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م�ست�شار الرئي�س الفرن�سي:
الإخوان يخ�سرون معركتهم يف فرن�سا
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�ص 13

نظم مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات حما�ضرة بعنوان الإخ��وان امل�سلمني يف
فرن�سا :واق��ع اليوم وم ��آالت امل�ستقبل للدكتور حكيم القروي م�ست�شار الرئي�س
الفرن�سي لتفكيك الإ�سالموية ال�سرية بفرن�سا ،وم�ست�شار رئي�س الوزراء الفرن�سي
الأ�سبق جون بيار رافاران ،وذلك يف قاعة ال�سالم مبقر املركز يف �أبوظبي.
و�أ�شار الدكتور حكيم القروي يف بداية حما�ضرته �إىل �أنه تناول م�سائل التنوع على
مدى  15عاماً ب�صفته م�ؤ�س�ساً ملجموعة القرن احلادي والع�شرين ،واعتمد القاعدة
نف�سها دائماً :ال تتدخل يف الأم��ور الدينية على اعتبار �أن الدين م�س�ألة خا�صة
بالكامل .وقال �إن كل هذا تغري بعد واقعة �شاريل �إيبدو ،داعياً �إىل درا�سة امل�سائل
الواقعية ،وهو ما يبد�أ بتقدير املوقف .وفهم امل�شهد الأيديولوجي الإ�سالمي.
(التفا�صيل �ص)8
مواقــيت ال�صالة الفجر05:22 ........
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املغرب.....
الع�شاء......

�أخبار الإمارات

ليال مبفردهم
أمانا يف العامل يف جتوال ال�سكان
الإمارات الأكرث �
ً
ً
�شهد حما�ضرة يف جمل�س �سموه بعنوان «الواليات املتحدة ودولة الإمارات  :التحديات والفر�ص امل�شرتكة»

حممد بن زايد يزور معر�ض دبي للطريان وي�شيد بحجم امل�شاركات وكفاءة التنظيم
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون
رئي�س جنوب �أفريقيا يف وفاة الرئي�س الأ�سبق

•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل ،برقية تعزية �إىل فخامة الرئي�س �سرييل راما فوزا رئي�س جمهورية
جنوب �أفريقيا ،وذلك يف وفاة فريدريك دي كلريك راجيا الرئي�س الأ�سبق
جلمهورية جنوب �أفريقيا.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،برقي َتي تعزية مماثل َتني �إىل فخامة الرئي�س �سرييل راما فوزا.

حممد بن زايد يطلع على �أحدث تكنولوجيا الطريان خالل زيارته معر�ض دبي للطريان (وام)
من جهة اخرى زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
•• �أبوظبي-وام:
عهد �أب��و ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س معر�ض دبي
�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي للطريان  2021الذي يوا�صل فعاليات دورته ال�سابعة ع�شرة.
نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة حما�ضرة يف جمل�س حممد بن وجتول �سموه يف عدد من الأجنحة امل�شاركة يف املعر�ض �شملت ال�شركات
زاي��د حتت عنوان (الواليات املتحدة ودول��ة الإم��ارات العربية املتحدة « : :كاتيك ال�صينية» و«دا�سو الفرن�سية» و«�إم بي دي �إيه الأوروبية» و«�ساب
التحديات والفر�ص امل�شرتكة) حا�ضر فيها مايك بومبيو وزير اخلارجية ال���س��وي��دي��ة»  ،ح�ي��ث اط�ل��ع ��س�م��وه م��ن م���س��ؤويل ال���ش��رك��ات ع�ل��ى �أحدث
الأمريكي ال�سابق.
(التفا�صيل �ص)2
منتجاتها من التقنيات املبتكرة.

قوات الأمن تطلق الغاز امل�سيل للدموع

قطع �شبكة االت�صال بالتزامن مع االحتجاجات يف ال�سودان
•• اخلرطوم-وكاالت:

انقطعت خدمة الهاتف املحمول والإنرتنت قبيل جولة من
االحتجاجات على ق��رارات قائد اجلي�ش الفريق �أول عبد
الفتاح الربهان ،وللمطالبة بحكم مدين.
من جهتها� ،أطلقت قوات الأمن غازات م�سيلة للدموع على
املتظاهرين ال��ذي��ن ن��زل��وا باملئات االرب�ع��اء االحتجاج على
ق ��رارات اجلي�ش بحل جمل�س ال ��وزراء وال���س�ي��ادة ،و�إعالن
الطورائ.
وق��ال �شهود عيان لوكالة فران�س بر�س �إن اط�لاق قنابل
الغاز يف و�سط اخلرطوم ويف منطقة بحري (�شمال �شرق)
�أدى اىل �سقوط ج��رح��ي يف العا�صمة ال�ت��ي قطعت عنها

كل خدمات االت�صاالت الهاتفية كما قطع عنها االنرتنت
منذ � 24ساعة .ويوم الثالثاء ،نفذت �سلطات الأمن حملة
اعتقاالت وا�سعة �شملت الع�شرات من الن�شطاء والفاعلني يف
حتالف قوى احلرية والتغيري من بينهم نور الدين �صالح
الدين ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلزب امل�ؤمتر ال�سوداين.
وجاءت حملة االعتقاالت اجلديدة التي نفذت يف عدد من
�إح �ي��اء العا�صمة اخل��رط��وم وم��دن ��س��ودان�ي��ة �أخ ��رى قبيل
�ساعات من انطالق م�سريات الأرب�ع��اء الراف�ضة لقرارات
ق��ائ��د اجل�ي����ش ب�ح��ل جمل�سي ال � ��وزراء وال �� �س �ي��ادة و�إع�ل�ان
الطوارئ.
ويف ظ��ل ج �ه��ود وو� �س��اط��ات حم�ل�ي��ة ودول �ي��ة م�ت�ع�ثرة حلل
الأزمة احلالية يف البالد� ،أكد جتمع املهنيني ال�سودانيني يف

بيان االثنني �أنه لن يكون جزءا من �أي ت�سوية مع اجلي�ش
ال�سوداين؛ م�شريا �إىل �أن الطريق الوحيد حلل الأزمة هو
الت�أ�سي�س ل�سلطة وطنية مدنية انتقالية كاملة نابعة من
القوى الثورية واملتم�سكة ب�أهداف التغيري اجلذري وثورة
دي�سمرب.
وقامت نائبة وزير اخلارجية الأمريكي لل�ش�ؤون االفريقية
م ��ويل يف خ�ل�ال الأي � ��ام الأخ �ي��رة ب �ج��والت م�ك��وك�ي��ة بني
امل��دن�ي�ين ،وم��ن بينهم رئ�ي����س ال� ��وزراء ع�ب��د اهلل حمدوك
ال��ذي �أق��ال��ه اجلي�ش وو�ضعه قيد االق��ام��ة اجل�بري��ة ،وبني
الع�سكريني يف حماولة للتو�صل اىل ت�سوية تتيح العودة اىل
املرحلة االنتقالية املفرت�ض �أن تقود اىل �سلطة منتخبة
دميوقراطيا يف العام .2023

مريكل :و�ضع اجلائحة م�أ�ساوي يف �أملانيا

•• برلني-وكاالت:
و�صفت امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال مريكل الأربعاء و�ضع جائحة كورونا يف �أملانيا ب�أنه م�أ�ساوي داعية �إىل امل�ضي
قدماً يف �إعطاء اجلرعات املعززة من اللقاحات بوترية �أ�سرع ونا�شدت املت�شككني يف التطعيم تغيري �آرائهم.
ويف وقت �سابق من الأربعاء ،قال معهد روبرت كوخ �إن الإ�صابات امل�ؤكدة زادت بواقع  52826يف الوقت
الذي ت�شدد فيه املوجة الرابعة من اجلائحة قب�ضتها على �أوروبا.
قالت مريكل يف م�ؤمتر لر�ؤ�ساء بلديات املدن الأملانية مل يفت الأوان بعد لأخذ اجلرعة الأوىل من
اللقاح ...من يح�صل على اللقاح يحمي نف�سه والآخرين .املخرج الوحيد من اجلائحة هو تطعيم عدد
كاف من النا�س� .أ�ضافت �أن هناك حاجة ملجهود وطني لبدء توزيع اجلرعات املعززة ب�أعداد �ضخمة ،بعد
�أن بد�أت احلماية التي توفرها اللقاحات يف الت�ضا�ؤل بعد �ستة �أ�شهر من اجلرعة الثانية.
من جهة �أخرى ،قالت حكومة املجر على موقعها الإلكرتوين الر�سمي اخلا�ص بتطورات فريو�س كورونا
�إن البالد �سجلت � 10265إ�صابة جديدة الأربعاء ،يف �أعلى ح�صيلة يومية منذ نهاية مار�س �آذار.

