔϗέΎ˰ηϟ
96928ϲΑΩL
17576ϲΑΩC
62311 ΔϗέΎ˰ηϟ
40086ϲΑΩK
1484215 ϲΑυϭΑ
24765ϲΑΩR
614286 ϲΑυϭΑ
1053410 ϲΑυϭΑ
673535 ϲΑυϭΑ
4603ϥΎϣΟϋB
718268 ϲΑυϭΑ
62750νϳΑ ΔϗέΎ˰ηϟ
75954ϲΑΩQ
10935ϲΑΩC
31109ϲΑΩL
67741ϲΑΩS
5612310 ϲΑυϭΑ
92799ϲΑΩH
90213ϲΑΩJ
629828 ϲΑυϭΑ
90213ϲΑΩJ
94372ϲΑΩR
87198ϲΑΩS
13775ϲΑΩL
33079ϲΑΩN
38903ϲΑΩD

ΔϳοϘϟ ϡϗέ
3300/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6516/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
23551/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
25545/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12602/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2182/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
25213/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13765/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
22298/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
25320/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3676/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7266/2015ϲυϔΣΗ ίΟΣ
16381/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
4715/2020ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6156/2019ϲυϔΣΗ ίΟΣ
8464/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1158/2020ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5810/2015ϲυϔΣΗ ίΟΣ
20300/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19892/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
4312/2019ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6943/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3754/2014ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2043/2013ϲυϔΣΗ ίΟΣ
17154/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3072/2014ϲυϔΣΗ ίΟΣ
11571/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12637/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1028/2014ϲυϔΣΗ ίΟΣ
496/2014ϲυϔΣΗ ίΟΣ
21172/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2943/2012ϲυϔΣΗ ίΟΣ
607/2015ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3291/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
4887/2019ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19796/2019ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12859/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9214/2020ϲυϔΣΗ ίΟΣ
20937/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3970/2013ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2144/2014ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6288/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3014/2013ϲυϔΣΗ ίΟΣ
21284/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12645/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1592/2013ϲυϔΣΗ ίΟΣ
17224/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5811/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
12498/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
25387/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
17817/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
28795/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
851/2014ϲυϔΣΗ ίΟΣ
17649/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
20910/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
23885/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7890/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5901/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6766/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5689/2015ϲυϔΣΗ ίΟΣ
30711/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
15193/2019ϲυϔΣΗ ίΟΣ
8806/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5225/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6400/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
7184/2019ϲυϔΣΗ ίΟΣ
5244/2015ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2161/2013ϲυϔΣΗ ίΟΣ
20067/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6122/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6122/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2162/2013ϲυϔΣΗ ίΟΣ
23359/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
4516/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
19872/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
9955/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
14557/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1668/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
8412/2019ϲυϔΣΗ ίΟΣ
13740/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1251/2020ϲυϔΣΗ ίΟΣ
16609/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
20743/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
28560/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
30637/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
634/2013ϲυϔΣΗ ίΟΣ
17386/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
1464/2012ϲυϔΣΗ ίΟΣ
2596/2013ϲυϔΣΗ ίΟΣ
634/2013ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6698/2015ϲυϔΣΗ ίΟΣ
27217/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3694/2013ϲυϔΣΗ ίΟΣ
18017/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
21359/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
6640/2015ϲυϔΣΗ ίΟΣ
8685/2019ϲυϔΣΗ ίΟΣ
3403/2013ϲυϔΣΗ ίΟΣ
28110/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ
18027/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
18561/2019ϲυϔΣΗ ίΟΣ
18027/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
30742/2018ϲυϔΣΗ ίΟΣ
63/2019ϲυϔΣΗ ίΟΣ
17240/2019ϲυϔΣΗ ίΟΣ
14626/2016ϲυϔΣΗ ίΟΣ
16584/2017ϲυϔΣΗ ίΟΣ

2008Ͳ έϓϭέ Ξϧϳέ
FH4002006 ϭϔϟϭϓ
2015 ΩϧέΟ ϡ· ϱ· ϲϠϳΟ
2015 ϭΟϳΗ ϱέϳη
2011 ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
2010 ϱέϣΎϛ ΎΗϭϳϭΗ
2016 έΗϧγ ϥΎγϳϧ
2015 έΗϧγ ϥΎγϳϧ
2015 έΗϧγ ϥΎγϳϧ
2016 ϙϭΟ ϥΎγϳϧ
2015 έΗγΩ ϭϧϳέ
20123008 ϭΟϳΑ
KingLongXMQ2011
XMQ68582012 Ξϧϭϟ Ξϧϳϛ
SX42014 ϲϛϭίϭγ
2010300 έϠγϳέϛ
2011 ϥέϓΎγ ϭϧϳέ
2010 ϲϧλ ϥΎγϳϧ
2014 ϲϧλ ϥΎγϳϧ
2013 ϝϭέΗΎΑ ϥΎγϳϧ
2007 ΎϳΩΎϛ ϲγ ϡ· ϲΟ
2012 έΗϧϟ· ϱΩϧϭϳϫ
2012 ΎΗΎϧϭγ ϱΩϧϭϳϫ
2006Ͳ ϭϔϟϭϓ
I102016 ϱΩϧϭϳϫ
2012 ΎΗϳΟ ϥΟΎϓ αϛϟϭϓ
H12017 ϱΩϧϭϳϫ
2011 Ύϓϭϧ ΎΗϭϳϭΗ
2008 ίΗϳΟ ϱΩϧϭϳϫ
2008 ίΗϳΟ ϱΩϧϭϳϫ
2011 ϱ ϲΗ ϲΟ ϥΟΎϓ αϛϟϭϓ
2008 ϲγ 300 έϠγϳέϛ
2011 ϱΎϘηϗ ϥΎγϳϧ
2014 ΞϧΎΗγϭϣ Ωέϭϓ
2014 ΕΎγΎΑ ϥΟΎϓ αϛϟϭϓ
S5002010 αΩϳγέϣ
RX3502012 αίϛϟ
2017 α ϥΎϣϳΎϛ εέϭΑ
2015 ϥΎϓέϭ ϥΎγϳϧ
ES3502010 αίϛϟ
2007 ϥϭϳέϳγ ϭγΗΎϬϳΩ
2012 ϥϭγϛϭΗ ϱΩϧϭϳϫ
2006 ϭϧέϭϣ ϥΎγϳϧ
2012 ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
2013 ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
2008 ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
2012 ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
2008 ΎϣϳΗϟ ϥΎγϳϧ
2008 ΕέϭΑγ έϓϭέ Ξϧέ
2014 έΟέΎηΗ ΝΩϭΩ
2015 αϛϠϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
2013 αϛϠϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
2005 ϲϧλ ϥΎγϳϧ
2013 έϧηΗέϭϓ ΎΗϭϳϭΗ
2015 έϧηΗέϭϓ ΎΗϭϳϭΗ
2012 ΝΩϳ Ωέϭϓ
2009 ϲϛϭέϳη ΩϧέΟ ΏϳΟ
2013 ϲΗϳγ Ωϧϭϫ
2015 αϛϭϓ Ωέϭϓ
2007 αϛϭϓ Ωέϭϓ
MKX2013 ϥϟϭϛϧϳϟ
2013 έέϭϠΑγϛ Ωέϭϓ
2010 έέϭϠΑγϛ Ωέϭϓ
XF2013 έϭϛΎΟ
2013 Εϧγϛ ϱΩϧϭϳϫ
A62016 ϱΩϭ
2012 Ώϳϛγ· Ωέϭϓ
2008 ϭϳέ Ύϳϛ
2015 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
2013 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
2013 αϳΎϫ ΎΗϭϳϭΗ
2006 έΗϧΎϛ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2012 αϳέΎϳ ΎΗϭϳϭΗ
2012 ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
2012 ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
2008 ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
2016 ϙϳϔϳγ Ωϧϭϫ
2015 ΝΎΗέϭΑγ Ύϳϛ
2016 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2015 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2013 έγϧϻ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2015 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2013 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2013 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2013 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2015 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2011 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2009 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2011 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2010 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
2010 ϻϭέϭϛ ΎΗϭϳϭΗ
CRV2013 Ωϧϭϫ
2008 ΩϳΗ ϥΎγϳϧ
2012 ΩϳΗ ϥΎγϳϧ
2016 ΩϳΗ ϥΎγϳϧ
2007 ΩϳΗ ϥΎγϳϧ
2013 ΩϳΗ ϥΎγϳϧ
2008 Ωέϭϛ Ωϧϭϫ
2010 Ωέϭϛ Ωϧϭϫ
2012 Ωέϭϛ Ωϧϭϫ
2012 Ωέϭϛ Ωϧϭϫ
2012 Ωέϭϛ Ωϧϭϫ
2016 ϭέϳΟΎΑ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2016 ϭέϳΟΎΑ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2012 ϭέϳΟΎΑ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2013 ϭέϳΟΎΑ ϲηϳΑϭγΗϳϣ
2013 έΗϧΎϛ ϲηϳΑϭγΗϳϣ

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سمارت بروذرز للنقليات
رخ�صة رقم CN 2822071:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نوال �سامل مبارك هادى العامرى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �سامل مبارك هادى العامرى
تعديل �إ�سم جتاري من� /سمارت بروذرز للنقليات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية -امريكانا -
بيتزاهت  -فرع العني مول رخ�صة رقم CN 1003324:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م

�إعــــــــــالن

SMART BROTHERS TRANSPORT

�إىل� /سمارت بروذرز للنقليات و املقاوالت العامه
SMART BROTHERS TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مقاوالت م�شاريع املبانى بانواعها 4100002
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

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتيه لالغذية  /امريكانا
تعديل مدير  /حذف عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية -امريكانا  -بيتزاهت فرع العني مول
KUWAIT FOOD CO-AMERICANA- PIZZA HUT- ALAIN MALL BR

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا م  - 4فرع �أبو ظبي 11
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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  13377بتاريخ 2021/10/28

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كويف �شوب ال بومبونريا
رخ�صة رقم CN 2626832:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل �سامل عبداهلل �سعيد الرا�شدى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالعزيز عبداهلل �سامل �سعيد الزعابى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /كويف �شوب ال بومبونريا

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية
(امريكانا) � -ش.م.ك  -بيتزاهت
رخ�صة رقم CN 1003601:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م

�إعــــــــــالن

LA BOMBONERA COFFEE SHOP

�إىل /بي ون ديناميت

�إعــــــــــالن

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية
تعديل مدير  /حذف عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) � -ش.م.ك
(KUWAIT FOOD CO (AMERICANA

B1 DINAIT RESTAURANT

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  -فرع �أبو ظبي 27

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 28أكتوبر  2021العدد 13377
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :ذا جوب دوت كوم
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةTHE JOB:
 2021/8/29بيانات الأولوية :
املودعة بالرقم 358323 :
ب�إ�سم  :ذا جوب دوت كوم
املوطن  :تاجر �أبو ظبي� ,صندوق الربيد50633 :
�صورة العالمة :

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة الورقاء للف املحركات
الكهربائية  -فرع �أبو ظبي  1رخ�صة رقم CN 2582036:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبيد را�شد حممد املتفيج الكتبى من وكيل خدمات �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبيد را�شد حممد املتفيج الكتبى من � %0إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /راجي�ش ماريام فيتيل بن داموداران ماريام من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /راجي�ش ماريام فيتيل بن داموداران ماريام من � % 100إىل %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سريو�ش ماريان فيتيل داموداران %25
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*4اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من فرع �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة الورقاء للف املحركات الكهربائية  -فرع �أبو ظبي 1
AL WARQA ELECT & MOTOR TURNING EST - BRANCH OF ABU DHABI 1

�إىل /الورقاء للف املحركات الكهربائية ذ.م.م

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35 :
املتاجرة االلكرونية من خالل املوقع االلكرتوين
و�صف العالمة  :عبارة عن كلمات باللغة االجنليزية  THE JOBبحروف التينية
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إع�ترا���ض على ذل��ك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة
الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

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  13377بتاريخ 2021/10/28

العدد  13377بتاريخ 2021/10/28

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ان جميلة �ستور
رخ�صة رقم CN 1020881:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حمد �سامل عبداهلل الكنيبى املزروعى %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف عامر عبدالرحيم يو�سف مندى التميمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد على ناالكات
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)

AL WARQA ELECT & MOTOR TURNING L.L.C

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ام ا�س جولدين للطباعة احلريرية
رخ�صة رقم CN 3929344:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عارف اال�سالم حممد ابراهيم %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد �سعيد الرحمن ابو الف�ضل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /خالد على �سيف على املزينى من وكيل خدمات �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /خالد على �سيف على املزينى من � %0إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ا ج م من�صور عبدالرب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ام ا�س جولدين للطباعة احلريرية
MS GOLDEN SILK PRINTING

�إىل /مطبعة ام ا�س جولدين ذ.م.م

MS GOLDEN PRINTING PRESS 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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مفاج�أة متهيدية غري م�سبوقة للمعار�ضة

بيرت ماركي زاي ،م�سيحي تكنوقراطي للإطاحة ب�أوربان
•• الفجر -جويل لو بافو�س

ترجمة خرية ال�شيباين
ف��ائ��زً ا مفاجئًا يف انتخابات متهيدية غري
م�سبوقة للمعار�ضة� ،سيواجه ه��ذا العمدة
الإقليمي ،الكاثوليكي ،املوايل لأوروب��ا ،والأب

ل�ســــــبعة �أطفـــــال� ،ســــيواجه منوذجه ال�سابق
يف االنتخابـــــــات الت�شــــــريعية يف �أبريل
املقبل.
مل يره �أحد قاد ًما ...ويف �أبريل املقبل ،خالل
االنتخابات الت�شريعية� ،سيتحدى رئي�س بلدية
�إقليمي ،ب��دون ح��زب ،رئي�س ال���وزراء فيكتور

�أوربان وحزبه املهيمن فيد�س ،الذي يحكم املجر
منذ عام .2010
فائز مفاجئ يف انتخابات متهيدية معار�ضة
غري م�سبوقة �ضد اال�شرتاكية الدميقراطية
كالرا دوبريف بن�سبة  56فا�صل  7باملائة من
الأ�صوات مقابل  43فا�صل  3باملائة ،م�ستفيدا

خ�ل�ال ال��ف�ترة ال��ف��ا���ص��ل��ة ب�ين اجل��ول��ت�ين من
ان�سحاب جنم اخل�ضر يف بوداب�ست ،جريجيلي
كاراك�سوين ،الذي طاملا اعترب االوفر حظا يف
االق�ت�راع .بالن�سبة لـ بيرت ماركي زاي ،يلوح
يف الأفق التحدي الأكرب يف حياته ال�سيا�سية
الق�صرية.

13

التحالف الدميقراطي لفريينك جيورك�ساين ،يطمح لقيادة الأغلبية الربملانية
ج� ��اء ب �ي�تر م � ��ارك � ��ي-زاي من
امل�ج�ت�م��ع امل� ��دين ،وق ��د خ ��رج من
الظل يف ف�براي��ر  2018خالل
ان� �ت� �خ ��اب ��ات ف ��رع �ي ��ة ُن �ظ �م ��ت يف
خ��ودم �ي��زوف��ازاره��اي ،وه��ي بلدة
ت�ضم � 44ألف ن�سمة بالقرب من
احل ��دود ال�صربية والرومانية.
بعد �أ�شهر قليلة من وفاة رئي�س
البلدية املنتهية والي�ت��ه املنتمي
حل � � ��زب ف � �ي� ��د�� ��س ،اف � �ت� ��ك بيرت
ه ��ذا امل �ع �ق��ل ال �ت��اري �خ��ي للحزب
احلاكم ،وكرر هذا الإجناز خالل
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ب �ل��دي��ة يف 13
�أك�ت��وب��ر  .2019مر�شح ثانوي
يف االن�ت�خ��اب��ات التمهيدية التي
نظمتها امل �ع��ار� �ض��ة� ،أ� �ص �ب��ح هذا
ال�ك��اث��ول�ي�ك��ي امل �ت �ح � ّم ����س ،والأب
ل�سبعة �أط �ف��ال ،وامل�ع�ج��ب الذي
خ ��اب �أم �ل��ه يف ف�ي�ك�ت��ور �أورب � ��ان،
�أ�صبح ،يف غ�ضون �أ�سابيع قليلة
املر�شح الوحيد للجبهة املناه�ضة
لفيد�س.
«ال�شعبوية
املناه�ضة للف�ساد»
مداف ًعا عن �سيا�سة “نظيفة”
وح�ك��وم��ة خ�ب�راء ،ي�ع�ت��زم املذهل
ب �ي�ت�ر م� ��ارك� ��ي زاي ،الإط� ��اح� ��ة
بال�سلطة التنفيذية عام ،2022
وال �ت��ي ي�ع�ت�بره��ا الأك�ث��ر ف�سادًا
خ�ل�ال �آالف ال�سنني م��ن تاريخ
امل�ج��ر“ .حتى وان مل يكن بيرت
ماركي زاي ي�شبههم �سيا�س ًيا ،ف�إن
جناح خطابه املناه�ض للنخبوية،
و� �ش �ع �ب �ي��ة م �ن��اه �� �ض �ت��ه للف�ساد،
ورادي� �ك ��ال� �ي� �ت ��ه ،ت ��ذ ّك ��ر ب�صعود
دون� ��ال� ��د ت� ��رام� ��ب يف ال� ��والي� ��ات
املتحدة ،وفولودميري زيلين�سكي
يف �أوكرانيا ،وزوزان��ا كابوتوفا يف
��س�ل��وف��اك�ي��ا ،وح��رك��ة  5جن ��وم يف
�إي�ط��ال�ي��ا� ،أو حملة الربيك�سيت
يف بريطانيا” ،ي�ف�ك��ك الكاتب
بيرت بيتو .ومع كل ظهور يتم
ت �� �ص��وي��ره ،ي��رت��دي م��ارك��ي زاي
ً
�شريطا �أزرق مهي ًبا ،رمز حركته
املناه�ضة للف�ساد التي انطلقت يف
نهاية يوليو  ،2021وال ينف�صل
�أب � �دًا ع��ن دف�ت�ر م�لاح�ظ��ات��ه من
نف�س اللون.
ي� �ل ��وم ��ه م� ��ن ي � ��زدرون � ��ه على

بيرت ماركي زي يف م�ؤمتر �صحفي يف بوداب�ست

قادر على �إغواء الناخبني من الي�سار واليمني ،وال�شباب املقاطع للأحزاب ،والليرباليني املحبطني وامل�سيحيني املحافظني

�شغفه ب��اخل �ط��اب��ات ال�سجال ّية،
ال �ت��ي ي�ع��د ف�ي�ه��ا ق �ي��ادات فيد�س
بال�سجن� ،ساحما لنف�سه ببع�ض
االن �ح��راف��ات امل�ع��ادي��ة للن�سوية،
�أو املناه�ضة للمثليني ،واملادحة
ال �ع �ق��اب ال� �ب ��دين .ي�ت�ب�ن��ى بيرت
ماركي زاي“ ،تطرفه” احلدودي،
معلنا انه “على ا�ستعداد لفعل �أي
�شيء لتحرير وطنه” ،ويرف�ض
ب�ح��زم “اجللو�س دون ح��راك يف
انتظار ان يقوم �شخ�ص ما بطرد
�أورب � ��ان» .يتحدث الإجنليزية
والفرن�سية ،ال�شخ�صية البارزة يف
حركة املجر للجميع ،عا�ش طيلة
خم�س �سنوات يف كندا والواليات
امل�ت�ح��دة ب�ين  2004و2009
م��ع زوج �ت��ه فيلي�سيا .ب ��د�أ بيرت
م��ارك��ي زاي ب��وظ��ائ��ف �صغرية،
وذهب للعمل يف �شبكة قطع غيار