�إ�سرائيل تق�صف جنوب دم�شق
•• دم�شق-وكاالت:

قال التلفزيون ال�سوري �صباح �أم�س،
�إن �إ� �س��رائ �ي��ل �أط �ل �ق��ت �صاروخني
ا�ستهدفا مبنى خاوياً جنوب دم�شق
من اجتاه ه�ضبة اجلوالن.
و�أ�ضاف التلفزيون �أن��ه مت �إ�سقاط
�أحد ال�صاروخني ومل يتم وقوع �أي
خ�سائر.
وك��ان��ت ق��د ق�صفت ط��ائ��رة م�سرية
جمهولة بال�صواريخ ،يوم االثنني
امل��ا��ض��ي �أط ��راف مدينة البوكمال
يف ري��ف دي��ر ال ��زور ال�شرقي التي
تتمركز فيها امليلي�شيات الإيرانية
واملوالية لها ،حيث �شوهدت �أعمدة
ال� ��دخ� ��ان ت �ت �� �ص��اع��د م ��ن �أط � ��راف
امل��دي�ن��ة ،دون ورود م�ع�ل��وم��ات عن
اخل �� �س��ائ��ر ال �ب �� �ش��ري��ة ح �ت��ى الآن،
بح�سب امل��ر��ص��د ال���س��وري حلقوق
الإن�سان.
وي�أتي ذلك بعد �أيام من �إزالة رايات
امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات الإي��ران �ي��ة م��ن بع�ض
ال �ت �م��رك��زات وامل� �ق ��رات الع�سكرية
التابعة لها يف مدينة البوكمال.

رئي�س وزراء ليبيا الأ�سبق علي زيدان يرت�شح النتخابات الرئا�سة

هيئة االنتخابات بليبيا :تقدمي طلبات الرت�شح ال يعني قبولها
•• طرابل�س-وكاالت:

ت �ق��دم رئ�ي����س وزراء ليبيا الأ� �س �ب��ق ،ع�ل��ي زي � ��دان ،يوم
الأربعاء ،ب�أوراق تر�شحه لالنتخابات الرئا�سية املرتقبة
يف ال�ب�لاد  24دي�سمرب ،يف مكتب الإدارة االنتخابية
بالعا�صمة طرابل�س.
وقال زيدان �إن االنتخابات هي املخرج للوطن مما يعانيه
الآن ،م�ضيفا �أن��ه يف حال توليه ال�سلطة ،ف�إنه م�ستعد
للتنازل �أو �أي تغيري ي� ��ؤدي ل��وف��اق وط�ن��ي ب�ين جميع
الأطراف.
وت��اب��ع يف ت���ص��ري��ح ��ص�ح�ف��ي ن �ح��ن � �س �ع��داء ب � ��أن تكون
ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف ليبيا ال�ي��وم ب�ه��ذا الن�سق والرتتيب
والنظام ،موجها التحية �إىل املفو�ضية الوطنية العليا
لالنتخابات وفريق عملها ،على ما تقوم به من �إجراءات
�ستحقق امل�أمول منها ،وجتعل ليبيا ت�سري نحو ال�سالم.
وم��ع م�سارعة ع��دد من املر�شحني �إىل تقدمي الطلبات
للرت�شح �إىل االنتخابات الرئا�سية والنيابية يف ليبيا،
�أعلنت املفو�ضية العليا لالنتخابات� ،أم�س الأربعاء� ،أن
تقدمي الطلبات ال يعني قبول الرت�شيحات.

كما �أو��ض�ح��ت �أن عملية التحقق م��ن طلبات الرت�شح
ج��اري��ة يف ال��وق��ت احل ��ايل ،على �أن تعلن الح�ق��ا قائمة
املر�شحني ،م�ضيفة �أن عدد املرت�شحني لل�سباق الرئا�سي
بلغ .10
�إىل ذلك� ،أ�ضافت يف بيان �صادر عن مكتبها الإعالمي،
�أنها با�شرت يف �إجراءات �إحالة القائمة الأوىل من طلبات
امل�ت�ق��دم�ين للرت�شح الن�ت�خ��اب��ات جمل�س ال �ن��واب ،التي
احتوت على بيانات  601مرت�شح� ،إىل كل من النائب
العام وجهاز املباحث اجلنائية والإدارة العامة للجوازات
واجلن�سية .كذلك �أ�شارت �إىل �أن �إحالة املر�شحني ي�أتي
ع �م�ًل�اً ب��ال�ق��ان��ون رقم 2ل�ل�ع��ام احل ��ايل ب���ش��أن انتخاب
جمل�س النواب وتعديالته ،الذي ي�شرتط على املرت�شح
يف املادة ال�ساد�سة منه� :أال يكون حمكومًا عليه بعقوبة
�أو جناية �أو جنحة خملة بال�شرف ما مل يكن م�أذو ًنا له
بذلك من اجلهات املخت�صة ،ح�سب القوانني .ونوهت
املفو�ضية �إىل �أن هذا الإجراء ي�أتي يف �إطار حر�صها على
تطبيق القانون ،والت�أكد من توفر �شروط الرت�شح يف
الطلبات املقدمة ،بهدف �إ�ضافة املزيد من ال�شفافية على
�إجراءات العملية االنتخابية.

مديرعاموكالةالطاقةالذرية
يزور �إي��ران االثنني املقبل

•• عوا�صم-وكاالت:

ك�شفت �إي ��ران �أم ����س الأرب �ع��اء عن
موعد زي��ارة امل��دي��ر ال�ع��ام للوكالة
ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة التابعة
ل�ل�أمم املتحدة ،رافاييل غرو�سي،
�إىل طهران.
ف�ق��د ق��ال امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م منظمة
ال�ط��اق��ة ال��ذري��ة الإي��ران �ي��ة بهروز
كمالوندي ،الأربعاء� ،إن مدير عام
ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة الذرية
�سيزور �إيران الأ�سبوع املقبل.
ونقلت و�سائل �إعالم �إيرانية ر�سمية
ع ��ن ك �م��ال��ون��دي ق ��ول ��ه غرو�سي
�سي�صل �إىل ط�ه��ران ي��وم االثنني،
بح�سب رويرتز.
وت�أتي هذه الزيارة من قبل غرو�سي
يف الوقت الذي ت�ستعد فيه طهران
وق��وى عاملية ال�ستئناف حمادثات
ب� ��� �ش� ��أن �إح� � �ي � ��اء ات � �ف� ��اق 2015
النووي.
و�أ� � �ض ��اف ��ت وك ��ال ��ة �أن � �ب� ��اء فار�س
الإيرانية �شبه الر�سمية نقال عن
ك �م��ال��ون��دي �أن غ��رو� �س��ي �سي�صل
طهران م�ساء الإثنني  22نوفمرب،
ويلتقي ال�ث�لاث��اء رئ�ي����س املنظمة
الإي��ران�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة ،ووزير
اخلارجية.
وك� � � ��ان امل � �ت � �ح� ��دث ب ��ا�� �س ��م وزارة
اخلارجية الإيرانية �أعلن االثنني
�أن ط�ه��ران قدمت لغرو�سي دعوة
ل��زي��ارت�ه��ا ،وه��ي تنتظر رده ب�ش�أن
ذلك ،بح�سب فران�س بر�س.
و�أت��ى الإع�ل�ان ع��ن ال��دع��وة بعدما
�أب��دى غرو�سي يف الثاين ع�شر من
ن��وف�م�بر اجل ��اري ا��س�ت�غ��راب��ه لعدم
وجود توا�صل بينه وبني م�س�ؤولني
� �س �ي��ا� �س �ي�ين يف ح �ك��وم��ة الرئي�س