فاز ماركي زاي
لأن ال��ع��دي��د
م��ن الناخبني
يريدون تغيري
احل����ك����وم����ة،
لكنهم � ً
أي�ضا
غ��ي�ر را����ض�ي�ن
ع�����ن ع���ر����ض
امل����ع����ار�����ض����ة

ال���س�ي��ارات كاركي�ست يف تورنتو،
ثم يف والي��ة �إنديانا الأمريكية،
بينما كانت �شريكته تتلقى تكوينا
لت�صبح قابلة .بعد عودة الأ�سرة
�إىل �أوروب��ا ،عاد بيرت ماركي زاي
�إىل قطاع الطاقة ،مع درو���س يف
�إدارة الت�سويق حتى عام 2014
يف جامعة �سزجد.
متد ّين ب�شدة ،يرف�ض الطالق
والإج� �ه ��ا� ��ض ،ل�ك�ن��ه ي�ت�ع�ه��د ب�أن
ال� ��دول� ��ة ال �ع �ل �م��ان �ي��ة �ست�ضمن
�إمكانية الزواج من نف�س اجلن�س
ب �� �ش �ك��ل ق� ��ان� ��وين .وي ��دي ��ن بيرت
م��ارك��ي زاي ا�ستخدام امل�سيحية
م ��ن ق �ب��ل ال �� �س �ل �ط��ة التنفيذية
القائمة ،ويريد توحيد مناه�ضي
�أورب � ��ان م��ن ج�م�ي��ع االجتاهات.
وي �ع �ت�ب�ر ال �� �ص �ح �ف��ي ال�سيا�سي
�أن � ��درا� � ��س ف ��ا� ��س ،م ��ن اليومية

ن �ي �ب �� �س��اف��ا�“ :إن رئ �ي ����س بلدية
خ��ودم �ي��زوف��ازاره��اي ،ق ��ادر على
�إغ� � � ��واء ال �ن��اخ �ب�ي�ن الي�ساريني
ال � �ت � �ق � �ل � �ي� ��دي �ي�ن ،وال � �ن� ��اخ � �ب �ي�ن
اليمينيني الذين خاب �أملهم يف
احلكومة ،وال�شباب الذين ابتعدوا
ع ��ن الأح� � � � ��زاب ،والليرباليني
امل� � �ح� � �ب� � �ط �ي��ن ،وامل� ��� �س� �ي� �ح� �ي�ي�ن
املحافظني احلقيقيني».
غياب جهاز �سيا�سي
م�ؤيد لأوروب ��ا ،ول�ي�برايل على
طريقة الأجنلو�-ساك�سون ،يتبنى
بيرت م��ارك��ي-زاي حرية ال�سوق
وف ��ر� ��ض � �ض��رائ��ب � �س �خ �ي��ة على
ال�شركات و�ضريبة موحدة ،لكنه
ي�س ّلم باحلاجة �إىل زيادة املعلمني
ومقدمي الرعاية ال�صحية.
ي�ع��د ه ��ذا الأرب �ع �ي �ن��ي ال�شاب،

ب� ��ال � �ق � �ط� ��ع م � � ��ع اال�� � �س� � �ت� � �ب � ��داد
الأول� �ي� �غ ��ار�� �ش ��ي ل �ن �ظ��ام �أورب� � ��ان
و�أخ � � � �ط� � � ��اء ال� �ن� �خ� �ب ��ة م� � ��ا بعد
ال���ش�ي��وع�ي��ة ،مب��ا يف ذل ��ك رئي�س
ال � � � ��وزراء اال�� �ش�ت�راك ��ي ال�سابق
فريينك جيورك�ساين (-2004
 ،)2009زوج ك�ل�ارا دوبريف،
ال � ��ذي خ �� �س��ر م �� �ص��داق �ي �ت��ه بعد
�إع � ��ادة ان�ت�خ��اب��ه امل �ث�ي�رة للجدل
عام  ،2006وقد هزمته الأزمة
امل��ال �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ل �ع��ام ،2008
ودفعت العديد من املجريني اىل
كرهه.
ي�ع�ت�بر امل �ع��ار� �ض��ون ل �ـ “بيرت
م� ��ارك� ��ي زاي” م� ��ن امل� ��ؤي ��دي ��ن
لأوربان� ،أنه �سيدفع ثمن افتقاره
جل �ه��از ��س�ي��ا��س��ي يف ال�ب�رمل ��ان �إذا
ف��از ع��ام  ،2022و�سيعيق ذلك
ت �ف��اه �م��ه م ��ع ال �ي �� �س��ار واليمني

امل �ت �ط��رف“ .ي�صف م��ارك��ي زاي
نف�سه بامل�سيحي واملحافظ ،لكنه
يهاجم احلكومة املعاد انتخابها
دميقراطياً ثالث مرات متتالية،
وات �خ��ذت خ �ط��وات ب �ن��اءة للبالد
وح�سنت الرفاهية االجتماعية.
ّ
ميكن �أن ن�شيد مباركي زاي ،لكن
ال نن�سى �أن ��ه ��ش��ري��ك يف حتالف
ي �� �س��اري م �ت �ع��دد ،ي �� �ض��م � ً
أي�ضا
املتطرف جوبيك” ،ي�ؤكد الكاتب
ال�صحفي �أتيال بانو.
ال� ��راف � �� � �ض� ��ون مل � ��ارك � ��ي زاي،
يوبخونه على وج��ه اخل�صو�ص
لأنه “�أبرم �صفقة” مع الفزاعة
ج�ي��ورك���س��اين ،وي���ص�ف��ون رغبته
يف االن�ف���ص��ال ع��ن ع��امل م��ا قبل
ع ��ام  2010وب �ع��ده ب �ـ “الغري
الطبيعي».
امل�ب��ارزة �أورب��ان �ضد ماركي زاي،

�أحد امل�شاركني يلوح بعلم االحتاد الأوروبي حيث يظهر �شعار احلملة �-ص ّوت من �أجل تغيري حقيقي-يف اخللفية

تربك �سردية فيد�س ،فقد كانت
الأغ �ل �ب �ي��ة ت���س�ت�ع��د ل�ل�ق�ت��ال �ضد
امل �ن��ا� �ض��ل ال �ب �ي �ئ��ي كاراك�سوين،
�أو اال��ش�تراك�ي��ة الدميوقراطية
دوب ��ري ��ف ،و� �س �خ��رت م ��ن �سباق
الرت�شّ ح ال��ذي نظمته املعار�ضة،
و ُينظر �إل�ي��ه على �أن��ه “عر�ض”
نظمه جيورك�ساين .ففي الربيع
القادم� ،ستواجه امليزانية الأكرث
توا�ض ًعا يف االنتخابات التمهيدية،
حمافظ م��ن امل��رج��ح �أن يجتذب
املحبطني من االوربانية.
مر�شح “خطري»
ه �ب��ط م �ث��ل م��ذ ّن��ب يف �سماء
ال�سيا�سة املجرية� ،سيقاتل بيرت
م��ارك��ي زاي حت ًما للحفاظ على
اجلبهة املتنافرة للمعار�ضة دون
ك �� �س��ره��ا ح �ت��ى �أب ��ري ��ل ،2022

�أرب ��ك �صعوده
� � � �س� � ��ردي� � ��ة
ف�ي��د���س ،حيث
كانت الأغلبية
ت � �� � �س � �ت � �ع� ��د
ملواجهة البيئي
كاراك�سوين �أو
اال� �ش�تراك �ي��ة
دوب�� � ��ري�� � ��ف

جناح خطابه املناه�ض للنخبة و�شعب ّية مناه�ضته للف�ساد وراديكاليتهّ ،
تذكر ب�صعود دونالد ترامب

يف كل ظهور ،ي�ضع ماركي زي الو�شاح الأزرق ،وهو رمز حركته املناه�ضة للف�ساد

افتقار بيرت
ماركي زاي
جلهاز �سيا�سي
�سيعاقبه
يف الربملان
�إذا فاز عام
2022

هل هي نهاية فيكتور اوربان؟

وال � �ت � �ع� ��اي � ��� ��ش م� � ��ع ط� �م ��وح ��ات
التحالف الدميقراطي لفريينك
ج� �ي ��ورك� ��� �س ��اين ،ال � � ��ذي يطمح
ل�ق�ي��ادة الأغ�ل�ب�ي��ة ال�برمل��ان�ي��ة �إذا
�أزاح امل�سيحي التكنوقراط بيرت
م��ارك��ي زاي ،ال �� �س �ي��ادي فيكتور
�أورب��ان .ولكن بعد ثالث واليات
م � ��ن الإغ� � �ل � ��اق غ �ي��ر امل � �ح� ��دود
لل�سلطة من قبل فيد�س ،يبدو �أن
�سقوط زعيمه “غري الليربايل”،
واملناه�ض للمهاجرين ،واملناه�ض
لربوك�سل ،واملناه�ض للمثليني،
ال��ذي يبدو حتى الآن غري قابل
ريا ممكنًا.
للإزالة ،يبدو �أخ ً
«ل� �ق ��د ف� ��از م ��ارك ��ي زاي لأن
العديد من الناخبني ال يريدون
ف� �ق ��ط ت� �غ� �ي�ي�ر احل � �ك� ��وم� ��ة ع ��ام
 ،2022ول �ك �ن �ه��م �أي� �� ً��ض ��ا غري
را� �ض�ي�ن ع��ن ال��و� �ض��ع والعر�ض
ال���س�ي��ا��س��ي احل ��ايل للمعار�ضة،
يالحظ �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
غابور تورك ،ان �سيناريو ماركي
زي خطري للغاية بالن�سبة حلملة
فيد�س الوطنية .بالطبع� ،ستقنع
ال��دع��اي��ة ال �ن��اخ �ب�ين املخل�صني
ب� ��أن ب�ي�تر م��ارك��ي زاي ه��و رجل
ج�ي��ورك���س��اين .مل ي�ستعد حزب
ف �ي��د���س ل�ف��ر��ض�ي��ة م��ارك��ي زاي،
ومثلنا ،ال يعرف حقًا م��ا ميكن
ت��وق �ع��ه ،ل �ق��د �أ� �ص �ب �ح��ت احلملة
واالنتخابات غري متوقعة «.
ال �شك �أن اخل�ط��ة االت�صالية
ال�سيا�سية ل�ف�ي��د���س ،وه��ي تبدّد
�أم � � � ��وال داف � �ع� ��ي ال� ��� �ض ��رائ ��ب يف
ح �م�ل�ات ت �� �ش��وي��ه�� ،س�ت�ل�ق��ي بكل
قواتها يف املعركة من �أج��ل ك�سر
ب �ي�ت�ر م ��ارك ��ي زاي .وم�ستبقا
انتكا�سة منذ ع��ام ،يقوم فيكتور
�أورب��ان بت�أمني ظهره من خالل
منح �شركات وممتلكات عامة اىل
م�ؤ�س�سات �صديقة.
�إذا ف��از بيرت م��ارك��ي زاي ،قد
ي �ح �ك��م امل� �ج ��ر ،ول �ك ��ن ي �ج��ب �أن
يح�صل ع�ل��ى م��واف�ق��ة الربملان،
و� �س �ي �ح �ت �ف ��ظ اورب� � � � � ��ان بنفوذ
اق �ت �� �ص��ادي وا� �س ��ع .و�إذا مل تفز
املعار�ضة بثلثي النواب ،فلن يكون
لها هام�ش للمناورة يف مواجهة
قوة فيد�س و�سلطته امل�ؤذية.
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 139879 :بتاريخ2010/03/09 :
امل�سجلة بالرقم 139879 :بتاريخ2011/05/01 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 125289 :بتاريخ2009/02/01 :
امل�سجلة بالرقم 125289 :بتاريخ2010/11/30 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 118377 :بتاريخ2008/08/24 :
امل�سجلة بالرقم 118377 :بتاريخ2010/02/01 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 102228 :بتاريخ2007/11/07 :
امل�سجلة بالرقم 102228 :بتاريخ2010/05/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/17:
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 143919 :بتاريخ2010/06/23 :
امل�سجلة بالرقم 143919 :بتاريخ2011/03/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 143583 :بتاريخ2010/06/14 :
امل�سجلة بالرقم 143583 :بتاريخ2011/03/14 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 143582 :بتاريخ2010/06/14 :
امل�سجلة بالرقم 143582 :بتاريخ2011/03/14 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 142642 :بتاريخ2010/05/19 :
امل�سجلة بالرقم 142642 :بتاريخ2011/03/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة1 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 143923 :بتاريخ2010/06/23 :
امل�سجلة بالرقم 143923 :بتاريخ2011/03/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 143922 :بتاريخ2010/06/23 :
امل�سجلة بالرقم 143922 :بتاريخ2011/03/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 143921 :بتاريخ2010/06/23 :
امل�سجلة بالرقم 143921 :بتاريخ2011/03/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 143920 :بتاريخ2010/06/23 :
امل�سجلة بالرقم 143920 :بتاريخ2011/03/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة40 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة39 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة32 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة11 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1645 :بتاريخ1993/08/18 :
امل�سجلة بالرقم 1645 :بتاريخ1995/02/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 15450 :بتاريخ1996/03/25 :
امل�سجلة بالرقم 15450 :بتاريخ1996/12/25 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 15398 :بتاريخ1996/03/24 :
امل�سجلة بالرقم 15398 :بتاريخ1996/12/25 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 145219 :بتاريخ2010/07/26 :
امل�سجلة بالرقم 145219 :بتاريخ2011/05/01 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27:
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 68565 :بتاريخ2005/04/06 :
امل�سجلة بالرقم 68565 :بتاريخ2006/02/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 42407 :بتاريخ2001/05/07 :
امل�سجلة بالرقم 42407 :بتاريخ2005/01/31 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 19488 :بتاريخ1996/11/20 :
امل�سجلة بالرقم 19488 :بتاريخ1997/06/17 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 19487 :بتاريخ1996/11/20 :
امل�سجلة بالرقم 19487 :بتاريخ1997/06/17 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :
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�أ�ساجن ..بني بطل لل�شفافية ومطلوب بتهمة التج�س�س
•• لندن�-أ ف ب

��س��واء اع�ت�بر “�إرهابيا يف جم��ال التكنولوجيا املتطورة” �أو بطال حلرية
الإعالم ،يطرح جوليان �أ�ساجن الذي تطلب الواليات املتحدة ت�سليمه ملحاكمته
بتهمة التج�س�س ،نف�سه مدافعا �شر�سا عن ال�شفافية �أيا كان الثمن ،ولو �أن
�صورته تراجعت على م ّر ال�سنني .وحكم الق�ضاء الربيطاين يف كانون الثاين/
يناير يف ق�ضية الأ�سرتايل البالغ من العمر  50عاما والذي بات �شعره ف�ضيا،
راف�ضا ت�سليمه �إىل الواليات املتحدة ب�سبب خطر �إقدام �أ�ساجن على االنتحار.
لكن الواليات املتحدة العازمة على حماكمة �أ�ساجن ب�سبب ت�سريب عدد هائل
م��ن ال��وث��ائ��ق ال�سرية ،متكنت م��ن الطعن يف ه��ذا ال �ق��رار ،و�سينظر يف هذا
اال�ستئناف خالل جل�سة ا�ستماع  .ويالحق �أ�ساجن يف الواليات املتحدة لن�شره
عام  2010على موقع ويكيليك�س �أكرث من � 700ألف وثيقة تتعلق بن�شاطات

وا�شنطن الع�سكرية والدبلوما�سية ،وهو يواجه حكما بال�سجن لفرتة ت�صل
�إىل  175عاما .وهو حمتجز حاليا يف �سجن بيلمار�ش �إىل جنوب �شرق لندن
حيث ن��دد مق ّرر الأمم املتحدة ح��ول التعذيب نيلز ميلزر بظروف اعتقاله
منتقدا “و�ضعا غري �إن�ساين” يع ّر�ض حياته “للخطر».
ونقل �أ�ساجن �إىل هذا ال�سجن اخلا�ضع حلرا�سة �أمنية م�شددة فور �إخراجه يف
ني�سان�/أبريل  2019من �سفارة الإك��وادور يف لندن �إىل حيث جل�أ قبل �سبع
�سنوات من ذلك متنكرا مبالب�س م�س ّلم ب�ضائع ،يف وقت كان يواجه مالحقات
يف ال�سويد بتهمة االغت�صاب ،مت �إ�سقاطها الحقا.
وخ�لال �سنوات �إقامته يف هذا املقر الدبلوما�سي ،ارتبط �أ�ساجن بعالقة مع
�إح��دى حمامياته �ستيال موري�س وهي جنوب �إفريقية يف الـ 37من العمر،
�أجن�ب��ت منه طفلني .غ�ير �أن �صورته كـ”حمارب �إلكرتوين” تراجعت مع
الوقت ،وال �سيما مع ن�شر موقعه يف حلظة مف�صلية من االنتخابات الرئا�سية

الأمريكية عام � 2016آالف الر�سائل الإلكرتونية التي متت قر�صنتها من
احل��زب ال��دمي��وق��راط��ي وف��ري��ق حملة ه�ي�لاري كلينتون ،وال�ت��ي �ساهمت يف
تقوي�ض حظوظ املر�شحة الدميوقراطية .ولقيت هذه الت�سريبات يف حينها
�إ�شادة من املر�شح اجلمهوري دونالد ترامب الذي �أعلن خالل جتمع “�أحب
ويكيليك�س!” ،فيما �أعلنت وك��ال��ة اال�ستخبارات املركزية (�سي �آي �إي��ه) �أن
ويكيليك�س ح�صلت على الوثائق من عمالء رو�س ،وهو ما ينفيه املوقع.
و�أججت هذه امل�س�ألة ال�شبهات بتواط�ؤ �أ�ساجن مع رو�سيا ،ال �سيما �أن املعلومات
التي يك�شفها غالبا ما تكون م�ضرة للواليات املتحدة ،وهو تعاون مع �شبكة “�آر
تي” التلفزيونية القريبة من الكرملني.
�أم�ضى الأ�سرتايل طفولته متنقال من مكان �إىل �آخر بح�سب رغبات والدته
الفنانة امل�سرحية كري�ستني �آن �أ�ساجن التي انف�صلت عن والده حتى قبل والدته.
وحني بلغ اخلام�سة ع�شرة ،كان �أقام يف �أكرث من ثالثني مدينة �أ�سرتالية ،قبل

�سناء تاكاي�شي يف زيارة ملعبد يا�سوكوين

•• الفجر -خرية ال�شيباين
ب��رزت الرئي�سة اجلديدة للربنامج ال�سيا�سي
لليمني املحافظ احلاكم بخطبها التحريفية.
ويراها كثريون على �أنها دمية يف يد رئي�س الوزراء
ال�سابق �شينزو �آبي.
بوجود  18باملائة من املر�شحات ،من غري املرجح
�أن ت�ؤدي االنتخابات الت�شريعية يف � 31أكتوبر
يف ال��ي��اب��ان �إىل حت�سني التنا�صف يف الربملان
الياباين.
وه� � ��ذا ال ي �ك �ف��ي لإزع� � � ��اج �سناء
ت��اك��اي �� �ش��ي ،ال��رئ �ي �� �س��ة اجلديدة
ل �ل�ب�رن��ام��ج ال �� �س �ي��ا� �س��ي للحزب
اليميني املحافظ احلاكم ،احلزب
ال �ل �ي�ب�رايل ال��دمي �ق��راط��ي ،وهو
م��وق��ع ا��س�ترات�ي�ج��ي ل�ل�غ��اي��ة� .إن
مم�ث�ل��ة ن ��ارا (ال �غ ��رب) املنتخبة،
ت��داف��ع ع��ن ال�ن�م��وذج التقليدي:
امل��ر�أة رب��ة بيت ،وال��زوج يف خدمة
املجد ال�صناعي للأرخبيل.
ه��ذه ال�صديقة املقربة لرئي�س
ال ��وزراء ال�سابق �شينزو �آب��ي ،هي
� ً
أي�ضا قومية متطرفة :بالن�سبة
لالنتخابات القادمة ،ف�إنها ت�صر
على م�ضاعفة امليزانية الع�سكرية
لليابان يف م��واج�ه��ة التهديدات
ال�صينية والكورية ال�شمالية.

وم�ث��ل م��ر��ش��ده��ا� ،صعدت هذه
امل� � � � ��ر�أة 60 ،ع� ��ا ًم� ��ا ،يف الرتب
داخ� ��ل ح��زب �ه��ا ب�ف���ض��ل مواقفها
امل �ت �ط��رف��ة وال �ت �ح��ري �ف �ي��ة� :إنكار
ج��رائ��م اجل�ي����ش الإم�ب�راط ��وري
ال�ي��اب��اين خ�ل�ال احل ��رب العاملية
ال �ث��ان �ي��ة ،ورف ����ض �أي ف �ك��رة عن
االع �ت��ذار ،وال��دف��اع ع��ن الزيارات
املنتظمة �إىل �ضريح يا�سوكوين،
ح� �ي ��ث ي � �ن� ��ام جم� ��رم� ��و احل � ��رب
ال �ي��اب��ان �ي��ون .ب��ل �أن تاكايت�شي
�أ�شادت عام  1994بكتاب يو�شيو
�أوج� ��اي ،وه��و �أي ��ً��ض��ا م��ن احلزب
الليربايل الدميقراطي ،بعنوان:
اال�سرتاتيجية االنتخابية لهتلر:
اجن� �ي ��ل ال � �ف� ��وز يف االنتخابات
احلديثة .وعام  ،2011التقطت

�أن ي�ستقر يف ملبورن حيث در�س الريا�ضيات والفيزياء واملعلوماتية.
�أبدى موهبة ومثابرة على العمل ،وانخرط يف �أو�ساط القرا�صنة املعلوماتيني
وبد�أ يخرتق املواقع الإلكرتونية لوكالة الف�ضاء االمريكية (نا�سا) او وزارة
الدفاع االمريكية (البنتاغون) ،م�ستخدما اال�سم امل�ستعار “مينداك�س».
رزق خ�لال تلك الفرتة ول��ده الأول دان�ي��ال ال��ذي اختلف على ح�ضانته مع
والدته .وعندما اطلق “ويكيليك�س” بهدف “حترير ال�صحافة” و”ك�شف
ا�سرار وجت��اوزات الدولة” ا�صبح بح�سب احد كتاب �سريته “اخطر رجل يف
العامل».
بات �أ�ساجن معروفا ب�شكل وا�سع عام  2010حني �سرب �أكرث من  700الف
وثيقة �سرية متعلقة بحربي العراق وافغان�ستان بينها اكرث من  250الف
برقية دبلوما�سية اربكت الواليات املتحدة ،فيما اعتربه املدافعون عنه بطل
حرية الإعالم.
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هل هي دمية يف يد رئي�س الوزراء ال�سابق �شينزو �آبي؟

قد ت�صبح �أول امر�أة تقود اليابان

�سناء تاكاي�شي :القومية املتطرفة ذات الأنياب الطويلة!...
تقرتح �إعادة بناء القدرات الع�سكرية للبالد وجتهيز اجلي�ش بال�صواريخ الهجومية
ذكية ،معتادة على احلقائب الوزارية ،ا�ستفادت من دعمها ل�شينزو �آبي تعتنق �أفكار «نيبون كايجي» ،اللوبي اليميني املتطرف
��ص��ورة �صحبة ك��ازون��اري يامادا،
رئ �ي ����س جم �م��وع��ة � �ص �غ�ي�رة من
النازيني اجلدد ،احلزب القومي-
اال�شرتاكي للعمال اليابانيني.
ال�سيطرة على رئي�س
الوزراء اجلديد
وم ��ع ذل� ��ك ،ال � �ش��يء ي�ع�ي��ق يف
ال �� �س �ي��ا� �س��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة ،ب ��ل على
ال �ع �ك ����س مت ��ام ��ا ،ع � ّي �ن �ه��ا �شينزو
�آب ��ي وزي� ��رة م�ن��ذ والي �ت��ه الأوىل
وخ �ل ��ال
.2007-2006
الفرتة الثانية (من � 2012إىل
 ،)2020عهد �إليها مبلف الإدارة
ال�ع��ام��ة واالت �� �ص��االت ،وك��ان��ت قد
هددت ب�سحب تراخي�ص البث من
القنوات التلفزيونية التي تنتقد
احلكومة.
عام  ،2021دفعها �آبي خلو�ض

ال �� �س �ب ��اق ع �ل ��ى رئ ��ا�� �س ��ة احل� ��زب
ال �ل �ي�برايل ال��دمي �ق��راط��ي .وبعد
احل���ص��ول ع�ل��ى نتيجة م�شرفة،
ت�سمح لها الوظيفة التي ح�صلت
يرا ،بالرتويج لأفكارها
عليها �أخ� ً
وخا�صة �أفكار �شينزو �آب��ي ،الذي
عينّ �أتباعه يف منا�صب رئي�سية،
ف �ق��ط مل��راق �ب��ة وال �� �س �ي �ط��رة على
رئي�س ال� ��وزراء اجل��دي��د ،فوميو
كي�شيدا ،الذي ي�شعر بالقلق منه.
يف ال � ��واق � ��ع ،ي �ع �ك ����س خطاب
تاكايت�شي باخل�صو�ص “انتهازية
�شخ�ص ال ميلك ر�ؤية حقيقية”،
يرى كوي�شي ناكانو� ،أ�ستاذ العلوم
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ب�ج��ام�ع��ة ��ص��وف�ي��ا يف
طوكيو.
�أفكار «نيبون كايجي»
ي��رى ال�ك�ث�يرون ف�ي�ه��ا ،ومنهم

رئي�س الوزراء ال�سابق �شينزو ابي،
نا�شطة خمل�صة للقيم القومية
ال� �ت ��ي ي� ��داف� ��ع ع� �ن� �ه ��ا ،وي� �ح ��اول
ال�تروي��ج ل�ه��ا“ ،نيبون كايجي”
وه� � ��و ل� ��وب� ��ي مي� �ي� �ن ��ي متطرف
غام�ض.
«�إن � �ه� ��ا ع �� �ض��و ق� ��دمي وم �ق �ن��ع يف
ه��ذه املنظمة .ت��ر ّوج يف خطابها،
جل�م�ي��ع امل��و� �ض��وع��ات الرئي�سية
لنيبون كايجي “ ،يو�ضح تيريي
ج��وث�م��ان ،الأ��س�ت��اذ بكلية العلوم
الإن�سانية يف جامعة مي ،وم�ؤلف
كتاب” نيبون كايجي �أو حيوية
ال�ق��وم�ي��ة ال�سيا�سية يف اليابان
املعا�صرة».
ُول �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��دت ه� � ��ذه املنظمـة
ال�ســــــــيا�ســـــية ،ال �ت��ي ت�ضـــــــم
�أك�ثر م��ن � 30ألــــــف ع�ضـــــــو يف
الأرخ�ب�ي��ل ،يف �أواخ ��ر الت�سعينات

من �إعادة توحيد هيكلني تو�أمــني
�ســــــابقني يجمعان م��ن جانب،
ن�شــــــــطاء لإع�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ادة ت�سليح
ال �ي ��اب ��ان ،وم ��ن اجل ��ان��ب االخ ��ر،
مدافعون ع��ن قيــــــم الأ�ســـــالف
الدينية.
وب� � �ت � ��وزّع � �ش �ب �ك��ات �ه��ا يف جميع
حمافظات البالد ،تن�شر املنظمة
ب �ن �� �ش��اط ق �ي �م �ه��ا وم�شاريعها
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ل ��دى ال�برمل��ان�ي�ين يف
طوكيو.
وه� �ك ��ذا ي �ت��داف��ع ن � ��واب احل ��زب
ال� �ل� �ي�ب�رايل ال ��دمي� �ق ��راط ��ي �إىل
اج �ت �م��اع��ات جم �م��وع��ة النقا�ش
ال�برمل��ان �ي��ة امل��رت�ب�ط��ة باملنظمة.
و”ميكن �أن ي �ك��ون ه ��ذا بدافع
ال �ق��رب الأي��دي��ول��وج��ي ،ول�ك��ن يف
ال �غ��ال��ب بانتهازية” ،يالحظ
الباحث.

مراجعة الد�ستور
وتر�سيخ القيم املوروثة
ه � ��ذا ال� �ل ��وب ��ي ،ال� � ��ذي يغازل
ال �ت �ح��ري �ف �ي��ة ،ي ��ري ��د و�� �ض ��ع حد
ل�ث�ق��اف��ة ال�ت��وب��ة واالع� �ت ��ذار التي
تبنتها معظم احلكومات اليابانية
م �ن��ذ احل � ��رب ال �ع��امل �ي��ة الثانية،
و�إعادة “االعتزاز” للأمة ،خا�صة
يف الكتب املدر�سية .وهكذا ،ت�ؤكد
�سناء تاكاي�شي �أن الفظائع التي
ارت�ك�ب�ه��ا اجل�ي����ش الإم�ب�راط ��وري
الياباين يف بقية �آ�سيا بالغ فيها
�أع� ��داء ط��وك�ي��و ع��ن ق���ص��د ،ومن
ث��م مت دجم �ه��ا ب���ش�ك��ل م�ك�ث��ف يف
الالوعي اجلماعي للأمة.
م�شرية �إىل “التهديد ال�صيني”
يف ك��ل خ �ط��اب ،ت�ق�ترح امل�س�ؤولة
املنتخبة ،مثل نيبون كايجي� ،إعادة
ب�ن��اء ال �ق��درات الع�سكرية للبالد

ب�سرعة وخا�صة جتهيز اجلي�ش
بال�صواريخ الهجومية .مبادرة
من �ش�أنها �أن جترب اليابان على
تعديل د�ستورها ال�سلمي ،وخا�صة
املادة  ،9التي ترف�ض فيها طوكيو
اللجوء �إىل احلرب.
��س�ن��اء ت��اك��اي���ش��ي ،م�ث��ل اللوبي
�أي�ضا ،معادية لأي مراجعة للقيم
العائلية امل��وروث��ة ،حيث ت�ستبعد
احلركة الزواج للجميع ،وترف�ض
ال�سماح للمر�أة باالحتفاظ بلقبها
قبل الزواج ،وتهاجم فكرة الوالدة
خ��ارج �إط ��ار ال� ��زواج ،وت�ق��ات��ل من
�أج � ��ل ا� �س �ت �م��رار ح� �ي ��ازة العر�ش
الإم�براط��وري الياباين من الأب
�إىل االبن فقط .ويبقى �أن نرى
ما �إذا كانت ه��ذه اال�سرتاتيجية
�ست�سمح لها يو ًما ما ب ��أن ت�صبح
�أول امر�أة تقود البالد.

وا�شنطن قلقة من بناء م�ساكن ا�ستيطانية جديدة يف ال�ضفة
•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أع��رب��ت ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ع��ن قلقها �إزاء ق ��رار �إ��س��رائ�ي��ل ب�ن��اء م�ساكن
ا�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية ،وقال �إنها “تعار�ض ب�شدة” تو�سعا كهذا يف
�أر�ض فل�سطينية حمتلة.
وقال املتحدث با�سم اخلارجية الأمريكية نيد براي�س يف م�ؤمتر �صحايف
“نحن قلقون للغاية �إزاء خطة احلكومة الإ�سرائيلية بناء �آالف الوحدات
اال�ستيطانية».
و�أ�ضاف “نعار�ض ب�شدة هذا التو�سع اال�ستيطاين ال��ذي ال يتما�شى على
الإطالق مع جهود خف�ض من�سوب التوتر».
واعترب �أن هذا التو�سع “ي�ضر ب�آفاق حل قيام دولتني».
وتابع براي�س “نعترب �أي�ضا �أن كل اجلهود الرامية �إىل ت�شريع م�ستوطنات
غري �شرعية مبفعول رجعي ،غري مقبولة” ،م�شددا على �أن م�س�ؤولني

�أمريكيني رفيعي امل�ستوى �سبق ان �أبلغوا نظراءهم الإ�سرائيليني بهذه
املواقف “ب�شكل مبا�شر» .ويعد هذا املوقف واحدا من الأكرث حزما للواليات
املتحدة �إزاء اال�ستيطان الإ�سرائيلي يف الأرا�ضي الفل�سطينية منذ و�صول
الرئي�س جو بايدن �إىل �سدة الرئا�سة الأمريكية مطلع العام احلايل.
وكان �سلفه دونالد ترامب قد ا ّتبع نهجا مت�ساهلاً  ،اذ عدل وزير خارجيته
مايك بومبيو ع��ام  2019املوقف الر�سمي للواليات املتحدة بقوله �إن
وا�شنطن ال تعترب امل�ستوطنات خمالفة للقانون الدويل ،وهو ما لقي حينها
ترحيبا �إ�سرائيليا وتنديدا فل�سطينيا.
و�أكدت وزارة الإ�سكان والبناء الإ�سرائيلية الأحد عزم الدولة العربية على
بناء  1355وحدة �سكنية ا�ستيطانية جديدة يف ال�ضفة الغربية املحتلة يف
ً
اعرتا�ضا فل�سطين ًيا وعرب ًيا ومن منظمات حقوقية.
خطوة القت
ورئي�س الوزراء الإ�سرائيلي نفتايل بينيت م�ؤيد لال�ستيطان ،وقد توىل يف
حزيران/يونيو قيادة ائتالف منق�سم عقائديا وال ي�شغل حزبه فيه �سوى

مقاعد وزاري��ة قليلة .وت�ضم حكومته مت�شددين م�ؤيدين لال�ستيطان
مثله� ،إ�ضافة اىل حمائم �سيا�سية و�أول ح��زب عربي ي�شارك يف ائتالف
حكومي ا�سرائيلي.
وقال زير الإ�سكان زئيف �إلكني املنتمي حلزب “الأمل اجلديد” اليميني
�إن “تعزيز ال��وج��ود اليهودي يف يهودا وال�سامرة �أم��ر �أ�سا�سي يف الر�ؤية
ال�صهيونية».
يف امل�ق��اب��ل �أك ��د رئ�ي����س ال � ��وزراء الفل�سطيني حم�م��د ا�شتية �أن الربامج
اال�ستيطانية “ت�ضع العامل خ�صو�صا الواليات املتحدة �أم��ام م�س�ؤوليات
كربى ملواجهة وحتدي الأمر الواقع الذي تفر�ضه �إ�سرائيل ب�شكل ممنهج».
وطالب ا�شتية على ما نقلت وكالة الأنباء الر�سمية الفل�سطينية (وفا)،
العامل بـ”تدفيع �إ�سرائيل ثمن عدوانها».
ويعي�ش يف ال�ضفة الغربية نحو � 600ألف م�ستوطن و�سط �أكرث من ثالثة
ماليني فل�سطيني.

قناة ال�سوي�س تتحكم يف «رفاهية العامل» ..وهذه تفا�صيلها
•• القاهرة-وكاالت

�أك��دت درا��س��ة �أمريكية حديثة �أن
ق�ن��اة ال�سوي�س مت�ث��ل �أه ��م طريق
ب� �ح ��ري ل �ل �ت �ج��ارة ال �ع ��امل �ي ��ة ،مما
مي�ن�ح�ه��ا ق � ��درة ع �ل��ى ال �ت ��أث�ي�ر يف
م�ستوى ال��رف��اه�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة حال
ح� ��دوث �أي ت �غ �ي�يرات ت ��ؤث��ر على
املرور عربها.
وو�صفت الدرا�سة التي �أ�صدرتها،
امل � ��رك � ��ز ال� ��وط � �ن� ��ي ل � �ل ��درا� � �س ��ات
االقت�صادية يف ال��والي��ات املتحدة،
قناة ال�سوي�س ب�أنها “�أهم عقدة يف
�شبكة التجارة العاملية».
وال��درا� �س��ة ال�ت��ي ت�ن��اول��ت بالبحث
وال�ت��دق�ي��ق “حماور ال�ت�ج��ارة بني
خم �ت �ل��ف ال��وج �ه��ات يف العامل”،
�أعدها  3من خرباء االقت�صاد ،هم
�شارات جاناباتي بق�سم االقت�صاد
يف جامعة جورج تاون ،ووان فوجن
ي��وجن بق�سم االقت�صاد يف جامعة

�أوري� � �غ � ��ون و�أوري� � � ��ن زي� ��ف بق�سم
االقت�صاد يف جامعة مي�شيغني.
وحت�ظ��ى درا� �س��ات املكتب الوطني
للبحوث االقت�صادية ،ومن بينها
ال��درا� �س��ة احل��دي�ث��ة ع��ن “حماور
ال � �ت � �ج� ��ارة العاملية” ،ب�أهمية
ك�ب�رى يف الأو�� �س ��اط الأكادميية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة ،ك ��ون امل�ك�ت��ب يعد
�أك�ب�ر منظمة �أب �ح��اث اقت�صادية
ب ��أم�ي�رك��ا ،وه ��و خم�ت����ص بتقدمي
ون �� �ش��ر درا�� �س ��ات اق �ت �� �ص��ادي��ة على
�أ�س�س علمية.

حمورية القناة امل�صرية
وتقول اخلبرية االقت�صادية ووان
ف��ون��غ ي��ون��غ امل �� �ش��ارك��ة يف �إع � ��داد
الدرا�سة التي ح�صل موقع “�سكاي
ن�ي��وز عربية” على ن�سخة منها،
�إن ال���س�ب��ب وراء حم��وري��ة “قناة
ال�سوي�س يف التجارة العاملية” هو
م��وق��ع م�صر اجل �غ��رايف باعتباره

حم � ��وري � ��ا وم � ��رك � ��زي � ��ا ل� �ل� �غ ��اي ��ة.
وتو�ضح اخل�ب�يرة االقت�صادية �أن
القناة امل�صرية التي يبلغ طولها
195كيلومرتا ت��رب��ط املحيط
ال�ه�ن��دي وال�ب�ح��ر امل�ت��و��س��ط ،ممر
حيوي لل�سفن التي ت�سعى لل�سفر
بني �آ�سيا و�أوروبا دون احلاجة �إىل
الإبحار حول قارة �إفريقيا.
وت �� �ش�ي�ر ال ��درا�� �س ��ة �إىل �أن قناة
ال �� �س��وي ����س ت �ع �م��ل ع �ل��ى تق�صري
ط ��رق ال �ن �ق��ل ل���س�لا��س��ل التوريد
ال�ع��امل�ي��ة ،وت�سمح لل�سفن بتوفري
�آالف الأم � �ي ��ال يف رح�ل�ات �ه��ا ،ما
يجعلها واح ��دة م��ن �أك�ث�ر ممرات
ال�شحن ت��داوال يف ال�ع��امل ،ف�ضال
عن �أن حواىل  12باملئة من حجم
ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة مت��ر ع�بر املمر
املائي.