التفا�صيل �ص)2

ال�شرطة الربيطانية :هجوم
ليفربول �أُعد منذ �أبريل على الأقل

•• لندن-وكاالت:

ك�شفت ال�شرطة الربيطانية� ،أم�س الأربعاء� ،أن منفذ هجوم ليفربول
يوم الأحد املا�ضي بدء يعد للهجوم من �أكرث من � 7شهور.
فقد �أعلنت ال�شرطة الربيطانية الأرب�ع��اء �أن الرجل ال��ذي ي�شتبه
ب�أنه نفذ عملية التفجري يف �سيارة �أج��رة �أم��ام م�ست�شفى للن�ساء يف
ليفربول ،الواقعة �شمايل �إجنلرتا� ،أعد للهجوم منذ � 7أ�شهر على
الأقل.
وقالت �شرطة مكافحة الإره��اب الربيطانية ،يف بيان� ،إن عمليات
�شراء مكونات العبوة النا�سفة ،التي قتلت املنفذ عماد ال�سويلمني،
ج��رت على الأق��ل منذ �أن ا�ست�أجر �شقته يف �أب��ري��ل املا�ضي ،بح�سب
فران�س بر�س.
وكان ال�سويلمني ،الذي ولد يف العراق ويبلغ من العمر  32عاما،
راكبا يف �سيارة �أجرة وقتل نتيجة انفجار وقع قبيل ال�ساعة 11:00
بتوقيت غرينت�ش ،يف وق��ت ك��ان��ت بريطانيا حتيي ذك��رى �ضحايا
احلروب يف منا�سبة �أحد الذكرى.
وت�سبب االنفجار� ،إىل جانب مقتل املنفذ ،ب�إ�صابة ال�سائق بجروح
طفيفة.
وعلى الرغم من �أنه مل يتم حتديد �أي دوافع �أيديولوجية للهجوم
حتى الآن ،ف ��إن ال�شرطة تعترب �أن��ه هجوم �إره��اب��ي ،وفقا ملا ذكرته
و�سائل �إعالم بريطانية.
و�أ� �ض��اف��ت ال���ش��رط��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة �أب�ح��اث�ن��ا �أظ �ه��رت �أن ال�سويلمني
عانى من نوبات مر�ض عقلي ،وه��ذا الأم��ر �سيكون �أ�سا�س جزء من
حتقيقاتنا ،وفقا لفران�س بر�س.

انفجاران يهزان العا�صمة الأفغانية كابول

•• كابول-رويرتز:

قال م�س�ؤولون من حركة طالبان
و� �س �ك��ان �إن ان �ف �ج��اري��ن وق �ع��ا يف
العا�صمة الأفغانية كابول �أم�س
الأرب�ع��اء ،مما �أدى ملقتل �شخ�ص
واح��د على الأق��ل و�إ��ص��اب��ة م��ا ال
يقل عن �ستة.
وذك � � ��ر ق � � ��اري � �س �ع �ي��د خو�ستي
امل�ت�ح��دث با�سم وزارة الداخلية
يف تغريدة على تويرت �أن �سيارة
م �ل �غ��وم��ة ان �ف �ج��رت يف منطقة
دا� � �س ��ت ب��ر� �ش��ي ذات الأغلبية
ال���ش�ي�ع�ي��ة يف غ ��رب ك ��اب ��ول ،مما
�أ�سفر ع��ن مقتل م��دين و�إ�صابة
�ستة.
وال ي ��وج ��د ت ��أك �ي��د ب �� �ش ��أن عدد
ال �� �ض �ح��اي��ا ،وق� ��ال م �� �س ��ؤول من
طالبان طلب عدم ذكر هويته �أن
�سبعة قتلوا وت�سعة �أ�صيبوا.
وذك��ر �أح��د ال�سكان املحليني �أن
ان �ف �ج��ارا ث��ان�ي��ا وق ��ع يف منطقة

�أفغان يعاينون حطام �سيارة ملغومة انفجرت يف كابول (ا ف ب)
كارتي  3القريبة .وقال م�س�ؤول الأي��ام املا�ضية �شملت ا�ستهداف
م��ن ط��ال�ب��ان �إن ق ��وات الأم ��ن ال م�ن��اط��ق �شيعية يف غ��رب املدينة
عدة مرات.
تزال جتمع معلومات.
و�أظ � �ه ��رت � �ص��ور م �ن �� �ش��ورة على ومل تعلن �أي جهة م�س�ؤوليتها،
م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي لكن مت�شددي الدولة الإ�سالمية
�سيارة حمطمة م�شتعلة.
�أعلنوا م�س�ؤوليتهم عن عدد من
ي ��أت��ي االن �ف �ج��اران ب�ع��د �سل�سلة ال�ه�ج�م��ات ع�ل��ى �أه � ��داف �شيعية
ت �ف �ج�ي�رات � �ش �ه��دت �ه��ا ك ��اب ��ول يف منها م�ساجد.

معارك �ضارية وخ�سائر
فادحة للحوثيني يف م�أرب
•• اليمن-وكاالت:

جتارب تثري الرعب وال�سخط

يف جتربة �أرعبت العامل:

هل حقا «يخ ّرب الرو�س الف�ضاء»؟
••

الفجر -جوريك بون�سيت –ترجمة خرية ال�شيباين

�شجبت العديد من احلكومات ،منها حكومتا الواليات املتحدة وفرن�سا،
جناح رو�سيا يف �إطالق �صاروخ م�ضاد للأقمار ال�صناعية �أول �أول �أم�س
االثنني م�شريين �إىل «خم ّربي الف�ضاء» ،مما �أدى �إىل تفاقم التوترات
مع مو�سكو.
لقد مت تدمري قمر جت�س�س كهرومغناطي�سي رو�سي قدمي :كو�سمو�س
� ،1408أطلق عام  1982وينتمي �إىل �سل�سلة ت�سلينا-د ،عفا عليه
الزمن الآن .ونتج عن اال�صطدام �أكرث من  1500حطام كبري� ،سيبقى
بع�ضها يف املدار لأكرث من ع�شر �سنوات.
�أدانت نا�سا ب�شدة موقف رو�سيا ،الذي ي�ضيف تهديدًا للحياة اليومية
املزدحمة ا�صال للم�ست�أجرين ال�سبعة -منهم رو�سيان -ملحطة الف�ضاء
الدولية ،وميكن �أن يجرب الأقمار ال�صناعية املدنية والع�سكرية على
املناورة وبالتايل تقلي�ص عمرها .وكان غر�ض الكرملني �إظهار قدرته
على تدمري الأج�سام يف امل��دار ،كما �سبق ان فعلت ال�صني والواليات
(التفا�صيل �ص)10
املتحدة والهند.

بينما ت�ستمر اال�شتباكات على كافة
اجل �ب �ه��ات يف م � ��أرب ال�ي�م�ن�ي��ة منذ
�أ�سابيع� ،شهدت ال�ساعات املا�ضية
معارك عنيفة بني اجلي�ش الوطني
م�سنودا باملقاومة ال�شعبية من جهة
وم�ل�ي���ش�ي��ا احل��وث��ي امل��دع��وم��ة من
�إي��ران من جهة �أخ��رى يف اجلبهات
اجلنوبية للمحافظة.
فقد �أف ��ادت م�صادر ميدانية ،ب�أن
اجل �ي ����ش ت �� �ص��دى ل �ه �ج��وم عنيف
�شنته امللي�شيا فجر الأرب�ع��اء ،على
مواقعه يف جبهة حريب «�أم ري�ش
 الفليحة» وكبدها خ�سائر كبريةيف الأرواح وامل �ع��دات امل��درع��ة التي
ا�ستخدمتها يف هجومها.
ويف جبهة ذن��ة ،دكت غ��ارات مكثفة
ل �ط�ي�ران حت��ال��ف دع ��م ال�شرعية،
مواقع احلوثيني يف جبال ال�سواد،
ب�ي�ن م �ن��اط��ق ب �ن��ي � �ض �ب �ي��ان وب�ل�اد
مراد.
وجاءت هذه التطورات يف وقت �أكد
فيه وزي��ر االع�ل�ام اليمني ،معمر
الإري ��اين� ،أن تعزيز جبهات م�أرب
ب��وح��دات ن��وع�ي��ة ب�ع��د اال�ستنزاف
ال��ذي تعر�ضت له امللي�شيات خالل
الأ� �ش �ه��ر امل��ا� �ض �ي��ة ،ك�ف�ي��ل بتغيري
م��وازي��ن امل�ع��رك��ة ل���ص��ال��ح اجلي�ش
واملقاومة والقبائل ،وحتويل م�سار
العمليات الع�سكرية.
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ال�صحة جتري  337,742فح�صا ك�شفت عن � 74إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا و 93حالة �شفاء وعدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
••�أبوظبي-وام:

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة 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  337,742فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
ال �ـ  24املا�ضية على ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل
و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
 و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  74حالة �إ�صابة

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  741,148حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
خالل الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف
الدولة  2,144حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  93حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  735,816حالة.

ال�صحة تعلن تقدمي  18,567جرعة من �شرطة �أبوظبي واجلمعية الأوروبية ملدار�س
تعليم القيادة تبحثان تعزيز التعاون
لقاح كوفيد 19 -خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  18,567جرعة من لقاح
كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى ام�س  21,620,393جرعة ومعدل توزيع اللقاح
 218.60جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�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

ب�ح�ث��ت ��ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي م��ع اجل�م�ع�ي��ة الأوروب� �ي ��ة مل��دار���س تعليم قيادة
ال�سيارات �سبل التعاون وتبادل اخلربات لتطوير منظومة تدريب وفح�ص
ال�سائقني.
وكان العقيد حممد الربيك العامري مدير مديرية ترخي�ص ال�سائقني
والآل�ي��ات بقطاع العمليات املركزية التقى وفد اجلمعية برئا�سة مانويل
بيكاردي �سكرتريها العام  ..وجرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض �آخر امل�ستجدات
والأعمال التي قامت بها اجلمعية من درا�سات وا�ستحداث برامج وتقنيات
تطويرية لكل من منظومة تدريب واختبار ال�سائقني.

حممد بن زايد ي�شهد حما�ضرة يف جمل�س �سموه بعنوان «الواليات املتحدة ودولة الإمارات  :التحديات والفر�ص امل�شرتكة»
•• �أبوظبي-وام:

� �ش �ه��د � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي� ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل �� �س �ل �ح��ة حم��ا� �ض��رة يف
"جمل�س حممد بن زايد" حتت
عنوان " الواليات املتحدة ودولة
الإم� � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة :
التحديات والفر�ص امل�شرتكة "
حا�ضر فيها مايك بومبيو وزير
اخلارجية الأمريكي ال�سابق.
و�أع� � ��رب ال ��وزي ��ر ال �� �س��اب��ق مايك
بومبيو يف م�ستهل حما�ضرته..
ع��ن ��س�ع��ادت��ه ب��وج��وده يف جمل�س
حممد بن زايد ويف دولة الإمارات
ال �ت��ي ت�ع�م��ل ج�ن�ب��ا �إىل ج�ن��ب مع
الواليات املتحدة مل�ساعدة النا�س
يف ج�م�ي��ع �أن �ح��اء ال �ع ��امل ..وقال
�إن دول��ة الإم� ��ارات لديها قدرات
و�إم �ك��ان��ات عالية �أح��دث��ت الفرق
يف تعاونها مع �أ�صدقائها وتقدمي
خدماتها الإن�سانية �إىل النا�س.
كما �شهد املحا�ضرة�..سمو ال�شيخ
حمدان بن زاي��د �آل نهيان ممثل
احل � ��اك � ��م يف م �ن �ط �ق��ة ال �ظ �ف ��رة
وال� �ف ��ري ��ق � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ �سيف
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال� ��وزراء وزي ��ر الداخلية
واللواء الركن بحري طيار ال�شيخ

�سعيد ب��ن ح�م��دان ب��ن حممد �آل
ن �ه �ي��ان ،ق��ائ��د ال� �ق ��وات البحرية
وع��دد م��ن ال�شيوخ وامل�س�ؤولني.
وتناول املحا�ضر حماور "الإميان
والأ�� �س ��رة واالقت�صاد" و�أهمية
ه��ذه ال��رك��ائ��ز ال�ث�لاث��ة جمتمعة
يف دفع املجتمع يف دولة الإمارات
والواليات املتحدة وبقية العامل..
للم�ضي قدماً يف حتقيق تطلعاتهم
وط �م��وح��ات �ه��م ن �ح��و امل�ستقبل..
وقال " عندما نقوم ب�أعمالنا ن�ضع
ن�صب �أعيننا  ،حياة �أطفال اليوم
والأج�ي��ال املقبلة الذين يجب �أن

ن�ضمن لهم م�ستقبال �أف�ضل".
و�أو� �ض��ح ال��وزي��ر ال���س��اب��ق � "..أن
ال��دي��ان��ات الإب��راه �ي �م �ي��ة الثالث
جميعها انطلقت من هذه املنطقة
منبع ومهد احل�ضارات والتاريخ
 ..و�أن النا�س يعربون عن �إميانهم
ومعتقداتهم بطرق خمتلفة لكن
اجل�م�ي��ع ي ��ؤم��ن ب� ��أن اهلل موجود
ويجب عبادته ..و�أن نبني ج�سور
التوا�صل والتالقي بني خمتلف
الأمم  ..م�شريا يف ه��ذا ال�سياق
�إىل �أهمية االتفاق الإبراهيمي يف
تعزيز التعاون والتبادل التجاري

واال�ستفادة من التقنيات احلديثة
لدى كل بلد ملا فيه خري ال�شعوب
وم�ستقبلها" .ور�أى �أن ال�شرق
الأو�� �س ��ط م�ن�ط�ق��ة م�ل�اذ للنا�س
فمنها بد�أت الديانات الإبراهيمية
وانت�شرت �إىل العامل والتي ُي�س َتمد
م ��ن ج��وه��ره��ا ال �ق �ي��م امل�شرتكة
يف ال�ت�ع��اي����ش وف �ه��م احل�ضارات
الأخ ��رى ..م��ؤك��دا �أن االزده��ار ال
ميكن �أن يتحقق من العزلة �إمنا
بالتعاون ب�ين ال ��دول وال�شعوب.
وق ��ال " ت���ش��رف��ت ب��ال�ت�ع��رف على
بع�ض ال�ق��ادة وعائالتهم ومدى