تطوير قناة ال�سوي�س
وي� �ق ��ول �أم �ي��ن االحت � � ��اد العربي

للموانئ البحرية واخلبري املالحي
اللواء بحري ع�صام الدين بدوي
�إن ت ��زاي ��د م� �ع ��دالت ع �ب��ور �سفن
احلاويات العمالقة لقناة ال�سوي�س
بنجاح و�أم��ان ،يثبت �صحة موقف
م�صر يف �أزم��ة ال�سفينة اجلانحة
“�إيفر غيفن” ،و�أن جنوحها كان
م�س�ؤولية الطاقم وحالة الطق�س
ولي�س لعيوب يف املجرى املالحي
�أو الإر�شاد.
و��ش��دد خبري امل�لاح��ة البحرية يف
حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”
على �أن كفاءة م�صر يف �إدارة �أزمة
“�إيفر غيفن” ه��و ال ��رد العملي
ع�ل��ى �أ� �ص��وات حت��دث��ت ع��ن �إيجاد
ب��دائ��ل ل�ق�ن��اة ال���س��وي����س� ،إ�ضافة
للت�أكيد على �أنه ال مناف�س للقناة
امل�صرية ك�أق�صر طريق بني �أوروبا
و�آ�سيا وب�أقل تكلفة عبور.
ولفت بدوي �إىل �أن خطط تطوير
وتعميق املجري املالحي ،لها دور

ك�ب�ير يف ال �ع �ب��ور الآم� ��ن وال�سهل
ل�ل���س�ف��ن ال �ع �م�لاق �ـ �ـ��ة ،وي �� �س �ه��م يف
تعزيز م��أم��ون�ي��ة ال�ق�ن��اة وبالتايل
زي� � ��ادة ح ��رك ��ة ال� �ت� �ج ��ارة العاملية
عربها.
وت �ت �� �ض �م��ن خ �ط ��ة ت �ط ��وي ��ر قناة
ال�سوي�س ال�ت��ي انطلقت يف مايو
امل��ا� �ض��ي� ،إن �� �ش��اء ق �ن��اة ازدواج� �ي ��ة
مب�ن�ط�ق��ة ال �ب �ح�ي�رات م��ن الكيلو
 122لـ ،132وال �ت��و� �س �ع��ة من
الكيلو  132لـ 162بطول 40
م�ت�را ج�ه��ة ال �� �ش��رق ،وتعميق من
 166قدم لـ 72قدم.

�أهمية القناة عامليا
ومل تغفل ال��درا��س��ة ح��ادث��ة جنوح
�سفينة احل��اوي��ات “�إيفر غيفن”
يف م��ار���س امل��ا��ض��ي ،وت ��أث�يره على
حركة التجارة العاملية.
وت�ق��ول ال��درا��س��ة �إن توقف حركة
امل� ��رور يف ق �ن��اة ال���س��وي����س � 6أي ��ام

ب�سبب اجلنوح كان له ت�أثري عاملي
ك�ب�ير ،ا��س�ت�ن��ادا �إىل �أن  80باملئة
م��ن جت��ارة احل��اوي��ات البحرية ال
تنتقل مبا�شرة م��ن نقطة املن�ش�أ

�إىل وجهتها النهائية.
وتو�ضح الدرا�سة �أن ال�شحن العاملي
مير ب�شكل غري مبا�شر عرب �شبكة
م��ن ال �ن �ق��اط امل��رك��زي��ة “�شركات

جت��اري��ة وموانئ” ،يف ع��دة بلدان
وممرات بحرية عاملية و�أهمها قناة
ال�سوي�س يف م�صر ،التي مي��ر بها
 12باملئة من ال�شحن العاملي.
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 131542 :بتاريخ2009/07/12 :
امل�سجلة بالرقم 131542 :بتاريخ2010/05/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 86685 :بتاريخ2006/10/29 :
امل�سجلة بالرقم 86685 :بتاريخ2008/05/25 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 83114 :بتاريخ2006/07/24 :
امل�سجلة بالرقم 83114 :بتاريخ2007/05/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 83113 :بتاريخ2006/07/24 :
امل�سجلة بالرقم 83113 :بتاريخ2007/03/18 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/27 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 170179 :بتاريخ2012/03/06 :
امل�سجلة بالرقم 170179 :بتاريخ2013/04/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 166863 :بتاريخ2011/12/21 :
امل�سجلة بالرقم 166863 :بتاريخ2013/02/24 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 165299 :بتاريخ2011/11/17 :
امل�سجلة بالرقم 165299 :بتاريخ2012/07/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 142966 :بتاريخ2010/05/30 :
امل�سجلة بالرقم 142966 :بتاريخ2011/03/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26:
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 176104 :بتاريخ2012/07/01 :
امل�سجلة بالرقم 176104 :بتاريخ2014/11/30 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 175031 :بتاريخ2012/06/12 :
امل�سجلة بالرقم 175031 :بتاريخ2013/12/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 174430 :بتاريخ2012/05/29 :
امل�سجلة بالرقم 174430 :بتاريخ2013/12/30 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 170180 :بتاريخ2012/03/06 :
امل�سجلة بالرقم 170180 :بتاريخ2013/04/03 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 212625 :بتاريخ2014/06/05 :
امل�سجلة بالرقم 212625 :بتاريخ2015/01/05 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 194590 :بتاريخ2013/07/07 :
امل�سجلة بالرقم 194590 :بتاريخ2014/07/10 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 181907 :بتاريخ2012/11/13 :
امل�سجلة بالرقم 181907 :بتاريخ2014/09/01 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 177197 :بتاريخ2012/07/29 :
امل�سجلة بالرقم 177197 :بتاريخ2014/02/11 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 294573 :بتاريخ2018/06/28 :
امل�سجلة بالرقم 294573 :بتاريخ2018/12/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 292961 :بتاريخ2018/05/30 :
امل�سجلة بالرقم 292961 :بتاريخ2018/12/19 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 246645 :بتاريخ2016/01/10 :
امل�سجلة بالرقم 246645 :بتاريخ2016/08/29 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 227065 :بتاريخ2015/02/15 :
امل�سجلة بالرقم 227065 :بتاريخ2015/06/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/26 :
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ناق�ش التعديالت اجلديدة على الئحة الرتاخي�ص

اجتماعا ً
احتاد الكرة يعقد ً
تن�سيقيا مع املديرين التنفيذيني و�أمناء ال�سر يف �أندية الدرجة الأوىل
•• دبي-الفجر:

عقد احت��اد الإم� ��ارات ل�ك��رة ال�ق��دم �أول �أول �أم����س يف
مقره بدبي اجتماعاً تن�سيقياً مع املديرين التنفيذيني
و�أمناء ال�سر ب�أندية الدرجة الأوىل  ،حيثُ مت مناق�شة
الئ �ح��ة ت��راخ�ي����ص �أن��دي��ة ال��درج��ة الأوىل للمو�سم
ال��ري��ا��ض��ي  2023-2022وتعديالتها اجلديدة
التي �أقرها جمل�س �إدارة احت��اد الكرة خالل اجتماع

�سابق.
وا�ستعر�ض االجتماع الئحة تراخي�ص �أندية الدرجة
الأوىل م��ع ��ش��رح للتعديالت اجل��دي��دة ال�ت��ي طر�أت
عليها  ،والتي مت مناق�شتها كذلك خالل ور�شة العمل
التي �أقيمت يف الرابع من �أكتوبر احل��ايل مب�شاركة
م�س�ؤويل الرتاخي�ص يف الأندية املعنية.
وي�أتي هذا االجتماع يف اطار حر�ص احتاد الكرة على
اطالع م�س�ؤويل �أندية الدرجة الأوىل على التعديالت

اجلديدة لأهميتها  ،الأمر الذي �س ُيعطي حافزاً كبرياً
للأندية ويدفعها لت�سخري جهودها و�إمكانياتها جنباً
�إىل جنب م��ع االحت��اد لتحقيق املتطلبات واملعايري
التي تت�ضمنها الئحة الرتاخي�ص  ،والتي �ست�سهم
ح��ال حتقيقها يف ت�ط��وي��ر بنيتها التحتية وت�أهيل
ك ��وارده ��ا ال�ب���ش��ري��ة  ،مم ��ا �سينعك�س �إي �ج��اب �اً على
امل�ساهمة يف توفري متطلبات الت�أهل مل�سابقة دوري
�أدنوك للمحرتفني.
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ينظمها جمل�س دبي الريا�ضي للعام التا�سع على التوايل

�شرطة دبي تفوز بلقب البولينغ يف «دورة ال�شيخة هند للألعاب الريا�ضية لل�سيدات»
•• دبي-الفجر:

ح���ص��دت ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
دب��ي ل�ق��ب ب�ط��ول��ة البولينغ �ضمن
مناف�سات الن�سخة التا�سعة من "دورة
ال�شيخة هند ل�ل�أل�ع��اب الريا�ضية
لل�سيدات" ،الدورة الأكرب من نوعها
التي ينظمها جمل�س دبي الريا�ضي
حت��ت رع��اي��ة ح ��رم ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" �سمو
ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة
�آل مكتوم ،وت�ستمر مناف�ساتها حتى
 11نوفمرب .2021
و�أل � �ق� ��ت ف ��وزي ��ة ف� ��ري� ��دون مديرة
ال ��دورة ك��رة ب��داي��ة املناف�سات التي
�أق� �ي� �م ��ت يف م ��رك ��ز دب� � ��ي ال� � ��دويل
للبولينغ مبنطقة امل �م��زر ،وف��ازت

ال�لاع�ب��ة �سعاد يو�سف م��ن القيادة
ماك�س �آند �إيجل مبنطقة ند ال�شبا،
العامة ل�شرطة دب��ي باملركز الأول
وي �ق��ام ��س�ب��اق ال ��دراج ��ات الهوائية
يف فئة امل��واط�ن��ات ،وتلتها الالعبة
ي ��وم ال �ث�لاث��اء  2ن��وف�م�بر 2021
رمي ج� �م ��ال م ��ن الإدارة العامة
يف م���ض�م��ار ن ��د ال���ش�ب��ا للدراجات
ل�ل�إق��ام��ة و� �ش ��ؤون الأج ��ان ��ب ،فيما
ال�ه��وائ�ي��ة ،ك�م��ا ي�ق��ام ��س�ب��اق اجلري
حلت الالعبة �أ�سماء ال�سويدي من
ي ��وم الأرب� �ع ��اء  3ن��وف�م�بر 2021
الإدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�إق��ام��ة و�ش�ؤون
يف م�ضمار اجل��ري بحديقة مم�شى
الأج� ��ان� ��ب يف امل ��رك ��ز ال �ث ��ال ��ث ،ويف
ال��ورق��اء ،فيما تقام بطولة البادل
فئة املقيمات ف��ازت الالعبة ليدي
تن�س التي تعد �ضي ًفا ج��دي�دًا على
ليز �آن مار�سيال م��ن م�ؤ�س�سة فيم
الدورة خالل الفرتة من � 8إىل 11
�أدف � �ي� ��زوري ب��امل��رك��ز الأول ،تلتها
نوفمرب  2021وتقام مناف�ساتها
نظام املناف�سات
ال�لاع �ب��ة م��ارف �ي��ك �أف��ري �ك��ان��و من
يف بادل بوينت مبنطقة القوز.
تقام مناف�سات الريا�ضات الفردية
م�ؤ�س�سة كر�ستيان دي ��ور يف املركز
جناح متوا�صل
ح�سب النظام املطبق يف امل�سابقات
ال� �ث ��اين ،وح �ل��ت ال�لاع �ب��ة ماريكار
ح�ق�ق��ت ال � ��دورة جن��اح��ا ت�ل��و الآخ ��ر الر�سمية الحت��اد ك��ل ريا�ضة ،فيما
�أ�سونكيون من م�ؤ�س�سة �إي��ه بي بي
خ�لال ال�سنوات املا�ضية ،ومازالت ت� �ق ��ام م �ن��اف �� �س��ات � �س �ب��اق الطريق
ال�صناعية يف املركز الثالث.
ت�ستقطب االهتمام العام ملا تقدمه وال� ��دراج� ��ات ال �ه��وائ �ي��ة ع �ل��ى �شكل
وتت�ضمن الدورة تنظيم مناف�سات 6
�ألعاب ريا�ضية فردية هي :البولينغ ،ال � �ه ��وائ � �ي ��ة ،ال ��ري� ��� �ش ��ة ال� �ط ��ائ ��رة ،وانطلقت �أم�س (الأربعاء) مناف�سات يف ن��ادي الن�صر الريا�ضي وت�ستمر ت �ق��ام ب�ط��ول��ة ال�ك��رو��س�ف��ت ي ��وم غد م��ن ب��رام��ج وم �ب��ادرات تتوجه نحو �سباق واحد ح�سب ما حتدده اللوائح
��س�ب��اق ال �ط��ري��ق�� ،س�ب��اق الدراجات وال �ك ��رو� �س �ف �ي ��ت ،وال� � �ب � ��ادل تن�س ،بطولة الري�شة الطائرة التي تقام حتى � 31أكتوبر  ،2021على �أن اجلمعة � 29أكتوبر  2021يف نادي امل��وظ�ف��ات وتحُ ��دث الأث��ر الإيجابي الفنية لكال الريا�ضتني.
املطلوب لديهن ،ومن �أهم مميزاتها
ت��وع�ي��ة امل��وظ�ف��ة ب��أه�م�ي��ة الريا�ضة
والن�شاط البدين ل�صحة املر�أة رغم
ان���ش�غ��االت�ه��ا ال��وظ�ي�ف�ي��ة والأ�سرية
و� � �ض� ��رورة ج �ع �ل �ه��ا �أ�� �س� �ل ��وب حياة،
و�ساهمت امل�ؤ�س�سات يف دع��م جهود
جلنة املر�أة والريا�ضة مبجل�س دبي
الريا�ضي من خالل امل�شاركة املميزة
على مدار الأعوام التي نظمت فيها
الدورة.

حقق املركز الثاين يف بطولة العامل ب�أمريكا

املخ�ضرم حممد حم�سن يبحث عن �ألقاب الدراجات املائية
بطلنا ي�شكر راعي الفريق ويدعو امل�ؤ�س�سات للمزيد من الدعم
•• دبي-الفجر

ي ��وا� �ص ��ل ب �ط �ل �ن��ا امل �خ �� �ض��رم حممد
حم���س��ن ع�ل��ي �إب��راه �ي��م (� 53سنة)
رحلته وم�شواره مع ريا�ضة الدراجات
املائية والتي ع�شقها منذ ال�صغر ومل
ي�ت��وق��ف ع��ن مم��ار��س�ت�ه��ا ط ��وال اكرث
من  4عقود حتى وه��و يختطى �سن
اخلم�سني م�ؤمنا ب�أن العطاء ال يحده
�سن �أو عمر بل وعلى الإن�سان ال�سعي
والتمتع بالطاقة الإيجابية وامتالك
روح الإ� �ص��رار وال�ت�ح��دي لي�صل �إىل
الهدف والغاية.
وق �ط��ع حم�م��د حم���س��ن (�أب� ��و حمد)
�آالف الأميال والكيلومرتات من اجل
امل�شاركة يف البطوالت العاملية متنقال
من قارة اىل �أخرى حيث �سافر بداية
�شهر �أك�ت��وب��ر اىل ال��والي��ات املتحدة
االم��ري�ك�ي��ة وحت��دي��د والي ��ة اريزونا
االمريكية التي حتت�ضن يف ك��ل عام
يف مثل هذا ال�شهر مناف�سات بطولة
ال�ع��امل ل�ل��دراج��ات امل��ائ�ي��ة ال�ت��ي تقام
حتت مظلة جمعية الدراجات العاملية
(�أي ج��ي ا���س ب��ي اي ��ه) وال �ت��ي تعترب
كرنفاال �سنويا يف بحرية هافا�سو.

وخا�ض حم�سن بعد انقطاع مناف�سات
ج��ال ����س اك �� �س�برت ف �ئ��ة املخ�ضرمني
م �ت �ح��دي��ا ال � �ظ ��روف ال �ت ��ي يعي�شها
العامل يف ظل جائحة كورونا ليناف�س
لأق��ران��ه م��ن االب �ط��ال ال�ع��امل�ي�ين من
خمتلف ال ��دول وع�ل��ى ر�أ��س�ه��م جنوم
�أمريكا وكندا لينجح يف احراز املركز
الثاين بر�صيد  151نقطة وبفارق

 12نقطة عن املت�صدر بعدما كان
ق��ري �ب��ا م��ن ال �ت �ت��وي��ج ب��امل��رك��ز الأول
ح�ي��ث ت���س��وى م��ع ال�ب�ط��ل الأمريكي
�سنيدير تروي يف النقاط قبل املرحلة
احل��ا��س�م��ة ل�ي�ت�ف��وق الأخ�ي��ر ويتقدم
لل�صدارة.
و�أب � ��دى حم�م��د حم���س��ن وال� ��ذي قاد
ال� ��دراج� ��ة رق� ��م  444وه� ��و الرقم

امل �ح �ب��ب اىل ق �ل �ب��ه ك� �ث�ي�را �سعادته
ب��امل �� �ش��ارك��ة يف ال �ب �ط��ول��ة ال �ع��امل �ي��ة يف
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة والتي
مت �ث��ل امل �ح �ط��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن بطولة
العامل (التاج الثالثي) والتي حتظي
باهتمام عاملي كبري ظهر من خالل
عراقة البطولة وامل�شاركات الكبرية
م��ن خمتلف ق ��ارات ال�ع��امل مبينا ان

�سعادته ت�ضاعفت بعد احل�صول على
هذا الإجناز ورفع علم الدولة يف هذا
امل�ح�ف��ل ال�ك�ب�ير م��ع زم�ل�ائ��ه �أبطال
الإم��ارات واللذين �شاركوا يف العديد
م��ن الفئات وع ��ادوا م��ن ه�ن��اك ب�أحد
ع�شر ميدالية ملونة.
و�أكد حم�سن �أنه حري�ص من بداياته
يف ع��امل ��س�ب��اق��ات ال ��دراج ��ات املائية
وحت��دي��دا ع��ام  2009على امل�شاركة
يف ه��ذه البطولة العاملية التي متثل
ق�م��ة ال �ب �ط��والت لل��إث��ارة والأ�ضواء
التي ت�ست�أثر بها حتى ان هذا االهتمام
انعك�س على اجلانب الأ�سري ف�شقيقي
خ��ال��د حم �� �س��ن ه ��و �أح � ��د املحكمني
الدوليني يف هذه التظاهرة وقد جنح
بدرجة �إمتياز وه��و الآن يدير عددا
م��ن ال�سباقات املحلية بكفاءة عالية
ومدعو ب�صفة ر�سمية كل عام لإدارة
ب�ط��ول��ة ال �ع��امل م��ع ال �ط��اق��م العاملي
املتخ�ص�ص وه��ذا ما �شجعني لل�سفر
ه� ��ذا ال� �ع ��ام رغ� ��م ظ � ��روف اجلائحة
وخو�ض هذا التحدي.
و�أ�ضاف بطلنا �أن الدعم الذي تلقاه
م��ن � �ش��رك��ة (�أي � ��ه ت��ي ج ��ي) العاملية
للتجارة �شجعه �أكرث خلو�ض املغامرة

و�سيحفزه بالت�أكيد للم�شاركة يف مقبل
املناف�سات ومن بينها املحطة الثالثة
يف بطولة العامل (التاج الثالثي) يف
ت��اي�لان��د �شهر ي�ن��اي��ر امل�ق�ب��ل وكذلك
امل�شاركة يف اجلولتني الثانية والثالثة
من بطولة العامل للدراجات املائية
اكوبايك -يف الكويت خالل نوفمربوال �� �ش��ارق��ة خ�ل�ال دي���س�م�بر املقبلني
فيما يجهز حاليا للم�شاركة يف جوالت
بطولة دبي الدولية للدراجات املائية
داعيا ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املختلفة
ل� �ت� �ق ��دمي ال� ��دع� ��م ل� �ن� �ج ��وم ريا�ضة
الدراجات املائية وحتفيزهم للمزيد
من العطاء م�شيدا يف هذا اخل�صو�ص
بدعم راعي الفريق الذي �ساعده على
امل�ضي قدما نحو اللقب.
�سجل
ن�شط حممد حم�سن علي �إبراهيم
ط� ��وال م���س�يرت��ه يف خ��ا���ض خمتلف
الفعاليات اخلا�صة بريا�ضة الدراجات
املائية وب��د�أ يح�صد ث�م��ار عطائه يف
امل�شاركات اخلارجية حمققا النجاحات
وتبقى يف ذاكرته بع�ض الإجنازات من
بينها ت�ألقه يف مناف�سات دوري وك�أ�س

ال�ك��وي��ت ع��ام  2005وف��وزه ب�أكرث
م��ن  30ك�أ�سا وامل�شاركة بانتظام يف
بطولة العامل منذ عام  2009حيث
حقق العديد من الألقاب يف خمتلف
الفئات وال ين�سى ح�صوله على املركز
ال �ث��اين ب�ب�ط��ول��ة �أوروب� � ��ا للدراجات
املائية  2014التي ج��رت يف مدينة
دونكا�سرت الربيطانية يف فئة جال�س
حم�ت�رف�ي�ن � �س �ت��وك �إي � ��ه �إم واملركز
الثالث يف مناف�سات فئة �سوبر �ستوك
�ضمن فعاليات بطولة قطر الدولية
ل �ل��دراج��ات امل��ائ �ي��ة  2015واملركز
ال �ث��ال��ث يف ب �ط��ول��ة اوروب� � ��ا 2017
ج��ال ����س حم�ت�رف�ي�ن وامل ��رك ��ز الثالث
يف الرتتيب العام لبطولة الإمارات

الدولية  2018فئة جال�س جي بي
 1كما نال �شرف متثيل الإمارات يف
دورة الألعاب الآ�سيوية الثامنة ع�شر
يف �إن��دون�ي���س�ي��ا �� 2018ض�م��ن وفد
الدولة مناف�سات جال�س حمدود.
444
وق ��ال حم�م��د حم�سن ع�ل��ي �إبراهيم
�إن الرقم  444وال��ذي ي�ضعه يف كل
م�شاركاته املحلية والدولية والعاملية
على دراجته يحظى مبكانة خا�صة يف
قلبه حيث ا�صطحب هذا الرقم منذ
ع��ام  2009يف م�شاركته الأوىل يف
بطولة العامل وما يزال يحر�ص على
و�ضعه يف كل امل�شاركات وبانتظام.