حمبتهم ورعايتهم لهم..ولدينا
يقني �أن��ه لي�س هناك ما هو �أهم
م ��ن ع��ائ�لات �ن��ا ال �ت��ي حت �ي��ط بنا
كونها الركيزة التي تدفع قدما
�إىل جن ��اح امل�ج�ت�م�ع��ات والأمم..
م���ش�يرا �إىل �أن ال�ع��ائ�ل��ة العربية
ت �ع��د من ��وذج ��ا م �� �ش �ع �اً للأ�سرة
امل �ت �م��ا� �س �ك��ة ال �ت��ي ي �ج��ب بنا�ؤها
مل ��واج� �ه ��ة خم �ت �ل��ف ال �ت �ح��دي��ات
املعا�صرة" .و�أك��د م��اي��ك بومبيو
" �أن دولة الإم��ارات ومن خالل
ر�ؤى ق�ي��ادت�ه��ا اه�ت�م��ت بالأ�سرة
التي ه��ي �أ�سا�س املجتمع فعززت

امل� ��� �س ��اواة ب�ي�ن ال ��ذك ��ور والإن � ��اث
وال �ت��ي ك��ان��ت ق��اع��دة �أ��س��ا��س�ي��ة يف
ق�ي��ام ال��دول��ة ..ك�م��ا �أن جهودكم
الهامة مقدرة يف هذا املجال حتى
خارج حدود الإمارات ل�ضمان هذه
احلقوق الإن�سانية للمجتمعات..
م���ش�يرا يف ه ��ذا اجل��ان��ب �إىل �أن
ح��وايل  80يف امل��ائ��ة م��ن الن�ساء
الإم��ارات�ي��ات و�صلن �إىل م�ستوى
التعليم العايل" .و�أكد �أن امل�ستوى
االق� �ت� ��� �ص ��ادي � � �ض� ��رورة ورك� �ي ��زة
�أ�سا�سية الزده��ار الأمم والدول..
ودول��ة الإم ��ارات تعد �إح��دى هذه

ال��دول التي يجب �أن ت�سعى �إىل
تعزيز قوتها االقت�صادية..م�شريا
�إىل �أن االقت�صاد لي�س حكرا على
دولة معينة �أو فئة بل �إن تر�سيخ
ف �ك��رة ال �ت �ب ��ادل ال �ت �ج ��اري احلر
�ضرورة ملحة وهي جوهر العمل
ال� ��ذي ي �ج��ب ال �ق �ي��ام به" .ون ��وه
الوزير ال�سابق ب�أن دولة الإمارات
رك � ��زت خ �ل�ال ال �� �س �ن��وات الع�شر
الأخ�ي�رة على تر�سيخ اقت�صادها
الوطني والتكنولوجيا واالبتكار
وال�ع�ل��وم احل��دي�ث��ة وك��ذل��ك فعلت
الواليات املتحدة .و�أ�شار بومبيو

�إىل �أه� ��م ال �ق �ي��م والأف � �ك ��ار التي
تبناها خالل فرتة عمله يف عامل
ال �� �س �ي��ا� �س��ة اخل ��ارج� �ي ��ة ومنها..
ال���ش�ف��اف�ي��ة ه ��ي �أ� �س��ا���س القيادة
والريادة جلميع دول العامل وهي
ع��ام��ل رئ �ي ����س ل�ت�ق�ل�ي��ل املخاطر
ويف تقييم �إم�ك��ان�ي��ات�ن��ا وحتديد
م�ستوى العمل والتعاون ملختلف
الأط��راف ..خا�صة ب�ش�أن منطقة
ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط ال �ت��ي تواجه
ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال �ت �ح ��دي ��ات حيث
ي �ج��ب �أن ت �ك��ون �إ�سرتاتيجيتنا
وا�ضحة و�شفافة يف التعامل مع
ق�ضايا ه��ذه املنطقة التي تعي�ش
مرحلة هامة من تاريخها .يذكر
�أن م��اي��ك ب��وم�ب�ي��و ع �م��ل �سابقا
�إ�ضافة �إىل من�صب وزير خارجية
رئ �ي �� �س �اً ل��وك��ال��ة اال�ستخبارات
الأمريكية املركزية "�سي ا?ي ايه
" وع�ضوا يف " اللجنة اخلا�صة
ب���ش��أن التحقيق يف ال�ه�ج��وم على
القن�صلية الأم��ري�ك�ي��ة يف مدينة
بنغازي الليبية"..وكان قد تخرج
الأول على دفعته من الأكادميية
الع�سكرية الأم��ري�ك�ي��ة يف وي�ست
ب��وي�ن��ت ع ��ام  1986ح�ي��ث عمل
� �ض��اب �ط��ا يف � �س�ل�اح ال �ف��ر� �س��ان يف
اجل�ي����ش الأم��ري �ك��ي..وب �ع��د تركه
اخل��دم��ة در� ��س يف كلية هارفارد
للحقوق وعمل حمامياً.

حممد بن زايد يزور معر�ض دبي للطريان وي�شيد بحجم امل�شاركات وكفاءة التنظيم
•• دبي -وام:

زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبو ظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س معر�ض دبي للطريان 2021

الذي يوا�صل فعاليات دورته ال�سابعة ع�شرة .وجتول �سموه يف عدد من
الأجنحة امل�شاركة يف املعر�ض �شملت ال�شركات " :كاتيك ال�صينية"
و"دا�سو الفرن�سية" و"�إم بي دي �إي��ه الأوروبية" و"�ساب ال�سويدية"..
حيث اطلع �سموه م��ن م�س�ؤويل ال�شركات على �أح��دث منتجاتها من

�شرطة �أبوظبي  :دخول املركبات الثقيلة للأحياء
ال�سكنية يف �أوقات الذروة يعد خمالفة مرورية
•• �أبوظبي-الفجر

�أك��دت �شرطة �أبوظبي �أن دخ��ول املركبات الثقيلة وم��ا يف
حكمها �إىل الأحياء ال�سكنية �أو اخل��روج منها يف الأوقات
غري امل�سموح بها يعد خمالفة م��روري��ة .وحثت �سائقي
املركبات الثقيلة �إىل االلتزام بالت�صاريح املرورية ال�صادرة
من اجلهات املخت�صة وااللتزام ب�شروطها و بتوقيت حركة
�سريها ،وات�ب��اع الإر� �ش��ادات على م��داخ��ل ال�ط��رق مبدينة
�أبوظبي و�ضواحيها  ،والتقيد ب�أوقات ال��ذروة املعلن عنها
حل��رك��ة امل��رك �ب��ات الثقيلة يف �إم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي امل �ح��ددة يف
الفرتتني ال�صباحية وامل�سائية يف مدينة �أبوظبي من
� 6:30صباحا �إىل � 9:00صباحا ،ومن  3:00م�ساء �إىل

 6:00م�ساء ،وحددت �أوقات الذروة يف مدينة العني من
� 6:30صباحا �إىل � 8:30صباحا ،من  2:00م�ساء �إىل
 4:00ع�صرا.
و�أك��دت �أن الت�شديد على تطبيق املخالفات على املركبات
الثقيلة ور�صدهم وخمالفتهم من خالل الأنظمة الذكية
ي�أتي �ضمن جهودها و�أولوياتها اال�سرتاتيجية يف احلفاظ
ع�ل��ى مكت�سبات ال��وط��ن وج�ع��ل �أب��وظ�ب��ي عا�صمة الأمن
والأمان.
و�أو� �ض �ح��ت �أن� ��ه ووف �ق��ا ل �ل �ق��رار ال� � ��وزاري ب �� �ش ��أن قواعد
و�إج��راءات ال�ضبط املروري ف�إن ن�ص املخالفة هي "مرور
�أو دخ��ول املركبات الثقيلة يف الطرق والأم��اك��ن املمنوعة
هي الغرامة  1000درهم و 4نقاط مرورية".

التقنيات امل�ب�ت�ك��رة ال�ت��ي تعر�ضها يف ع��امل �صناعة ال �ط�يران بجانب
ت�سليط ال�ضوء على �أهم التطورات العاملية يف جمال الطريان مبختلف
�أن��واع��ه ..متمنياً �سموه جلميع امل�شاركني التوفيق .وق��ال �سموه� :إن
ال��دورة احلالية ملعر�ض دبي للطريان تكت�سب �أهمية خا�صة من حيث

حجم امل�شاركات الوطنية والعاملية ونوعية املعرو�ضات التي ت�شكل �إ�ضافة
�إىل قطاع الطريان و�سط الظروف التي يعقد خاللها املعر�ض ..بجانب
م�ستوى التنظيم وكفاءته والذي يليق ب�سمعة دولة الإمارات وريادتها يف
�صناعة املعار�ض وا�ست�ضافة الأحداث العاملية يف خمتلف الظروف.

الثانية عامليا يف م�ؤ�شر �أكرث الدول �أمانا

الإمارات الأكرث �أمانا يف العامل يف جتوال ال�سكان ً
ليال مبفردهم
ك���ش��ف ت���ص�ن�ي��ف دويل م ��رم ��وق ،م� ��ؤخ ��را� ،أن دول ��ة
الإم��ارات العربية املتحدة هي البلد الأك�ثر �أمانا يف
العامل ،عندما يتعلق الأمر بتجول النا�س مبفردهم
يف ال�شوارع.
وو�صلت ن�سبة من ي�شعرون بالأمن عندما يتجولون
لوحدهم يف �شوارع دولة الإمارات �إىل  95يف املئة ،ثم
جاءت الرنويج يف املرتبة الثانية بن�سبة تناهز  93يف
املئة.
كما ت�ب��و�أت دول��ة الإم ��ارات املرتبة الثانية يف م�ؤ�شر
�أكرث بلدان العامل �أمانا ،وفقا لتقرير غالوب للأمن

والنظام  ،2021ومل تتقدم على دولة الإمارات �سوى
االرنويج.
وجاءت ال�صني يف املرتبة الثالثة ،من حيث الأمان ،ثم
�سوي�سرا وفنلندا و�آي�سلندا ،يف املراكز التالية ،و�سط
ح�ضور الف��ت ل�ل��دول الإ�سكندنافية التي د�أب��ت على
ت�سجيل �أعلى م�ستويات التنمية الب�شرية يف العامل.
وتعليقا على ذل��ك ق��ال نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان،
يف تغريدة على تويرت ،بحكمة �سيدي القائد خليفة
بن زايد ،ور�ؤية �سيدي حممد بن را�شد ودعم �سيدي

حممد بن زايد ،ح�صدت دولة الإمارات املركز الأول يف
جتوال ال�سكان ليال مبفردهم واملرتبة الثانية عامليا
لأكرث البلدان �أماناً وفقا لنتائج تقرير جالوب للأمن
والنظام ،2021حفظ اهلل الإمارات و�أدام �أمنها.
واعتمد غالوب يف �إ�صدار هذه ال�سنة من امل�ؤ�شر على
الأجوبة التي �أدىل بها نحو  120.000من ال�سكان
البالغني  15عاماً ف�أكرب يف  115دولة ومنطقة حول
العامل على �أربعة �أ�سئلة ب�ش�أن مدى �شعورهم بالأمان
يف الدول التي يعي�شون فيها ،ومدى قدرة احلكومة يف
كل دولة على �إقرار النظام وتطبيق القانون.
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امل�صرف املركزي ي�صدر �إر�شادات جديدة ب�ش�أن مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب
•• �أبوظبي  -وام:

�أ�صدر م�صرف الإمارات العربية املتحدة املركزي �إر�شادات جديدة ب�ش�أن
مواجهة غ�سل الأم ��وال ومكافحة متويل الإره ��اب ل�شركات ال�صرافة
املرخ�صة.
وق ��ال م�ع��ايل خ��ال��د حم�م��د ��س��امل بالعمى التميمي حم��اف��ظ م�صرف
الإم��ارات العربية املتحدة املركزي  ..ن��ؤدي يف امل�صرف املركزي مهامنا
وم�س�ؤوليتنا الرقابية والإ�شرافية بالتزا ٍم تام .كما نعمل على �ضمان فهم
جميع �شركات ال�صرافة املرخ�صة يف دول��ة الإم��ارات مل�س�ؤولياتها جتاه
مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ،وو�ضعها برامج ف ّعالة

لتحديد وتخفيف خماطر هذه الأن�شطة على عملياتهم ،واالمتثال التام
اللتزاماتهم القانونية.
وت�سهم الإر� �ش��ادات اجل��دي��دة ،التي �ستدخل حيز التنفيذ اع�ت�ب��اراً من
اليوم ،يف فهم �شركات ال�صرافة املرخ�صة للمخاطر والتنفيذ الفعال
اللتزاماتها القانونية املتعلقة مبواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل
الإرهاب .وت�أخذ هذه الإر�شادات يف االعتبار املعايري والتوجيهات ال�صادرة
عن جمموعة العمل املايل "فاتف" كما ُتلزم �شركات ال�صرافة املرخ�صة
�إثبات امتثالها للمتطلبات اجلديدة يف غ�ضون �شهرٍ واح��دٍ من تاريخ
�إ�صدارها.
ويُعترب قطاع ال�صرافة من القطاعات احليوية فيما يتعلق باملخاطر

نظراً لأهميته البالغة يف دولة الإمارات ،حيث تزداد هذه املخاطر ب�شكل
ملحوظ نتيجة تعامالتها بالنقد واملدفوعات عرب احلدود.
وتن�ص الإر�شادات اجلديدة على �أن تعتمد �شركات ال�صرافة املرخ�صة على
برنامج ف ّعال ملواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب وم�صمم
ٍ
لأغرا�ض منع ا�ستغالل هذا الن�شاط لت�سهيل غ�سل الأم��وال �أو متويل
نهج ق��ائ� ٍ�م على املخاطر،
الإره ��اب ويتعينّ على ه��ذه ال�شركات تطبيق ٍ
تقييم منتظم يغطي جميع املخاطر ذات ال�صلة ب�أعمال
وذلك عرب �إجراء ٍ
ال�صرافة ،مبا يف ذلك العمالء واملنتجات واخلدمات وقنوات الت�سليم
والتقنيات اجل��دي��دة وامل�خ��اط��ر اجل�غ��راف�ي��ة وال�ن�ظ��راء وال�ت�م��وي��ل غري
امل�شروع .ويف الوقت نف�سه ،يجب �أن ت�صب نتائج تقييم املخاطر ل�شركات

ال�صرافة املرخ�صة يف م�صلحة ال�سيا�سات ال�شاملة للربنامج والإجراءات
وال�ضوابط الداخلية وتدريب املوظفني ،للحد من املخاطر ب�شكل ف ّعال.
ويت�ضمن برنامج مواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب �إن�شاء
�إدارة خم�ص�صة لالمتثال ،وب��ذل العناية ال��واج�ب��ة للعمالء ،وفح�ص
املعامالت ب�شكل م�ستمر ،واالم�ت�ث��ال الكامل ملتطلبات دول��ة الإم ��ارات
ب�ش�أن العقوبات املالية امل�ستهدفة والإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة .وقد
�أ�صدر امل�صرف املركزي م�ؤخراً �إر�شاداتٍ ب�ش�أن عنا�صر الربنامج ،والتي
تنطبق على جميع امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة .لالطالع على الإر�شادات
اجل��دي��دة ،يُرجى ال�ضغط على ال��راب��ط ال�ت��ايلhttps://www. :
.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft
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جائزة حممد بن زايد لأف�ضل معلم تعقد اجتماعا ملن�سقي الدول امل�شاركة
•• �أبوظبي-وام:

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية الفلبني
•• دبي -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان وزير
اخلارجية والتعاون ال��دويل معايل ت�ي��ودورو لوك�سني
وزي��ر خارجية الفلبني وذل��ك يف مقر �إك�سبو 2020
دبي.
جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني دولة
الإم� � ��ارات وال�ف�ل�ب�ين و��س�ب��ل ت�ع��زي��ز رواب� ��ط ال�صداقة
وال�ت�ع��اون ب�ين البلدين ال�صديقني يف امل�ج��االت كافة،
كما ناق�ش اجلانبان ع��ددا من الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك .وا�ستعر�ض �سموه ومعايل تيودورو لوك�سني

م�شاركة الفلبني يف �إك�سبو  2020دب��ي و�أهمية هذا
احلدث العاملي البارز يف ا�ستك�شاف �آفاق �أرحب للتعاون
امل�شرتك بني البلدين يف العديد من املجاالت.
ورح��ب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان مبعايل
ت� �ي ��ودورو ل��وك���س�ين  ..م� ��ؤك ��دا احل ��ر� ��ص ع �ل��ى تعزيز
العالقات الثنائية مع الفلبني وتطوير نطاق التعاون
والعمل امل�شرتك يف ع��دة جم��االت مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة للبلدين ويعود باخلري على �شعبيهما.
ح�ضر ال�ل�ق��اء  ..م�ع��ايل رمي ب�ن��ت �إب��راه �ي��م الها�شمي
وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل املدير العام لإك�سبو
 2020دبي.

ع �ق ��دت ج ��ائ ��زة حم �م��د ب ��ن زاي ��د
لأف� ��� �ض ��ل م �ع �ل��م اج� �ت� �م ��اع� �اً �ضم
امل �ن �� �س �ق�ين ل � �ل� ��دول امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف
اجل��ائ��زة بغر�ض ا�ستعرا�ض خطة
العمل وح�ج��م الإجن ��از يف جدول
�أع�م��ال ال ��دورة ال��راب�ع��ة ومناق�شة
اال� �س �ت �ع��دادات اخل��ا��ص��ة مب�شاركة
امل�ع�ل�م�ين ب�ج��ان��ب م��راج �ع��ة خطة
ال �ت �� �س��وي��ق وم �� �س �ت �ج��دات ال � ��دورة
الرابعة و�آلية التقدمي والتقييم.
وق � ��ال ال��دك �ت��ور ح �م��د الدرمكي
�أم�ين ع��ام اجل��ائ��زة �إن اللقاء كان
مثمراً للغاية وتطرق �إىل جوانب
حت�ضريية ع��دة ا�ستعداداً للدورة
الرابعة .و�أ��ش��ار �إىل �أن��ه مت خالل
االجتماع الت�أكيد على جمموعة
م��ن امل�ستجدات ال�ت��ي ط ��ر�أت على
اجل ��ائ ��زة و�أه �م �ي �ت �ه��ا يف ريادتها
و�شموليتها خ��ا��ص��ة ف�ي�م��ا يتعلق
ب�ت���ض�م�ي�ن�ه��ا ب� �ن ��وداً ف��رع �ي��ة مثل
وث �ي �ق��ة الأخ � ��وة الإن �� �س��ان �ي��ة التي
�أط �ل �ق��ت يف �أب��وظ �ب��ي وال�سالمة
الرقمية ومكافحة التنمر الرقمي
ال�سيما بعد بروز اجلائحة .ورحب

ال��درم�ك��ي باملجتمعني و�شكر لهم
تعاونهم ودعمهم ال��دائ��م خلطط
اجلائزة و�أهدافها مثمناً اجلهود
احل �ث �ي �ث��ة ل�ل�م�ن���س�ق�ين امل�شاركني
يف ال� ��دورات ال���س��اب�ق��ة .ول�ف��ت �إىل
�أن اجل��ائ��زة �أ�صبحت ال�ي��وم �أكرث
ت��و��س�ع�اً وان �ت �� �ش��اراً م��ع دخ ��ول دول
جديدة و�إف�ساح امل�شاركة للمعلمني
الأجانب وهذا ما يعك�س فل�سفتها
ال �ت�رب ��وي ��ة يف ت �ع �م �ي��م ال� �ف ��ائ ��دة

وال ��و�� �ص ��ول �إىل ج�م�ي��ع املعلمني
ال�ستقطابهم ل�ل�م���ش��ارك��ة و�إب� ��راز
�أع�م��ال�ه��م ال�ترب��وي��ة الإث��رائ �ي��ة يف
جمتمعاتهم املدر�سية.
و�أكد �أن دعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ال��دائ��م للجائزة
وت��وج�ي�ه��ات ��س�م��وه وح��ر��ص��ه على
�أن تظل يف الطليعة �إ�شراقاً وقيمة

و�إجن��ازاً من �أجل حتقيق �أهدافها
ال�ن�ب�ي�ل��ة يف ت��ر��س�ي��خ م�ك��ان��ة املعلم
وت �ط��وره و�إب� ��راز م�ن�ج��زات��ه �أ�سهم
يف تطور اجل��ائ��زة وم�ضيها قدماً
ع �ل��ى ط��ري��ق ال�ت�م�ي��ز والتحديث
واال�ستمرارية.
وذك��ر �أن اللقاء ا�ستعر�ض كذلك
االه �ت �م��ام��ات وال � � ��ر�ؤى والأف� �ك ��ار
املنبثقة ع��ن ال ��دول امل���ش��ارك��ة من
�أجل زيادة حجم م�شاركة املعلمني

ال� �س �ي �م��ا م� ��ع ف �ت��ح ب � ��اب التقدم
للم�شاركة يف اجلائزة الفتاً �إىل �أن
اللقاء بحث يف اخلطوط العري�ضة
للعمل التنفيذي و�أف�ضل املمار�سات
املتبعة فيها فيما يتعلق بتعزيز
ح�ضور اجلائزة يف �سماء املعرفة يف
البلدان املعنية.
و�أو�ضح �أن الدورة الرابعة ات�سمت
ب�ت�غ�ي�ير م �ه��م وج ��وه ��ري �إذ �إنها
� � �س ��وف ت �ن �ق �� �س��م اىل مرحلتني
وتت�ضمن يف املرحلة الأوىل خم�سة
م �ع��اي�ي�ر را� �س �خ��ة ت���س�ت�ن��د �إليها
وه��ي التميز يف الإجن ��از ،الإب ��داع
واالب� �ت� �ك ��ار ،ال �ت �ط��وي��ر والتعليم
امل �� �س �ت��دام ،امل��واط �ن��ة الإيجابية،
الريادة املجتمعية واملهنية.
وق� ��ال " �أم� ��ا يف امل��رح �ل��ة الثانية
فيتناف�س امل�ت��أه�ل��ون م��ن املرحلة
الأوىل وف �ق ��ا مل �ع��اي�ي�ر خمتلفة،
�إ� � �ض ��اف ��ة �إىل م� �ع ��اي�ي�ر املرحلة
الأوىل وهذه املعايري هي ،املعايري
الرئي�سية  20يف املائة وامل�شاريع
وامل �ب��ادرات  20يف املائة واالبتكار
املجتمعي  20يف امل��ائ��ة واملبادرة
ال��ري��ادي��ة  30يف امل��ائ��ة وت�صويت
اجلمهور  10يف املائة".