قبل �شهر من موعد بطولة اخلم�سني

الدرعي يطمئن رئي�س االحتاد الدويل للجودو على جاهزية الإمارات
•• �أبوظبي-الفجر

ت �ل �ق��ى �� �س� �ع ��ادة حم� �م ��د ب� ��ن ثعلوب
ال� ��درع� ��ي ،رئ �ي ����س احت � ��اد امل�صارعة
واجل ��ودو ،ات�صاال هاتفيا م�ساء �أول
�أول �أم ����س م��ن ال�ن�م���س��اوي ماريو�س
فايزر رئي�س االحت��اد ال��دويل للجودو
" "IJFمهنئا فيها دول��ة الإمارات
ال�ت��ي �أظ �ه��رت ك�ف��اءة ك�ب�يرة يف اتخاذ
ال�ع��دي��د م��ن �إج� ��راءات الوقائية �ضد
ت�ف���ش��ي ف�ي�رو���س ك��ورون��ا " ك��وف�ي��د -
 "19خالل الفرتة ال�صعبة املا�ضية
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� ��دول� ��ة وم�ساعدة
الآخ ��ري ��ن يف خ �ط��وة �إن���س��ان�ي��ة القت
ت�ق��دي��راً ع��امل�ي�اً وا��س�ع��ا ،بجانب الدور
ال��ذي قامت ب��ه على م�ستوى الوعي
املجتمعي يف التزام الأفراد بالتعليمات وذلك ب�شهادة منظمة ال�صحة العاملية العليا املنظمة لبطولة �أب ��و ظ�ب��ي " الإمارات بف�ضل حكمه وحنكه القيادة اللجنة املنظمة لبطولة "اخلم�سني" ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان ،نائب االحتاد الدويل للجودو ،وذلك بف�ضل
ال�صادرة من اجلهات املعنية ،وحتمل التي �أ�شادت بكفاءة النظام ال�صحي يف اخل�م���س�ين " ج��ران��د � �س�لام للجودو الر�شيدة التي �أك��دت خ��روج الإمارات كافة اال��س�ت�ع��دادات لإق��ام��ة البطولة رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي لإم � ��ارة تراكم اخل�برات من خالل ا�ست�ضافة
اجلميع مل�س�ؤولياته ،ل�ضمان �أكرب قدر دول��ة الإم ��ارات ،وجن��اح��ه يف مواجهة احلادية ع�شرة لعام  ، 2021طم�أن من �أزمة كورونا وبداية عودة احلياة خالل الفرتة من  28 – 26نوفمرب �أبوظبي والتي ينظمها احتاد الإمارات البطوالت الع�شرة املا�ضية التي نالت
من ال�سيطرة والتحكم بهدف �سالمة انت�شار الوباء .وطم�أن �سعادة حممد رئي�س االحت��اد ال��دويل للجودو على �إىل طبيعتها م��ع كثري م��ن املكا�سب امل�ق�ب��ل ب�صالة «�أري �ن��ا» مب��دي�ن��ة زايد ل �ل �م �� �ص��ارع��ة واجل � � � ��ودو ب ��دع ��م من تقدير رئي�س و�أع�ضاء االحتاد الدويل
اجل �م �ي��ع م ��ن م ��واط �ن�ي�ن ومقيمني ب��ن ث�ع�ل��وب ال ��درع ��ي رئ�ي����س اللجنة ع � ��ودة احل� �ي ��اة ل�ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا يف دول ��ة وال ��درو� ��س امل �� �س �ت �ف��ادة ..وق ��د �أكملت الريا�ضية يف �أب��و ظبي برعاية �سمو جمل�س �أبو ظبي الريا�ضي وب�إ�شراف ل �ل �ج��ودو وك��اف��ة الأع �� �ض ��اء ،ترجمة

للثقة التي حظيت بها الإم��ارات وهي
حت�ت���ض��ن احل ��دث ال��ري��ا��ض��ي العاملي
� �ض �م��ن خ �م ����س م � ��دن ع��امل �ي��ة كربى
ت�ست�ضيفها تتمثل يف باري�س العا�صمة
الفرن�سية  ،وطوكيو اليابانية ،وباكو
ع��ا� �ص �م��ة �أذرب � �ي � �ج ��ان  ،والعا�صمة
الرو�سية مو�سكو بجانب عا�صمة دولة
الإمارات مدينة �أبو ظبي.
و�أ� � �ض� ��اف ال� ��درع� ��ي – ب� � ��أن اللجنة
املنظمة ف��رغ��ت م��ن ك��اف��ة الرتتيبات
التنظيمية قبل  29يوما من موعد
البطولة وفقا لربتوكول البطولة ،
فيما يتوا�صل الت�سجيل ع�بر موقع
االحت ��اد ال ��دويل ل�ل�ج��ودو ،وق��د بلغت
ال��دول امل�شاركة حتى الآن  17دولة
ممثلة يف منتخبات الدمنرك ،تايبيه
ال�صني�،أوكرانيا ،جمهورية الت�شيك
،غريق�ستان �،صربيا � ،إ�سرائيل �،صربيا
،بولندا �،سلوفينيا ،بريطانيا ،فريق
الالجئني ،ال�سويد ،فرن�سا ،ايرلندا
،كندا،رومانيا وطاجاك�ستان.

اخلميس  28أكتوبر  2021م  -العـدد 13377
28 October 2021 - Issue No 13377

18

الفجر الريا�ضي

Thursday

مبادرات نوعية يف كرة اليد ال�شرقاوية

•• ال�شارقة-الفجر

�أطلقت �إدارة الأل�ع��اب اجلماعية ب�ن��ادي ال�شارقة الريا�ضي ع��دد م��ن امل�شاريع
والأفكار لتطوير قطاع املراحل ال�سنية لكرة اليد بقلعة امللك ال�شرقاوي .ومن
هذه املبادرات النوعية ،م�شروع «قائد امل�ستقبل» ملنح �شارة «الكابنت» لالعبني
بفرق املراحل ال�سنية لكرة اليد ،والتي تهدف �إىل غر�س ال�صفات القيادية وقوة
ال�شخ�صية والن�ضج يف طريقة التفكري لدى الالعبني ال�صغار ،وكذلك تعلم
مهارات االت�صال والتوا�صل و�إج��ادة التعامل مع الزمالء واملدربني ومنظومة

الفريق الإدارية.
كما د�شن قطاع كرة اليد يف بداية املو�سم برنامج «تنمية املهارات» والذي يركز
على �إك�ساب الالعبني ال�صغار امل�ه��ارات الفردية والفنيات املطلوبة للو�صول
لأف�ضل �أ�ساليب الأداء احلركي اجلماعي والفردي بطريقة �صحيحة ،وذلك من
خالل ح�ص�ص تدريبية فردية متخ�ص�صة حتت �إ�شراف خرباء التدريب بالنادي.
ومن �ضمن امل�شاريع الالفتة �أي�ضاً ،م�شروع «حار�س امل�ستقبل» ،حيث ي�سعى من
خالله قطاع كرة اليد �إىل تو�سيع قاعدة وجودة العنا�صر يف هذا املركز احل�سا�س،
اعتماداً على �أبناء النادي يف جميع فرق املراحل ال�سنية من الرباعم وحتى فريق

ال�شباب و�صو ًال للفريق الأول ،حتت �إ��ش��راف مدربني متخ�ص�صني يف حرا�سة ب�أفكار خارج ال�صندوق ،للحفاظ على قاعدة الالعبني ،والتي تعترب الأكرب على
املرمى .وتعليقاً على هذه الأن�شطة املميزة ،قال يو�سف �أحمد م�شرف املراحل م�ستوى الدولة من حيث الكم واجل��ودة ومتثل الرافد الأ�سا�سي للمنتخبات
ال�سنية لكرة اليد بنادي ال�شارقة:
الوطنية يف ك��رة اليد ،مما ي�ضع علينا م�س�ؤولية كبرية ،لذلك اعتمدت �إدارة
«نعمل كفريق واحد بروح الأ�سرة يف قطاع كرة اليد ،فجميع الكوادر من �أبناء الأل�ع��اب اجلماعية �آل�ي��ة للتوا�صل ال��دوري ب�ين جميع ك��وادر قطاع ك��رة اليد،
اللعبة ال�سابقني بقلعة امللك ،ونحظى بدعم كبري و�إ�شراف من �سعادة حممد وذل��ك بعقد جل�سات للع�صف الذهني وبلورة �أفكار ومبادرات جديدة وعملية،
عبيد احل�صان ،ع�ضو جمل�س �إدارة نادي ال�شارقة ،رئي�س �إدارة الألعاب اجلماعية ،واال�ستفادة من خمرجاتها ومن الكفاءات الفنية والإداري��ة بالنادي بتطبيقها
وبالتعاون مع م�شرف اللعبة جا�سم حممد ،ومدير فريق الرجال علي املرزوقي ،على �أر�ض الواقع ،واعتقد �أننا بد�أنا جنني ثمار هذا العمل الكبري يف احلا�ضر
وجميع املدربني والإداريني بالنادي ،من �أجل حت�سني الأداء وتطوير �آلية العمل وامل�ستقبل»

ختام مثري ملناف�سات �أبوظبي جراند �سالم للجوجيت�سو يف ريو دي جانريو
•• ريو دي جانريو-وام:

اختتمت راب�ط��ة �أب��وظ�ب��ي ملحرتيف
اجلوجيت�سو حمطتها الربازيلية
ل �ب �ط��ول��ة �أب��وظ �ب��ي ج ��ران ��د �سالم
للمحرتفني التي �أقيمت يف ريو دي
جانريو ،على مدار � 3أيام يف �صالة
فيلودرومو �أرينا ،مب�شاركة 1500
الع��ب والع�ب��ة م��ن  11دول��ة حول
العامل يف فئات الأحزمة البنف�سجي
والبني والأ��س��ود لل�شباب والرجال
وال�سيدات البالغني والأ�ساتذة.
ونظرا لتميز جولة ريو دي جانريو
بني اجلوالت املختلفة يف الت�صنيف
ال��دويل وح�صول الالعب �صاحب
امل��رك��ز الأول ف�ي�ه��ا ع �ل��ى 3000
ن�ق�ط��ة ،ك��ان ال�ت�ن��اف����س ك �ب�يرا على
م�ستوى الرجال وال�سيدات ،وكانت
املفاج�آت �أي�ضا كبرية ،ومن �أبرزها
ف� ��وز ي � ��ارا ن��ا��س�ي�م�ن�ت��و ع �ل��ى بطلة
ال�ع��امل وملكة الب�ساط جابرييلي
با�سينها.
و� �ش �ه��دت ال �ب �ط��ول��ة ت��وزي��ع 143
ميدالية ملونة منها  48ذهبية،
و 48ف�ضية 47 ،برونزية ،وفازت
�أكادميية " جي �إف تيم" الربازيلية
باملركز الأول على م�ستوى ترتيب
الأك��ادمي�ي��ات ،فيما ف��ازت الربازيل

 يارا نا�سيمنتو حتقق ذهبية  95كجم على ح�ساب با�سينها ملكة الب�ساط -طارق البحري :البطولة جنحت تنظيميا وفنيا و�أوفت بكل وعودها

باملركز الأول بني ال��دول امل�شاركة
بح�صول العبيها والع�ب��ات�ه��ا على
 738420ن �ق �ط��ة ،ف�ي�م��ا حلت
ال � �ب� ��اراج� ��واي يف امل ��رك ��ز ال� �ث ��اين،
والإكوادور يف املركز الثالث.
وخ� ��� �ض� �ع ��ت ال� �ب� �ط ��ول ��ة لتطبيق ن �خ �ب��ة م� ��ن امل �� �ص �ن �ف�ي�ن الأوائ� � � ��ل ل � � ��وزن  62ك� �ج ��م� ،إ� � �ض� ��اف� ��ة �إىل
الربوتوكول ال�صحي واالجراءات والأ� �س �م��اء ال�لام�ع��ة ع�ل��ى امل�ستوى فابري�سيو جونيور احلا�صل على
الإحرتازية املعتمدة لدى الرابطة ال��دويل و�أب��رزه��م اوزي��ل كارفالهو ذهبية احل��زام الأ�سود للمحرتفني
واجل � � �ه� � ��ات امل� �خ� �ت� ��� �ص ��ة يف دول � ��ة � �ص��اح��ب ذه �ب �ي��ة احل� � ��زام الأ�� �س ��ود للوزن  69كجم ،و ي��ارا نا�سيمنتو
ال�ب�رازي ��ل ،ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى �سالمة للمحرتفني فئة وزن الري�شة  56التي فجرت كربى املفاج�آت بالفوز
ال�ل�اع� �ب�ي�ن وامل �ن �ظ �م�ي�ن واحل� �ك ��ام كجم ،ودييجو ريي�س ال��ذي ح�صد على جابرييلي با�سينها يف احلزام
واملدربني ،وال �سيما يف ظل م�شاركة ذهبية احل��زام الأ�سود للمحرتفني الأ�سود لوزن  95كجم.

املهرة «ع  .ج  .كيه» تخطف الأ�ضواء يف افتتاح
بطولة الإمارات الوطنية جلمال اخليل العربية
•• �أبوظبي  -وام:

خ �ط �ف��ت امل � �ه� ��رة "ع  .ج  .ك �ي��ه "
خلالد العمريي ،الأ�ضواء يف افتتاح
مناف�سات بطولة الإمارات الوطنية
جلمال اخليول العربية الأ�صيلة،
ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت �أم ����س الأول حتت
رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س جمل�س
�إدارة ج�م�ع�ي��ة الإم � � ��ارات للخيول
العربية الأ�صيلة ،وب�إ�شراف مبا�شر
من ال�شيخ زايد بن حمد بن حمدان
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �إدارة
اجل �م �ع �ي��ة ،رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة العليا
للبطولة ،وتقام بال�صالة الكربى
لأك� ��ادمي � �ي� ��ة ب� ��وذي� ��ب للفرو�سية
مب�شاركة  433خيال.
و� �ش �ه ��دت ف �ع��ال �ي��ات ال� �ي ��وم الأول
ال ��ذي ا��ش�ت�م��ل ع�ل��ى � 6أ�� �ش ��واط مت
تخ�صي�صها لفئة املهرات عمر �سنة
وع �م��ر ��س�ن�ت�ين ،م�ن��اف���س��ات مثرية،
ح �ي��ث ت �ق��ا� �س �م��ت امل� ��راب� ��ط مراكز
ال�صدارة ،و�سجلت املهرة "ع  .ج  .كيه
" �أعلى معدل بلغ  92.80نقطة،
وذل��ك يف �آخ��ر الأ� �ش��واط املخ�ص�ص
للمهرات عمر �سنتني الق�سم " ب
" ،وتلتها يف املركز الثاين "ع  .ج .
العال" مل��رب��ط عجمان ،فيما حلت
ثالثة املهرة "دي لني" ملربط دبي.
وك��ان��ت البطولة ق��د افتتحت بفئة
امل �ه��رات ع�م��ر ��س�ن��ة ح�ي��ث ت�صدرت
الق�سم " �أ " "فيجا�س �آر �إم" ملربط
بنات الريح ،وجاءت يف املركز الثاين
"�شامة الزبري" ملربط بدر عدنان
�أحمد �آل علي ،فيما حلت يف املركز

امل��رك��ز ال �ث��ال��ث "دعاء الرميا�س"
ملربط الرميا�س.
واحتلت ال�صدارة يف الق�سم " ب "
املهرة " �أم زد رفيقة " ملربط خليفة
ع�ب��داهلل النعيمي ،وحلت يف املركز

ال �ث��اين " ظ�ب�ي��ة الب�ستان" ملربط
الب�ستان ،وك��ان امل��رك��ز ال�ث��ال��ث من
ن�صيب "اليازي الهواجر" ملربط
الهواجر.
وت�صدرت الق�سم "ب" امل�ه��رة "دي

راما" مل��رب��ط دب� ��ي ،ت ��ارك ��ة املركز
ال�ث��اين لرفيقتها يف امل��رب��ط نف�سه
"دي �شملة" ،وج � ��اءت يف املركز
الثالث "نادرة الب�ستان" لإ�سطبالت
الب�ستان.
وذهبت �صدارة الق�سم "د" �إىل املهرة
"ع ج �سنيم" ملربط عجمان ،وحلت
يف امل��رك��ز ال�ث��اين "�ضي الهواجر"
ملربط الهواجر ،فيما احتلت املركز
ال �ث��ال��ث "مريان البداير" ملربط
البداير.
ويف فئة املهرات عمر �سنتني الق�سم
"�أ" ،ت�ألقت "الأريام �شقراء" لل�شيخ
زايد بن حمدان بن زايد بن �سلطان
�آل نهيان ،حيث احتلت املركز الأول،
وجاءت يف املركز الثاين "ع  .ج  .نور"
ملربط خالد غ��امن العمريي ،فيما
ذه��ب امل��رك��ز ال�ث��ال��ث �إىل "غنادير
البداير" ملربط البداير.

و�أك� � � � ��د ط� � � ��ارق ال � �ب � �ح� ��ري م ��دي ��ر
ع� � ��ام راب � �ط� ��ة �أب� ��وظ � �ب� ��ي ملحرتيف
اجلوجيت�سو �أن البطولة جنحت
ف �ن �ي��ا وت �ن �ظ �ي �م �ي��ا وج� �م ��اه�ي�ري ��ا ،
وحققت العديد من املكا�سب �أبرزها
ظ� �ه ��ور ع � ��دد ك �ب�ي�ر م� ��ن ال ��وج ��وه
اجلديدة التي �ستت�صدر امل�شهد يف

ال�سنوات املقبلة ،يف ظل بروز نخبة
من املواهب يف خمتلف الفئات ،كما
� �ش �ه��دت حت�ط�ي��م رق �م��ا ق�ي��ا��س�ي��ا يف
ع��دد الالعبني امل�شاركني يف حدث
واحد لريا�ضة من ريا�ضات الفنون
القتالية يف مكان واحد بعد ظهور
جائحة ك��ورون��ا ،وه��و الأم ��ر الذي

ي�ترج��م ال��ر��س��ال��ة امل���س�ت�ه��دف��ة من
الرابطة ،ودولة الإمارات ب�شكل عام
وه��ي ن�شر ال�ت�ف��ا�ؤل وق�ي��ادة امل�شهد
العاملي ب�إيجابية يف التعايف والعودة
التدريجية للحياة الطبيعية.
وق��ال  " :حافظت بطولة �أبوظبي
ج ��ران ��د � �س�ل�ام ح ��ول ال �ع ��امل على
ت ��واج ��ده ��ا وحت � ��دي اجل ��ائ �ح ��ة يف
امل��و� �س �م�ين امل��ا� �ض��ي واحل � ��ايل ،ومل
تتوقف حتت �أي ظرف من الظروف،
ب��ل ت��و��س�ع��ت ع�ل��ى � �ض��وء توجيهات
�سعادة عبداملنعم الها�شمي رئي�س

االحت��ادي��ن الإم ��ارات ��ي والآ�سيوي
ال �ن��ائ��ب الأول ل��رئ �ي ����س االحت� ��اد
ال��دويل حيث مت �ضم جولتي بكني
و�سيدين هذا املو�سم �إىل اجلوالت
امل�ع�ت�م��دة ،وه��و الأم ��ر ال ��ذي ي�ؤكد
ق��درة �أب �ن��اء الإم� ��ارات على حتويل
التحديات �إىل فر�ص جناح".
و�أ� � �ض � ��اف البحري ":ال�ب�رازي ��ل
�أه ��م دول ��ة يف ال �ع��امل يف ال �ع��امل يف
ري��ا� �ض��ة اجل��وج�ي�ت���س��و ،ح�ي��ث �أنها
�أول م��ن و��ض�ع��ت ق��وان�ي�ن ولوائح
ت�ل��ك ال��ري��ا� �ض��ة ،و�أول م��ن نظمت
البطوالت وامل�سابقات ،منذ �أوائل
ال� �ق ��رن امل ��ا�� �ض ��ي ،ع �ل��ى ي ��د عائلة
ج��راي���س��ي  ،ومت�ل��ك �أك�ث�ر م��ن 20
�أل��ف �أكادميية معظمها يف ري��و دي
جانريو و�ساو باولو ،وبها �أكرث من
 2.5م�ل�ي��ون مم��ار���س للريا�ضة،
و�أك�ثر من � 20أل��ف الع��ب والعبة
حزام �أ�سود ،و�أكرب عدد من املدربني
والأ��س��اط�ير والأب �ط��ال ،ولهذا ف�إن
جولة ريو دي جانريو �سنويا تكون
م��ن �أق ��وى اجل� ��والت ،وق��د حققت
�أهدافها بالكامل هذا العام ،و�أوفت
ب ��وع ��وده ��ا ،وح �ظ �ي��ت ب� � ��ردود فعل
و�أ��ص��داء وا�سعة يف و�سائل الإعالم
الربازيلية وحمتلف الدول الـ 11
امل�شاركة يف احلدث".

جلنة الطب الريا�ضي تعقد
اجتماعها الدوري

•• دبي-الفجر:

عقدت جلنة الطب الريا�ضي �أم�س الأول اجتماعها ال��دوري برئا�سة
الدكتور م�صطفى ال�سيد الها�شمي رئي�س اللجنة  ،ومب�شاركة الدكتور
�سعيد �آل ثاين نائب الرئي�س  ،و�أع�ضاء اللجنة الدكتور جمدي ا�سكندر
 ،الدكتور �أحمد �إبراهيم ،الدكتور ب�سام حمبوب  ،واملعاجلة الطبيعية
عائ�شة كاجور  ,ومقرر اللجنة حممد �أحمد ال�سيد  ،وح�ضر االجتماع
�أي�ضاً عمر يربودي الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الفنية.
ويف بداية اجتماعها تقدمت اللجنة بجزيل ال�شكر والتقدير اىل جمل�س
�إدارة احت��اد الكرة برئا�سة ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي على دعمه
املتوا�صل للجنة ،كما تقدمت بال�شكر للجهات املعنية بالدولة على دورها
الكبري واملميز يف مواجهة اجلائحة ,وعلى ر�أ�سها الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث ،وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ،دائرة �صحة
�أبوظبي وهيئة �صحة دبي.
ومت خالل االجتماع درا�سة كافة املقرتحات التي قدمتها الأندية ب�ش�أن

اجلانب الطبي يف بروتوكول عمليات املباريات.
واطلعت اللجنة على كافة االحتياجات من الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
وامل�ستح�ضرات الغذائية للمنتخبات الوطنية خالل الفرتة القادمة وقبل
اال�ستحقاقات املقبلة للمنتخب الأول يف الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س العامل
 ، 2022بالإ�ضافة اىل احتياجات منتخب كرة القدم ال�شاطئية امل�شارك
يف ك�أ�س العامل للقارات بدبي  ،وللمع�سكر اخلارجي ملنتخب ال�شباب املقرر
اقامته يف مملكة البحرين.
كما اطلعت اللجنة على الربوتوكوالت الطبية املتبعة يف دولتي كوريا
ولبنان خالل ت�صفيات ك�أ�س العامل ,بالإ�ضافة اىل الربوتوكول الطبي
يف بطولة ك�أ�س العرب يف قطر  ،وذلك للعمل على توفري كافة املتطلبات
املطلوبة .
و�أو��ص��ت اللجنة بعقد اجتماع دوري مع �أطباء الأن��دي��ة الأ�سبوع املقبل
 ،للوقوف على كافة التحديات التي تواجه الأطقم الطبية العاملة يف
الأندية والعمل على حلها  ،ودعم وتعزيز الآليات التي تخدم احلفاظ
على �صحة و�سالمة جميع منت�سبي ن�شاط كرة القدم يف الدولة.
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هرنانديز يتفادى دخول ال�سجن
تفادى املدافع الدويل الفرن�سي لوكا�س هرنانديز دخول ال�سجن ملدة �ستة
�أ�شهر ب�سبب عدم امتثاله لإج��راء الإبعاد بعد العنف املنزيل ،وذلك بعد �أن
قبل الق�ضاء الإ�سباين ا�ستئنافه �أم�س الأربعاء.
وقالت املحكمة العليا للق�ضاء يف مدريد يف بيان ع�شية املوعد النهائي املحدد
للدخول الطوعي لالعب �إىل �سجن "نعترب �أنه يجب قبول اال�ستئناف و�أن
تنفيذ حكم احل��رم��ان م��ن احل��ري��ة ال���ص��ادر بحق لوكا�س فران�سوا برنارد
هرنانديز يجب �أن يعلق".
ً
م�شروطا بعدم ارتكاب الالعب الذي
و�أ�ضافت �أن تعليق العقوبة ال ي��زال
�سيتعني عليه دف��ع غرامة قدرها � 96أل��ف ي��ورو" ،جنحة جديدة" خالل

فرتة �أربع �سنوات.
وتعود الق�ضية �إىل الثالث من �شباط/فرباير  ،2017حني ت�شاجر الالعب
الذي مل يكن وقتها بطال للعامل مع منتخب بالده وكان يبلغ من العمر 21
عامًا ،مع �شريكته �أميليا لورينتي ،وتبادال ال�ضربات واخلدو�ش �أمام منزلهما
يف مدريد عند الفجر.
وقامت لورينتي ب�ضربه وخد�شه قبل �أن تخد�ش �سيارته مبفتاح ،فيما وجه
لها الالعب �ضربات �إىل �ضلوعها وظهرها وفكها و�شفتيها ،بح�سب احلكم
الذي اطلعت عليه وكالة فران�س بر�س.
و�أُدين هرنانديز ولورينتي يف نهاية �شباط/فرباير  2017بنف�س العقوبة

م��ن قبل حمكمة يف م��دري��د بتهمة "العنف املنزيل" ،وه��ي  31ي��و ًم��ا من
اخل��دم��ة املجتمعية م�صحوبة بحظر مل��دة �ستة �أ��ش�ه��ر على االق�ت�راب من
بع�ضهما البع�ض مل�سافة تقل ع��ن  500م�تر م��ن بع�ضها البع�ض ومن
التوا�صل بينهما .وبعد الت�صالح بينهما ،ت��زوج��ا بعد ب�ضعة �أ�شهر وعند
عودتهما من �شهر الع�سل من الواليات املتحدة ،مت القب�ض على الالعب يف
مطار مدريد خلرقه �إجراء الإبعاد املفرو�ض عليه.
ً
ومل يطبق الإج��راء ذات��ه على لورينتي لأن��ه مل يتم �إخطارها ر�سميا بهذا
احلظر املفرو�ض على التوا�صل بينهما واالقرتاب من بع�ضهما ،وبالتايل مل
يُنظر �إليها على �أنها خالفت احلكم.

منتخبنا لكرة الطاولة ي�شارك يف دولية
فنلندا ا�ستعدادا لألعاب اخلليج
•• دبي -وام:

�أكد �أحمد البحر ع�ضو جمل�س �إدارة
االحت ��ادي ��ن الإم ��ارات ��ي والآ�سيوي
لكرة الطاولة رئي�س جلنة املنتخبات
ال��وط�ن�ي��ة يف احت ��اد الإم � � ��ارات� ،أنه
مت و� �ض��ع ت �� �ص��ور ل�برن��ام��ج �إع� ��داد
املنتخب الوطني الذي �سي�شارك يف
دورة الألعاب اخلليجية بالكويت يف
�شهر يناير املقبل ،م�شريا �إىل �أنه مت
تر�شيح  5العبني لتمثيل املنتخب يف
تلك البطولة هم عبداهلل البلو�شي،
و�صالح الدين عبداحلميد ،وعي�سى
البلو�شي ،وجا�سم حممد ،وعبداهلل
احمد ،على �ضوء تلقي ر�سالة من
اللجنة الأومل �ب �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة تطلب
تر�شيح عنا�صر املنتخب للم�شاركة
�ضمن الألعاب املعتمدة يف الدورة.
وق��ال البحر  :البطولة اخلليجية

��س�ت�ق��ام ب�ن�ظ��ام ال �ف��ردي والزوجي
فقط ،خالل الفرتة من � 7إىل 13
يناير ،وفر�ص املنتخب قوية حل�صد
ميدالية �أو �إثنتني ،وتبقى التوقعات
غ �ي�ر دق �ي �ق��ة لأن دورة الأل � �ع ��اب
اخلليجية مل تقم منذ اكرث من 5
��س�ن��وات ،وب�ن��اء عليه مل نطلع على
�آخر امل�ستويات ،كما �أن هناك الكثري

من امل�ستجدات قد متت بالت�أكيد يف
ك��ل املنتخبات خ�لال تلك الفرتة،
مب �ع �ن��ى �أن ه� �ن ��اك الع� �ب�ي�ن ج ��دد
ظ �ه��روا ،و�آخ��ري��ن اع�ت��زل��وا اللعبة،
ولكن قبل ع��ام  2016حيث �آخر
بطولة كان منتخب الإمارات يحتل
املركز الثاين على امل�ستوى اخلليجي
بعد املنتخب ال�سعودي.
وع � ��ن ت �ف��ا� �ص �ي��ل ب ��رن ��ام ��ج �إع� � ��داد
املنتخب قال البحر � :سوف ن�شارك
يف دورة دولية يف فنلندا خالل �شهر
دي�سمرب املقبل ،ث��م نقيم مع�سكرا
خارجيا يف جمهورية م�صر العربية،
حتت �إ�شراف املدير الفني ال�صيني
للمنتخب � �ش��او يل ،مل��دة � 10أيام
يتوجه بعدها املنتخب مبا�شرة �إىل
الكويت للم�شاركة يف املناف�سات.
وح� ��ول ت��ر� �ش �ح��ه مل�ن���ص��ب ع�ضوية
االحت��اد ال��دويل لكرة الطاولة قال

� :أعلنت نيتي للرت�شح ،و�أقوم حاليا
ب��اج��راء االت �� �ص��االت ،ح�ت��ى �أح�شد
ن�سبة ج�ي��دة م��ن الأ� �ص��وات متكني
م��ن ال �ف��وز يف اجلمعية العمومية
ال �ت��ي ��س�ت�ع�ق��د ب��ال��والي��ات املتحدة
االم��ري�ك�ي��ة يف  24ن��وف�م�بر املقبل
ع�ل��ى ه��ام����ش ب�ط��ول��ة ال �ع��امل ،ومن
امل ��ؤك��د �أن امل�ه�م��ة ل��ن ت�ك��ون �سهلة،
لكننا منلك عالقات قوية �صنعتها
ال�سنني مع الكثري من الزمالء يف
خمتلف دول ال�ع��امل ،كما �أن الفوز
مب �ن �� �ص��ب ال �ع �� �ض��وي��ة يف االحت � ��اد
الآ� �س �ي��وي �سيخدمني بال�ضرورة
لأن االحت��اد الآ�سيوي هو قمة كرة
ال �ط��اول��ة يف ال� �ع ��امل ،ودول �شرق
�آ�سيا هي التي ت�سيطر على الألقاب
وامل� �ي ��دال� �ي ��ات يف امل �� �ش �ه��د العاملي،
وب��ال �ت��ايل ف � ��إن �آ� �س �ي��ا م��ن القارات
امل�ؤثرة للغاية يف القرار الدويل.

19
19

 4العبات ميثلن الإمارات يف بطولة �آ�سيا واملحيط الهادي للجولف ب�أبوظبي

فاهم القا�سمي  :ملتزمون بدعم وتعزيز احل�ضور الن�سائي يف كل براجمنا الريا�ضية
•• دبي-وام:

�أعلن احت��اد الإم��ارات للجولف �أن��ه مت تر�شيح  4العبات لتمثيل املنتخب ،يف
بطولة "�آ�سيا واملحيط الهادي" لهواة ال�سيدات ،التي �ستقام للمرة الأوىل يف
املنطقة ،وي�ست�ضيفها نادي �أبوظبي للجولف ،خالل الفرتة من � 10إىل 13
نوفمرب املقبل.
و�أو�ضح البيان ال�صادر عن االحت��اد �أم�س �أن الالعبات املر�شحات هن علياء
العمادي ،وحمدة ال�سويدي ،جنمتا منتخب الإمارات ،بالإ�ضافة �إىل الالعبتني
املقيمتني على �أر�ض الدولة ناتايل جوبتا ،و�شريل �آالن.
وت�ع��د بطولة "�آ�سيا وامل�ح�ي��ط الهادي" حمطة مهمة يف �أج �ن��دة الالعبات
ال �ه��اوي��ات ،لكونها ت�سمح ل�صاحبات امل��راك��ز الأوىل ب��ال�ت��أه��ل للم�شاركة يف
ب �ط��والت ع��امل�ي��ة ك�ب�رى يف  ،2022بحجم ب�ط��ول��ة " "AIGامل�ف�ت��وح��ة يف
بريطانيا ،و"�أمونديا �إيفيان" �إح��دى البطوالت اخلم�س ال�ك�برى جلولف
ال�سيدات يف العامل ،بالإ�ضافة �إىل احل�صول على بطاقة دع��وة للم�شاركة يف
بطولة "�أوجو�ستا الوطنية للهواة" التي جتري �سنويا يف الواليات املتحدة
الأمريكية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه مت �إطالق بطولة "�آ�سيا واملحيط الهادي" للهواة ،من
قبل احتاد �آ�سيا واملحيط الهادي والنادي امللكي القدمي للجولف "،"R&A
والهادفة �إىل اكت�شاف املواهب النا�شئة ،وتوفري م�سار لنخبة الالعبات من فئة
الهواة يف �آ�سيا ،لالرتقاء مب�سريتهن نحو العاملية.
وقال معايل ال�شيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي ،رئي�س االحتادين الإماراتي

�أ�سرع رجل يف العامل يتدرب مب�ضمار نادي دبي لأ�صحاب الهمم
•• دبي  -وام:

اخ �ت��ار الإي �ط ��ايل الم��ون��ت مار�سيل
ج��اك��وب ����س �أ� � �س� ��رع رج� ��ل يف العامل
وال �ف��ائ��ز ب��ذه�ب�ي��ة  100م�ت�ر يف "
�أومل �ب �ي��اد ط��وك�ي��و  "2020م�ضمار
نادي دبي لأ�صحاب الهمم لتدريباته
خ �ل��ال زي � ��ارت � ��ه ل ��دب ��ي ا�� �س� �ت� �ع ��دادا
لال�ستحقاقات املقبلة.
وال �ت �ق��ى م��اج��د ال�ع���ص�ي�م��ي رئي�س
اللجنة الباراملبية الآ�سيوية املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل� �ن ��ادي دب� ��ي لأ�صحاب
الهمم البطل الأوملبي عقب احل�صة
ال�ت��دري�ب�ي��ة ال �ت��ي �أج ��راه ��ا مب�ضمار
ال �ن��ادي حت��ت �إ� �ش��راف م��درب��ه باولو
ك��ام��و� �س��ي وال� �ت ��ي ا� �س �ت �م��رت مل ��دة 3
��س��اع��ات  .ورح ��ب الع�صيمي ب�أ�سرع
رجل يف العامل ،واطلعه على �إجنازات الذي ج�سد جناحات النادي يف جميع
نادي دبي لأ�صحاب الهمم و�أن�شطته املجاالت.
واملبادرات املختلفة التي قام بها من و�أو� �ض��ح �أن اخ�ت�ي��ار البطل الأوملبي
خ�ل�ال م���ش��اه��دة ال�ف�ي�ل��م الوثائقي الإيطايل مل�ضمار النادي ي�ؤكد مكانة

"دبي لأ�صحاب الهمم" العاملية من و�أ�شار �إىل �أن "دبي لأ�صحاب الهمم"
خ�ل�ال تنظيمه ل �ك�برى الفعاليات ق � ��دم �أب � �ط � ��اال ح �ق �ق ��وا ميداليات
والأح ��داث الريا�ضية الدولية على باراملبية خ�لال ال�ـ � 20سنة املا�ضية
يف مقدمتهم البطل حممد خمي�س
ر�أ�سها " �أم الألعاب.

�صاحب �أول ميدالية ذهبية للإمارات
يف تاريخ م�شاركاتها الباراملبية " �أثينا
 "2004واحلا�صل على  3ميداليات
باراملبية ذهبيتي �أثينا  2004وريو
 2016وف�ضية بكني . 2008
م ��ن ج�ه�ت��ه �أب � ��دى ال �ب �ط��ل الأومل �ب ��ي
�أعجابه باملن�ش�آت الريا�ضية بالنادي
وال �سيما امل�ضمار �إ�ضافة �إىل الأن�شطة
والربامج املقدمة لـ "�أ�صحاب الهمم
" ،م�ؤكدا �أن م�ضمار النادي �سيكون
حم �ط �ت��ه ال ��دائ �م ��ة خ�ل��ال زي ��ارات ��ه
للإمارات.
و�أ� �ش ��ار الم��ون��ت �إىل �أن الإمكانات
امل� �ت ��وف ��رة ب ��ال� �ن ��ادي ت� ��ؤك ��د اهتمام
قيادة الإم ��ارات بـ "�أ�صحاب الهمم"
ومتكينهم الكامل يف املجتمع ،موجها
ال���ش�ك��ر لإدارة ن ��ادي دب��ي لأ�صحاب
ال �ه �م��م ع �ل��ى �إت� ��اح� ��ة ال �ف��ر� �ص��ة له
للتدريب بامل�ضمار ،متمنيا التوفيق
لأب�ط��ال ال�ن��ادي يف الأل�ع��اب املختلفة
من �أجل حتقيق طموحاتهم.

�صراع الكرة الذهبية ..تقرير يك�شف «الأوفر حظا»

ت�صدر النجم الأرجنتيني ليونيل
مي�سي قائمة النجوم الأك�ثر حظا
يف ال �ف��وز ب�ج��ائ��زة ال �ك��رة الذهبية
التي متنح �سنويا لأف�ضل العب يف
العامل ،وذلك وفقا ال�ستفتاء �أجرته
�صحيفة "ماركا" الإ�سبانية.
وح�صل مي�سي ( 34ع��ام��ا) ،على
ن�سبة  34باملئة من �أ�صوات قراء
�صحيفة "ماركا" الإ�سبانية ،رغم
رح �ي��ل "الربغوث" ع��ن ال� ��دوري
الإ� �س �ب��اين وب��ر� �ش �ل��ون��ة ،وانتقاله
�إىل �صفوف ب��اري����س ��س��ان جرمان

الفرن�سي ،خالل املريكاتو ال�صيفي
املا�ضي.
واح �ت��ل ال�ف��رن���س��ي ك ��رمي بنزمية
مهاجم فريق ري��ال م��دري��د املركز
الثاين يف اال�ستفتاء بح�صوله على
 26باملئة من ن�سبة الأ�صوات ،ويليه
ال�ب��ول�ن��دي روب ��رت ليفاندوف�سكي
هداف فريق بايرن ميونيخ بن�سبة
 11باملئة.
وتوج ليونيل مي�سي ،الفائز بالكرة
ال��ذه �ب �ي��ة  6م � ��رات ،ب �ك ��أ���س ملك
�إ� �س �ب��ان �ي��ا م ��ع ب��ر� �ش �ل��ون��ة ،ق �ب��ل �أن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  28اكتوبر  2021العدد 13377
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك�:شركة نورة ر�أ�س اخليمة
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :نورة NOORA
املودعة بالرقم 362548:بتاريخ2021/10/24:
بيانات االولوية:
با�ســم�:شركة نورة ر�أ�س اخليمة
املوطن :ر�أ���س اخليمة خورخوير �صندوق الربيد  5206هاتف� 0505100570 :صندوق الربيد
 1492امييلy.faisal@rakwhitecement.ae :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة19:
اجلري احلي -اجلري املطفئ
و�صف العالمة:كلمة نورة باللغة العربية واالجنليزية ور�سم القلعه وخطني باللون االزرق.
اال�شــرتاطات.:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك ان يتقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة
االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

يقود منتخب الأرجنتني للتتويج
ب�ب�ط��ول��ة ك��وب��ا �أم�ي�رك ��ا ،وه ��ي �أول
ب�ط��ول��ة ي �ف��وز ب�ه��ا م��ع "التانغو"،
و� �س �ج��ل "الربغوث"  40هدفا،
خ�ل�ال ع ��ام � ،2021إ� �ض��اف��ة �إىل
 14متريرة حا�سمة يف  48مباراة
مع بر�شلونة وباري�س �سان جرمان

ومنتخب الأرجنتني.
ويحظى النجم الأرجنتيني بدعم
كبري للفوز بالكرة الذهبية حتى
م��ن بع�ض مناف�سيه للتتويج بها،
و�أب ��رزه ��م الإي� �ط ��ايل جورجينيو،
ال� �ف ��ائ ��ز ب �ل �ق��ب ب �ط��ل ك � ��أ�� ��س �أمم
�أوروب ��ا م��ع منتخب ب�ل�اده ،ودوري

�أب �ط��ال �أوروب� ��ا م��ع ف��ري��ق ت�شل�سي
الإجن�ل�ي��زي ،ال��ذي اع�ترف م�ؤخرا
ب�أنه يعتقد �أن مي�سي ي�ستحق الفوز
بها.
وق � � ��ال ج ��ورج� �ي� �ن� �ي ��و ،يف مقابلة
�أج��ري��ت م�ع��ه م� ��ؤخ ��را�" :إذا فزت
ب��ال�ك��رة ال��ذه�ب�ي��ة ب��دال م��ن مي�سي
ف�ستكون ف�ضيحة ،يجب �أن يفوز
بها دائما".
ويعد مي�سي مع جورجينيو وبنزمية
وليفاندوف�سكي� ،إ�ضافة �إىل النجم
ال�برت �غ��ايل ك��ري���س�ت�ي��ان��و رونالدو
ال�ف��ائ��ز  5ك ��رات ب��ال�ك��رة الذهبية،
�أبرز املر�شحني للفوز بهذه اجلائزة
القيمة ،التي �سيك�شف عن املتوج بها
ي��وم  29نوفمرب ال �ق��ادم ،يف حفل
بالعا�صمة الفرن�سية باري�س.

هدف قاتل ينقذ فياريال من �سقوط ثالث توال ًيا

�أنقذ الهولندي �أرن��اوت دانيوما فريقه فياريال من
هزمية ثالثة توال ًيا يف الدوري الإ�سباين لكرة القدم،
بت�سجيله ه��دف التعادل � 3-3ضد �ضيفه قاد�ش يف
الدقيقة اخلام�سة م��ن ال��وق��ت ب��دل ال�ضائع� ،ضمن
افتتاح مناف�سات املرحلة احلادية ع�شرة .
وك ��ان ف �ي��اري��ال �سقط يف م�ب��ارات�ي��ه االخ�ي�رت�ي�ن �ضد
�أتلتيك بلباو و�أو�سا�سونا قبل �أن يرفع ر�صيده اىل 12
نقطة يف املركز الثاين ع�شر.
و� �س �ج��ل �أن� �ت ��وين ل��و� �س��ان��و م��ن ه ��ون ��دورا� ��س ثالثية
"هاتريك" لل�ضيوف يف الدقائق ( 2+45 ،14و)52
فيما �أح ��رز ب��او ت��وري����س ( ،)43ال�ب��دي��ل ال�سنغايل
بواليي ديا ( )80ودانيوما �أه��داف �أ�صحاب االر�ض
(.)5+90

وبعد احتجازه لب�ضع �ساعات ،حُ كم على هرنانديز الذي كان يلعب وقتها يف
�صفوف �أتلتيكو مدريد ،يف عام  2019بال�سجن �ستة �أ�شهر ،وقام با�ستئناف
احلكم لتفادي العقوبة كما هو احلال ب�شكل عام يف �إ�سبانيا للأ�شخا�ص الذين
حُ كم عليهم بال�سجن �أقل من عامني ولديهم �سجل جنائي نظيف.
لكن طلبه رف�ض منت�صف ال�شهر احلايل من قبل الق�ضاء الذي اعترب �إن
االمر يتعلق بجنحة متكررة ،وذلك لأنه� ،إ�ضافة اىل �إدانته "بجنحة الإ�ضرار
يف �سياق العنف املنزيل" وع��دم االمتثال لتدبري الإب�ع��اد ،مت �إ�صدار "�إدانة
�أخرى" بحقه لوقائع مماثلة من قبل حمكمة مو�ستولي�س ،املنطقة الواقعة
يف �ضواحي العا�صمة مدريد ،مل يتم الإعالن عن تفا�صيلها وتاريخها.

ورغم �أنه مل يخ�سر �سوى مباراتني يف الدوري� ،إال �أن
فريق املدرب �أوناي �إميري تعادل يف �ست مباريات هذا
املو�سم مقابل فوزين فقط.
واكتفى �أتلتيك بلباو بالتعادل � 1-1أم��ام م�ضيفه
�إ�سبانيول بعد فوزين يف �آخر مرحلتني.
وافتتح راوول دي توما�س الت�سجيل لأ�صحاب االر�ض
يف ال��دق�ي�ق��ة  33م��ن رك �ل��ة ج ��زاء ق�ب��ل �أن ي �ط��رد يف
ال�ث��واين االخ�ي�رة للمباراة ب�سبب �سلوك غ�ير الئق،
فيما عادل �إنيياكي ويليامز لل�ضيوف بعد �سبع دقائق
من انطالق ال�شوط الثاين.
وحقق �أالفي�س فوزه الثاين توال ًيا يف الدوري كان على
ح�ساب �ضيفه �إلت�شي بهدف ال�سنغايل مامادو لوم يف
الدقيقة .47

وال�ع��رب��ي للجولف " :ا�ستثمر احت��اد الإم� ��ارات للجولف بفعالية ك�ب�يرة يف
دع��م اجل��ول��ف الن�سائي يف ال��دول��ة ،م��ن منطلق ال�ت��زام�ن��ا بتعزيز احل�ضور
الن�سائي ،وقمنا بتعيني مدربة للمنتخب الوطني لل�سيدات ،تتوىل بجانب
مهامها التدريبية يف املنتخب ،دورا فاعال يف تطوير املواهب الن�سائية التي
يتم اكت�شافها عرب برناجمنا الرائد يف االحتاد اخلا�ص باملواهب النا�شئة ،يف
برنامج واع��د قدم على م��دار �سنوات م�ضت ،العديد من الأ�سماء التي باتت
حاليا رقما �صعبا على ال�ساحتني العربية واخلليجية ،من �ضمنها العبات
املنتخب امل�شاركات يف هذه البطولة  ،ونتطلع �أن تكون هذه اال�ست�ضافة خري
حافز لالعباتنا".
وتتمتع العبة منتخب الإمارات ،علياء العمادي ،املتوجة م�ؤخرا بك�أ�س �صاحب
ال�سمو رئي�س ال��دول��ة ،ب��اخل�برات الكافية يف مقارعة جنمات �آ�سيا واملحيط
الهادئ ،خا�صة �أن العمادي �سبق لها برفقة �شقيقها را�شد ،امل�شاركة يف العام
 2019يف البطولة الآ�سيوية للنا�شئني والنا�شئات التي �أقيمت يف اليابان.
وعلقت العمادي على تواجدها يف البطولة ،بقولها� " :ستكون البطولة الأهم
يل والتي �أنتظرها ب�شغف مثلي مثل كل العبات املنطقة ،و�أنها لفر�صة رائعة
�أن �أناف�س نخبة العبات منطقتي �آ�سيا واملحيط الهادي يف بطولة تقام على
�أر�ض الإمارات".
و�أ�ضافت�" :أعرف �أن فتيات الإمارات امل�شاركات يف البطولة ،يرغنب يف تقدمي
م�ستوى جيد ،بطموح اال�ستفادة من عامل الأر�ض ،ويف املجمل �ستكون جتربة
رائعة بالن�سبة لنا ،ون�أمل �أن نلعب ب�شكل جيد ،ونتعلم الكثري من اخلربات
جراء االحتكاك بنخبة العبات �آ�سيا واملحيط الهادي".

�أن�شيلوتي ي�صدم هازارد..
«عليه �أن ينتظر فر�صته»

ق��ال الإي �ط��ايل ك��ارل��و �أن�شيلوتي م��درب ري��ال مدريد
�إن العبه �إي��دن ه��ازارد يجب �أن ينتظر ليح�صل على
فر�صته يف دخ��ول الت�شكيلة الأ��س��ا��س�ي��ة ،يف ظ��ل تفوق
العبني �آخرين عليه يف الوقت احلايل.
وجل�س الالعب البلجيكي الدويل على مقاعد البدالء
�أمام بر�شلونة ،بينما خرج ريال منت�صرا  1-2مبباراة
القمة ،الأحد.
وق��ال �أن�شيلوتي ،يف م��ؤمت��ر �صحفي قبل �أن يلعب
ري��ال �صاحب املركز الثاين �ضد �أو�سا�سونا �أم�س
الأرب �ع��اء" :بد�أ ه ��ازارد املو�سم وه��و يعاين من
الإ�صابات ،وهو يحتاج �إىل بع�ض الوقت حتى
ي�صل �إىل قمة م�ستواه".
و�أ�ضاف �أن��ه "ميلك كل �شيء ليكون جنما
يف ريال مدريد ،لكن علينا االنتظار لأن يف
ال��وق��ت احل��ايل ه��و لديه م�شكلة ،وهذه
امل�شكلة �أن مدربه يف�ضل وجود العبني
�آخرين �أف�ضل منه".
وبد�أ هازارد ( 30عاما) ،والذي انتقل �إىل
ريال قادما من ت�شيل�سي يف  2019مقابل
 120م�ل�ي��ون ي ��ورو ( 136.99مليون
دوالر) 5 ،مباريات مع ريال هذا املو�سم ،لكنه
مل ي�ستكمل �أي مباراة.
ويعتمد �أن�شيلوتي على الثنائي الربازيلي
فيني�سيو�س جونيور (21عاما) ورودريغو
( 20عاما) مل�ساعدة كرمي بنزمية يف
خط الهجوم.
وك �� �ش��ف �أن�� �ش�ي �ل��وت��ي �أن اجلناح
ال ��وي� �ل ��زي غ ��اري ��ث ب ��اي ��ل ع ��اود
ال �ت �م��اري��ن ب �ع��د ت �ع��اف �ي��ه من
مت� ��زق يف ع �� �ض �ل��ة الفخذ
اخل�ل�ف�ي��ة وي�ستطيع
ال� � �ل� � �ع � ��ب يف

�آخ��ر م�ب��اراة ل��ري��ال امل�ق��ررة يف  6نوفمرب قبل النافذة
الدولية.
وق��ال" :لقد منح الأط�ب��اء ال�ضوء الأخ�ضر له ملعاودة
ال �ت��دري �ب��ات ب �ع��د �إج � ��راء ال �ف �ح��و� �ص��ات ال�ل�ازم ��ة .بد�أ
ب��ال�ت��دري�ب��ات ب�شكل ف ��ردي و�سين�ضم �إىل التدريبات
اجلماعية الأ��س�ب��وع املقبل .امل�ب��اراة الوحيدة قبل بدء
النافذة الدولية �ستكون �ضد
رايو فايكانو".

ر�صد كوكب ر�ضيع يبعد � 400سنة �ضوئية
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رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

اكت�شف علماء الفلك واحدا من �أ�صغر الكواكب �س ّنا على الإطالق ،مما �سي�ساعد على فهم طريقة وكيفية ت�شكل
الكواكب.
وذكرت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �أن الكوكب ،املعروف با�سم  ،2M0437bيبلغ عمره ماليني ال�سنني فقط،
ويعتقد �أنه "�أكرب بقليل من كوكب امل�شرتي.
ووفقا لفريق دويل من العلماء ،بقيادة جامعة ه��اواي الأمريكية ،ف��إن الكوكب  "2M0437bما ي��زال يف عمر
مبكر ،وما يزال �ساخنا بفعل الطاقة املنبعثة �أثناء تكوينه.
وذكر العلماء �أن درجة حرارته ت�شبه درجة حرارة "احلمم الربكانية املنبعثة من بركان ."Kīlauea
ومت ر�صد الكوكب ،الذي يبعد � 400سنة �ضوئية من الأر�ض ،لأول مرة يف عام  2018با�ستخدام تل�سكوب �سوبارو.
وقال امل�ؤلف الرئي�سي للدرا�سة� ،إريك جايدو�س ،يف بيان" :هذا االكت�شاف املفاجئ ين�ضاف �إىل قائمة الكواكب التي
ميكننا مراقبتها مبا�شرة با�ستخدام التل�سكوبات".
و�أ�ضاف" :من خالل حتليل ال�ضوء املنبعث من هذا الكوكب ،ميكن �أن نفهم بع�ض الأ�شياء عن ن�ش�أته وتكوينه
وبع�ض التفا�صيل الأخرى".
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جرّاح يعزف ملري�ضته بغرفة العمليات

تلد ثالث بنات يف نف�س التاريخ يف �سنوات خمتلفة

�ضجت م��واق��ع التوا�صل االجتماعي يف لبنان ،بفيديو
ّ
لطبيب يعزف على �آلة القانون ملري�ضة بعد انتهائه من
�إجراء عملية جراحية لها .الطبيب يدعى عمر الأعور،
وهو ج ّراح دماغ وعمود فقري ،روى لـ"العني الإخبارية"
تفا�صيل عزفه ملري�ضته حيث ق��ال" :الفيديو التقطه
ممر�ض بعد انتهائي من �إجراء عملية ملري�ضة تبلغ من
العمر  83عاما وتعاين من نزيف يف الدماغ".
و�أ�ضاف�" :سن املري�ضة ال ي�سمح ب�إخ�ضاعها لبنج عام،
ل��ذا ق��ررت �إج��راء العملية باللجوء �إىل البنج املو�ضعي،
خ�ل�ال العملية و��ض�ع��ت �أغ�ن�ي��ات ل�ف��ري��د الأط��ر���ش لها،
وعندما ب��د�أت بتحريك ر�أ�سها طلبت منها التوقف عن
ذلك واعداً �إياها ب�أن �أعزف لها بعد االنتهاء من العملية
يف حال ا�ستجابت لطلبي ،لكن بعد تكلل العملية بالنجاح
ن�سيت الأم ��ر و�إذ ب�ه��ا ت��ذك��رين ب��وع��دي ،ع�ن��ده��ا طلبت
�إح�ضار القانون من �سيارتي وبد�أت العزف".

�أجنبت ام��ر�أة �أمريكية من والي��ة فلوريدا ،ث�لاث بنات يف نف�س
التاريخ ،مع فارق �سنوات بينهن.
كانت كري�ستني الم�يرت ( 32ع��ام�اً) ،قد ُرزق��ت بابنتها الكربى
�صوفيا يف اخلام�س والع�شرين من �أغ�سط�س (�آب) ع��ام ،2016
وبعد عامني �أجنبت ابنتها الثانية جوليانا يف نف�س التاريخ.
وك��ان��ت �صدمة كري�ستني وزوج �ه��ا نيك ��ش��دي��دة ،عندما �أجنبت
طفلتها الثالثة ميا يف اخلام�س والع�شرين من �أغ�سط�س املا�ضي.
وتقول كري�ستني �إنها كانت ت�ستعد لإطفاء �شموع حفل عيد ميالد
ابنتها �صوفيا وهي حامل بجوليانا ،عندما داهمتها �آالم املخا�ض،
وا�ستدعت الطبيب الذي اكت�شف �أن �ضغط دمها مرتفع ،و�أكد على
�ضرورة توليدها على الفور حفاظاً على حياة اجلنني.
ويف اخلام�س والع�شرين من �أغ�سط�س الفائت ،فوجئت كري�ستني
ب��آالم املخا�ض ومت نقلها �إىل امل�ست�شفى لتلد ابنتها الثالثة التي
�أطلقت عليها ا�سم ميا.
وحت��ر���ص الأم ع�ل��ى ت��وف�ير ث�ل�اث ك�ع�ك��ات يف ع�ي��د م�ي�لاد بناتها
ال�ث�لاث��ة ،م��ع ال�ت��أك��د م��ن ح�صول ك��ل ف�ت��اة على نف�س ال�ع��دد من
ال�ضيوف والهدايا� ،أما ال�شموع فهي بعدد �سنوات كل منهن.

زوجان ينقالن منزلهما بتعوميه على املاء
�أق��دم زوج��ان م��ن كندا �إىل اق�ت�لاع منزلهما امل��وج��ود يف
بلدة ماكيفريز يف نيوفاوندالند ،بعد �أن ق��رر �أ�صحاب
الأر���ض هدمه لبناء �آخ��ر جديد .وذك��ر موقع "بيزني�س
�إن�سايدر" �أن الزوجان دانييل بيني وكريك لوفيل ،و�ضعا
ن�صب �أعينهم على منزل عمره  100عام ،رغم من �أنهما
ال ميتلكان الأر�ض املقام عليها .وقال املوقع �إنه وبعد �أن
علم الزوجان بنية �أ�صحاب الأر���ض هدم البيت �شرعا يف
التفاو�ض معهم حتى تو�صال �إىل ات�ف��اق يف�ضي برفع
املنزل برمته ونقله عرب خليج اجلزر �إىل �أر�ض �أخرى.
و�أ�ضاف موقع "بيزني�س �إن�سايدر" �أن الزوجان خططا �إىل
رفع املنزل وحتميله على �شاحنة ،لكنهما مل يتمكنا من
فعل ذلك لأن خطوط الكهرباء املمتدة يف املنطقة كانت
�ستعطل عملية النقل .و�أ�شار �إىل �أنه وبعد ا�ستعرا�ض عدد
من اخليارات ،ا�ستقر ال��ر�أي على تعومي املنزل على بعد
 800مرت من حمل �إقامتهما عرب اخلليج ،يف �أمر مل
ي�ألفه الكنديون منذ �ستينيات القرن املا�ضي ،حينما نقل
مالك منزله ب�سحبه مل�سافة  24كيلومرتا .وعن تفا�صيل
النقل ،روت كريك لوفيل�" :أردت �أن �أرى ما �إذا كان ميكن
�أن يطفو املنزل ..لقد فعلوا ذلك مرة �سابقة يف �ستينيات
ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي رغ ��م ق�ل��ة الإم �ك ��ان ��ات� ..أم ��ا ال �ي��وم ومع
التكنولوجيا واملعدات احلديثة ،فكرت وقلت :مل ال؟".

بعد عامني  ..الل�ص املقنع بقب�ضة الأهايل

�ألقى �سكان �إحدى املناطق يف ال�شونة اجلنوبية بالأردن �أم�س الأول
الثالثاء القب�ض على ل�ص مقنع نفذ عدد من ال�سرقات على مدى
عامني .الل�ص ال��ذي ا�شتهر بتلك املنطقة بلقب "الل�ص املقنع"
كان ينفذ عمليات �سرقة بطريقه غريبة ،حيث كان يرتدي قناع
وي�سرق املنازل ليال لكنه يختار امل�سروقات غري القانونية "مثل
الأ��س�ل�ح��ة وامل �ع��دات الع�سكرية" ح�ت��ى ال يتمكن �أ��ص�ح��اب�ه��ا من
�إب�ل�اغ الأم ��ن كما ك��ان ي�ق��دم على ح��رق امل �ن��ازل ال�ت��ي ي�ق��دم على
�سرقتها لإخ�ف��اء �آث ��اره .وح�سب �سكان املنطقة فبعد عامني من
ال�سرقات ن�صب الأه��ايل كمينا لل�ص ومتكنوا من �إلقاء القب�ض
عليه واعرتف بقيامه ب�سرقة الع�شرات من املنازل.
ومل يتقدم �أي �شخ�ص ل�ل�أج�ه��زة الأم�ن�ي��ة ب�ب�لاغ ب�سبب طبيعة
امل �� �س��روق��ات� ،إال �أن ت� ��داول رواد م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
فيديوهات ت�صور الل�ص وه��و يتعر�ض لل�ضرب وي��رت��دي القناع
وبجانبه جزء من امل�سروقات حرك الأجهزة الأمنية لفتح حتقيق
باحلادث.
و�أعلن الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأمن العام يف الأردن �أنه
يجرى التحقيق يف فيديو مت تداوله اليوم وظهر خالله جمموعة
م��ن الأ��ش�خ��ا���ص ق��ام��وا ب��رب��ط �أح��د الأ��ش�خ��ا���ص واالع �ت��داء عليه،
ب�سبب قيامه بال�سرقة بح�سب ادعاء املعتدين.

�أول طابع بريد يف العامل للبيع

ديك رومي ينقر مرا�سلة تلفزيونية

تداولت من�صة "يوتيوب" الربيطانية فيديو لديك رومي حتر�ش
مبرا�سلة تلفزيونية �أث �ن��اء قيامها بت�سجيل تقرير �صحفي يف
منطقة �إ�سك�س باململكة املتحدة.
�أث��ار الفيديو املن�شور �ضحك الكثري من امل�شاهدين ،حيث �أظهر
مرا�سلة تلفزيونية تابعة لقناة "�سي �إن �إن" تتو�سط جمموعة من
الطيور وتقوم بت�سجيل تقرير �صحفي ،وخالل حلظات قام �أحد
الديوك بنقرها ما كان على املرا�سلة �سوى ال�صراخ ب�صوت عال،
هذا الأمر �أدى �إىل ردة فعل من الطيور املحيطة التي تفاعلت مع
الأمر وبدا وك�أنها �ضحكت بقوة.
وذك��ر موقع �إخ�ب��اري �أن املرا�سلة كانت تتحدث يف تقريرها عن
م�شاكل املزارعني يف املنطقة يف ظل �أزمة تف�شي فريو�س كورونا.

بعد اختفاء� ..إطاللة
بي�ضاء لإيفانكا ترامب
ر� �ص��دت ع��د� �س��ات امل �� �ص��وري��ة ابنة
الرئي�س الأمريكي ال�سابق� ،إيفانكا
ترامب وزوج�ه��ا امل�ست�شار ال�سابق
يف البيت الأبي�ض ،جاريد كو�شرن،
و�أطفالها يف عطلة نهاية الأ�سبوع
يف مدينة ميامي بوالية فلوريدا
الأمريكية.
وكانت �إيفانكا وكو�شرن و�أطفالهما
ال� �ث�ل�اث ��ة (اب� � �ن � ��ان وب � �ن� ��ت) وه ��م
يتجولون قرب منزلهم بعد زيارة
كني�س يف املنطقة.
وو� �ص �ف��ت �صحيفة "ديلي ميل"
ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة� ،إط�ل�ال ��ة �إيفانكا
( 39عاما) بـ"الرزينة"� ،إذ ارتدت
ف �� �س �ت��ان��ا �أب �ي ����ض ط��وي�ل�ا ب�أكمام
ك��وي �ل��ة ،وان �ت �ع �ل��ت ح� ��ذاء ريا�ضيا
�أبي�ض اللون ،و�أ�ضافت القليل من
الت�ألق مع ارتداء نظارات �شم�سية
�سوداء اللون.
�أم ��ا ج��اري��د ك��و��ش�نر ف�ق��د ارت ��دى
قمي�صا �أزرق اللون وبنطاال لونه
ب �ي ��ج ،ح �ي��ث ت �ع��د ه� ��ذه �أول مرة
جت��ري فيها ر�ؤي��ة العائلة كلها يف
اخلارج منذ نحو �شهر.
وب�ع��د خ ��روج ال��رئ�ي����س الأمريكي
ال�سابق ،دونالد ترامب من البيت
الأبي�ض يف يناير املا�ضي ،غادرت
�إيفانكا وزوجها العا�صمة وا�شنطن
�إىل والي ��ة ف �ل��وري��دا ،وم �ن��ذ ذلك
الوقت قل ظهورها الإعالمي �إىل
درجة كبرية للغاية.

املمثلة الأمريكية مادلني كالين خالل عر�ض �أزياء جورجيو �أرماين ليلة واحدة فقط يف دبي يف فندق �أرماين دبي� .أ ف ب

بيع � 4صقور بـ� 339ألف ريال

توا�صل ،م�ساء الثالثاء ،مزاد نادي ال�صقور ال�سعودي يف ن�سخته الثانية؛
الذي ينظمه النادي مبقره مبلهم (�شمال الريا�ض) حتى  15نوفمرب.
ويف الليلة الع�شرين للمزاد بيعت � 4صقور مببلغ � 339ألف ريال.
وج��اءت انطالقة الليلة مع ال�صقر الأول �شاهني ف��رخ ط��رح �شرق عرعر
للطواريح فهد حممد اجلهني وم�شعل ج��اب��ر امل�ط��ريف وم���ش��اري عدنان
امل�ضياين وعبداهلل تركي امل�ضياين وهادي عدنان امل�ضياين ،ومت بيعه مببلغ
� 81ألف ريال.
وكان ال�صقر الثاين �شاهني فرخ طرح الذيبية  -الق�صيم للطواريح �سلطان
عي�سى احلربي وحممد م�سعد احلربي و�إبراهيم م�سعد احلربي وهليل
عي�سى احلربي ،ومت بيعه مببلغ � 58ألف ريال.
وا�ستمرت الإث��ارة بال�صقر الثالث �شاهني فرخ طرح ال�صمان للطاروحني
غالب ملفي املطريي و�سلطان عبداهلل احلداري ،ومت بيعه مببلغ � 100ألف
ريال.
وكان اخلتام مميزاً بال�صقر الرابع �شاهني فرخ طرح رفحاء للطاروحني
بنيان ال�شمري وعوده ال�شمري ،ومت بيعه مببلغ � 100ألف ريال.

حفل نوبل ح�ضوري هذا العام
�أعلنت جلنة نوبل �أن حفل توزيع جائزة ال�سالم ّ
�سينظم هذا املو�سم ح�ضوريا
يف �أو�سلو يف كانون الأول-دي�سمرب  ،2021بعدما ّ
نظم العام املا�ضي عرب
الإنرتنت ب�سبب اجلائحة.
و�ص ّرح �سكرتري جلنة نوبل �أوالف نيول�ستاد لوكالة فران�س بر�س يف بريد
�إلكرتوين "�سيح�ضر الفائزان بجائزة نوبل لل�سالم ماريا ري�سا ودميرتي
موراتوف كما واملمثل عن الفائز يف العام املا�ضي برنامج الأغذية العاملي".
وكانت جلنة نوبل قد منحت جائزة ال�سالم يف الثامن من ت�شرين الأول/
�أكتوبر لل�صحافيني اال�ستق�صائيني الفيليبينية م��اري��ا ري�سا والرو�سي
دميرتي موراتوف تقديرا "لكفاحهما ال�شجاع من �أجل حرية التعبري"
املهددة بالقمع والرقابة والدعاية والت�ضليل يف كل �أنحاء العامل.
يف � ،2012شاركت ماريا ري�سا البالغة من العمر  58عاما يف ت�أ�سي�س املن�صة
الرقمية لل�صحافة اال�ستق�صائية "رابلر" التي �سلطت ال�ضوء على "حملة
نظام (الرئي�س الفيليبيني رودريغو) دوتريتي املثرية للجدل والدموية
ملكافحة املخدرات" ،على ما قالت جلنة نوبل.
�أما دميرتي موراتوف فهو �أحد م�ؤ�س�سي �صحيفة نوفايا غازيتا ورئي�س
حتريرها .ونوفايا غازيتا من الأ�صوات القليلة التي ال ت��زال م�ستقلة يف

�أعلنت �صالة �سوذبيز للمزادات �أنها �ستعر�ض منوذجا
لأول طابع بريد يف العامل "بيني بالك" ب�سعر تقديري
ي�صل �إىل  8.25مليون دوالر.
وذكرت �سوذبيز ،التي �ستعر�ض الطابع يف مزاد الكنوز 7
دي�سمرب �أن تاريخه يرجع لعام  1840وهو "�أقدم منوذج
لأول طابع بريد معروف تاريخه".
والطابع الال�صق ،الذي يحمل �صورة جانبية لوجه امللكة
فيكتوريا وثمنه حينها بن�س واحد ،مرفق بوثيقة م�ؤرخة
يوم � 10أبريل عام  1840من �أر�شيف روبرت واال�س وهو
�سيا�سي ا�سكتلندي �أ�صلح خدمة ال�بري��د الربيطانية.
ُ
وط��رح الطابع ب�سعر موحد منذ  8مايو  ،1840وقبل
ذلك كان املتلقي يدفع التكلفة الربيدية.

تويرت يتكبد  537مليون دوالر قبل م�أ�ساة هوليوود ..واقعة مثرية تقلب املوازين

�أعلن تويرت ت�سجيل خ�سائر �صافية بلغت  537مليون دوالر
خ�لال ال��رب��ع ال�ث��ال��ث ه��ذا ال�ع��ام بعد دخ��ول��ه بت�سوية لدعوى
ق�ضائية كان قد رفعها م�ستثمرون يف املوقع قبل �سنوات بزعم
�أنه قد جرى ت�ضليلهم ب�ش�أن التباطوء يف منو امل�ستخدمني.
وعلى الرغم من ارتفاع الإي ��رادات ب�شكل ح��اد ب�سبب القوة يف
مبيعات االعالنات� ،إال �أن اخل�سارة الت�شغيلية ملوقع التوا�صل
االجتماعي ال�شهري بلغت  743مليون دوالر ،و�ساهم يف ذلك
دف��ع ال�شركة �أك�ث�ر م��ن  800مليون دوالر غ��رام��ات لت�سوية
الدعوى الق�ضائية.
والدعوى التي رفعها م�ستثمرون عام  2016ت�ضمنت اتهامات
ب ��أن �أ�شخا�صا مثل رئي�س جمل�س ادارة امل��وق��ع ال�سابق ديك
كو�ستولو مل يك�شفوا عن ال�صورة الكاملة حلالة ال�شركة عندما
باعوا �أ�سهمهم اخلا�صة التي ميلكونها يف تويرت.
وادع��ى امل�ستثمرون �أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة باعوا �أ�سهمهم
ب�أ�سعار "م�ضخمة ب�شكل ا�صطناعي" .ومت رف��ع الدعوى بعد
عام على تهاوي قيمة �سهم توتري مع ك�شف ال�شركة عن تباط�ؤ
النمو لديها.

ق��ال م��دع��ون ع��ام��ون �إن م�س�ألة توجيه
ات � �ه ��ام ��ات ج �ن��ائ �ي��ة يف م �ق �ت��ل م ��دي ��رة
الت�صوير بفيلم "را�ست" �أم��ر مطروح
على الطاولة.
وج��اءت ه��ذه الت�صريحات ،التي نقلتها
�صحيفة "نيويورك تاميز" ،بعيد ظهور
معطيات جديدة �أف��ادت ب��أن فريق �إنتاج
الفيلم ا��س�ت�خ��دم��وا ��س�لاح امل�م�ث��ل �أليك
ب��ال��دوي��ن يف �إط �ل�اق ر��ص��ا���ص ح��ي على
علب يف موقع الت�صوير قبل �ساعات من
احلادث امل�أ�ساوي.
و�أظ �ه��رت وث��ائ��ق ق��ان��ون�ي��ة �أن بالدوين
� �ص��وب ال �� �س�لاح ال �ن ��اري ن �ح��و الكامريا
التي ت�صور �أح��داث الفيلم �أث�ن��اء بروفا
�سبقت الت�صوير احلقيقي ،مما �أدى �إىل
مقتل مديرة الت�صوير هاليانا هات�شينز
و�أ� �ص �ي��ب امل �خ��رج ج��وي��ل � �س��وزا وبجروح

�أماندا �سيفريد بفيلم عن اكتئاب ما بعد الوالدة

بذلت املمثلة الأمريكية �أم��ان��دا �سيفريد الكثري م��ن اجلهد ليخرج فيلمها
اجلديد "جرعة هواء" (اي��ه ماوثفل �أوف �إي��ر) ،ال��ذي ي��دور حول املعاناة مع
اكتئاب ما بعد الوالدة� ،إىل النور.
الفيلم مقتب�س من رواي��ة حتمل اال�سم نف�سه �صدرت يف  2003للكاتبة �إميي
كوبلمان ،التي كتبت عن جتربتها ال�شخ�صية ،وجاءت فكرة حتويلها �إىل فيلم
بعدما ا�ستمعت كوبلمان �إىل ام��ر�أة تتحدث يف الإذاع��ة عن معاناتها مع هذا
اال�ضطراب .وبعدها توا�صلت مع �سيفريد ملعرفة �إمكانية تقدمي فيلم ي�سلط
ال�ضوء عليه.
ووفقا لدرا�سة �أجرتها املراكز الأمريكية ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها عانت
واح��دة من كل ثمانية من �أعرا�ض اكتئاب يف فرتة ما بعد ال��والدة يف .2018
وب�ع��د بحث غ�ير م��وف��ق ع��ن خم��رج للفيلم ق��ررت كوبلمان �أن ت�ت��وىل مهمة
الإخراج بنف�سها رغم �أنها ال متلك �أي خربة �سينمائية .و�ستتوىل �شركة �سوين
بيكت�شرز توزيع الفيلم ،و�سيبد�أ عر�ضه يوم � 29أكتوبر ت�شرين الأول.

خ �ط�يرة .وق��ال��ت ال��وث��ائ��ق �إن بالدوين
ُ�سلم �سالحا ناريا و ُقيل له �إنه ال يحتوي
على ر�صا�ص حقيقي ،وهو ما يثري �شبهة
�إهمال .وقالت املدعية يف مقاطعة �سانتا
يف بوالية نيو مك�سيكو ،م��اري �ألتوي�س،
�إن��ه مل يتم ا�ستبعاد توجيه تهم جنائية
يف احلادثة.
و�أ��ض��اف��ت �أن ال���س�لاح ال �ن��اري امل�ستخدم
يف احل� ��ادث ق��ان��وين ومل ي �ك��ن م�سد�س
الدعامة الذي يطلق الطلقات الفارغة.
وك ��ان م���س��اع��د امل �خ��رج يف ال�ف�ي�ل��م ،ديف
ه��ول��ز� ،أب �ل��غ ط��اق��م ت�صوير الفيلم ب�أن
امل �� �س��د���س ال� ��ذي ��س�ي���س�ت�ع�م�ل��ه بالدوين
"بارد" ،وهو م�صطلح ي�ستخدمه �صانعو
الأفالم للإ�شارة �إىل �أن م�سد�س الدعامة
�آمن لال�ستخدام وغري حم�شو بالذخرية
احلية.

�صورة نا�سا تده�ش املغردين..
�صاروخ يخرتق ال�سحاب
تداول رواد موقع تويرت على نطاق
وا�سع �صورة تظهر �صاروخا �أطلقته
وك��ال��ة الف�ضاء الأم�يرك�ي��ة "نا�سا"
وق� ��د اخ �ت��رق ال �غ �ي��وم م�ت�ج�ه��ا �إىل
ال�ف���ض��اء اخل ��ارج ��ي .وك��ان��ت وكالة
"نا�سا" ن�شرت ال�صورة على موقعها
الر�سمي قبل �أن ي�ت��داول�ه��ا مغردو
"تويرت" .ورغم �أن ال�صورة التقطت
قبل �سنوات� ،إال �أنه جرى تداولها يف
الأي��ام الأخ�يرة .وحتت عنوان "عرب
الغيوم"�� ،ش��رح��ت وك��ال��ة الف�ضاء
الأمريكية تفا�صيل ق�صة ال�صورة،
ق��ائ �ل��ة �إن ال� ��� �ص ��اروخ ك� ��ان يحمل
مكوك الف�ضاء �إنديفور ،ال��ذي كان
ع �ل��ى م�ت�ن��ه  6م ��ن رواد الف�ضاء.
وب��د �أن ال���ص��ورة التقطت يف و�ضح
النهار ،وهو ما �أكدته "نا�سا" �إذ �إن
ال�صاروخ انطلق من مركز كينيدي
ل �ل �ف �� �ض��اء ،ع �ن��د ال �� �س��اع��ة التا�سعة
��ص�ب��اح��ا ب�ت��وق�ي��ت والي� ��ة فلوريدا.
وطرح كثريون �س�ؤاال عن اجلهة التي
التقطت ال�صورة ،والإجابة بح�سب
وكالة الف�ضاء الأمريكية �أن طائرة
ت��دري��ب مكوكية ه��ي ال�ت��ي التقطت
ال �� �ص ��ورة .وك� ��ان ت �ف��اع��ل املغردين
كبريا مع �صورة "نا�سا" ،فعلى �سبيل
امل�ث��ال ن�شر ح�ساب ،Black Hole
ال �� �ص��ورة ،االث �ن�ين امل��ا��ض��ي ،وحازت
خ�لال ف�ترة ق�صرية �أك�ث�ر م��ن 21
�ألف �إعجاب و�أعاد ن�شرها نحو �أكرث
من  2200مغرد .وت�ساءل مغردون
عما �إذا ك��ان��ت ال���ص��ورة حقيقية �أم
ال ،فالبع�ض م��ن ��ش��دة الده�شة مل
ي�صدق �أنها حقيقية� ،إال �أن مغردين
ن�شروا رابطا يحيل �إىل موقع وكالة
نا�سا وفيه تظهر ال�صورة وق�صتها.