هيئة الطوارئ والأزمات تتفقد مبنى احلفظ والرتميم التابع للأر�شيف الوطني

الأر�شيف الوطني يتخذ مركز احلفظ والرتميم مقر ًا ال�ستمرارية �أعماله
•• ابوظبي -الفجر:

اطلع وفد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على جتهيزات
مبنى م��رك��ز احل�ف��ظ وال�ترم�ي��م ال�ت��اب��ع ل�ل�أر��ش�ي��ف ال��وط�ن��ي ،وع�ل��ى مدى
اجلاهزية التي يتمتع بها ،والتي جتعل منه بيئة تتوفر فيها و�سائل الأمن
وال�سالمة ،و�شروط البيئة ال�صاحلة للعمل وفق متطلبات املعيار الوطني
لنظام �إدارة ا�ستمرارية الأعمال ،جاء ذلك بعد زيارة تفقدية قام بها فريق
من املخت�صني يف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث �إىل
مركز احلفظ والرتميم مبنطقة املفرق يف �أبوظبي.
وتفقد وفد الهيئة الوحدات التي يت�ألف منها مركز احلفظ والرتميم ،بدءاً
بامل�ستودعات الكبرية امل�ؤهلة ب�أحدث التقنيات ،والتي تتبع �أرقى املمار�سات
املتبعة عاملياً يف حفظ الوثائق التاريخية التي حت ّولها الأر�شيفات احلكومية

يف الدولة �إىل الأر�شيف الوطني ،و�صو ًال �إىل خمترب الرتميم ،الذي يعمل
على ترميم الوثائق التاريخية املهمة امل�شرفة على التلف ،و�إع��ادة احلياة
�إليها لقيمتها التاريخية ،واط�ل��ع ال��وف��د على بع�ض التقنيات التي ُتعنى
بالتحويل الرقمي للوثائق ،وحفظها بطريقتي امليكروفيلم وامليكروفي�ش،
وعلى �أ�ساليب الت�صوير الإلكرتوين عايل الدقة للوثائق ب�أنواعها ،وتع ّرف
على مدى �إمكانية �إتاحة جماالت البحث للراغبني يف اال�ستفادة من املادة
املعلوماتية التي يقتنيها الأر�شيف الوطني يف توثيق تاريخ الدولة ،كما اطلع
على �أ�ساليب معاجلة الوثائق التاريخية الآيلة للتلف وترميمها يف خمترب
الرتميم ،كما تفقد وفد الهيئة املرافق العامة ملبنى احلفظ والرتميم.
وح��ول ه��ذه ال��زي��ارة التفقدية ق��ال ��س�ع��ادة عبد اهلل م��اج��د �آل علي مدير
عام الأر�شيف الوطني بالإنابة ،يف �إط��ار ا�سرتاتيجيته ملواجهة التحديات
امل�ستقبلية ،ول�ضمان جاهزيته وا�ستمرار مهامه وخدماته يف حاالت الطوارئ

والأزمات والكوارث-يويل الأر�شيف الوطني نظام ا�ستمرارية الأعمال �أهمية
كبرية لأنه جزء من النظام الإداري املتكامل املعني بتطوير وتطبيق ،وت�شغيل
ومراقبة ،ومراجعة وحت�سني قدرة الأر�شيف الوطني على تقدمي اخلدمات
بكفاءة وفاعلية وقت الأزمات والكوارث والطوارئ.
و�أ��ض��اف� :إن نظام �إدارة ا�ستمرارية الأع�م��ال ي�ؤكد ا�ستجابتنا لتوجيهات
قيادتنا الر�شيدة يف حفاظها على حياة الإن�سان ،وعلى �ضمان ا�ستمرارية
ت�صب يف تكامل منظومة اال�ستعداد واجلاهزية،
�أعمال اجلهات املعنية التي ّ
ال �سيما و�أن نظام �إدارة ا�ستمرارية الأعمال جزء من نظام الإدارة املتكامل.
وبهذه املنا�سبة� ،صرح �سعادة �سيف حممد ارحمه ال�شام�سي نائب مدير
عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،ب�أن دور الأر�شيف
الوطني يف توثيق تاريخ دولة الإمارات �ساهم يف ت�سليط ال�ضوء على العديد
من املوا�ضيع واملنجزات الفكرية والثقافية وال�سيا�سية واالجتماعية التي

عززت من منظومة ا�ستمرارية الأعمال .م�ضيفاً �أن هذه املعلومات مهمة
جداً تعك�س ر�ؤى القيادة الر�شيدة يف احلفاظ على مكت�سبات الوطن �سواء
كانت يف املا�ضي �أو احلا�ضر لينه�ض جيل وا ٍع مدرك ملا�ضيه الذي �ساعد يف
بناء نه�ضة البالد وم�ستمر يف العملية التنموية وبناء امل�ستقبل.
و�أ� �ض��اف ��س�ع��ادة ال�شام�سي �أن ال�ت�ع��اون ب�ين هيئة ال �ط��وارئ والأزم� ��ات مع
"الأر�شيف الوطني" خطوة �أ�سا�سية يف �إدارة الطوارئ والأزمات ،وحتديداً يف
جماالت الأبحاث والدرا�سات املعنية باملخاطر والتحديات التي قد يواجهها
جمتمع دولة الإمارات .مما يعزز نهج اال�ستباقية والوعي بالتجارب ال�سابقة،
بجانب التع ّلم من الدرو�س امل�ستفادة واال�ستعداد للم�ستقبل والت�أهب لكافة
ظروفه .ويذكر �أن الزيارة التي قام بها وفد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزم ��ات وال�ك��وارث ج��اءت بهدف التجهيز التام ملركز احلفظ والرتميم
ليكون مقراً بدي ً
ال للأر�شيف الوطني ال�ستمرارية الأعمال عند ال�ضرورة.

برنامج �شباب �أديبك يعزز من تعليم العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات والفن يف ن�سخته التا�سعة
•• �أبوظبي-الفجر:

وا�صل برنامج �شباب �أديبك ،املبادرة
ال�سنوية للتوا�صل مع ال�شباب التي
�أط�ل�ق�ه��ا �أدي �ب��ك ،احل ��دث الأ�ضخم
والأك�ثر �أهمية وت��أث�يراً يف �صناعة
ال �ط��اق��ة ال �ع��امل �ي��ة ع�م�ل�ه��ا الناجح
وت� �ع ��زي ��ز � � �ص� ��ورة ق� �ط ��اع الطاقة
كم�صدر للوظائف الواعدة لل�شباب
الإماراتي من خالل ا�ستقبال 500
طالب من  20مدر�سة يف الن�سخة
التا�سعة التي يتم انعقادها من 15
�إىل  18نوفمرب  2021يف مركز
�أبوظبي للمعار�ض �أدنوك.
ي�ستهدف الربنامج طالب املدار�س
الثانوية ال��ذي��ن ت�ت�راوح �أعمارهم
ب�ين  14و 17ع��ا ًم��ا ،وق��د ا�ستفاد
�أكرث من  3300طالب من جميع
�أنحاء الإمارات العربية املتحدة من
الربنامج الرائد منذ �إن�شائه يف عام
 ،2013وقد نال برنامج "�أديبك
ال�شباب" الثناء والتقدير من قبل
�صناعة الطاقة.
ي�ضم برنامج �شباب �أديبك 2021
ال � ��ذي ي� �ق ��ام حت ��ت رع ��اي ��ة معايل

ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان ،وزير
ال�ت���س��ام��ح وال�ت�ع��اي����ش وب��دع��م من
دائ ��رة التعليم وامل�ع��رف��ة ب�أبوظبي
(�أدي � ��ك) ،خم�سة عنا�صر رئي�سية
تت�ضمن ك ً
ال من :برنامج ال�سفراء
وب��رن��ام��ج اخل��ري �ج�ين والربنامج
التجريبي والتعليمي الرتفيهي
ومنتدى �شباب �أديبك ،والعديد من
الرحالت امليدانية ال�صناعية.
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ،ق��ال كري�ستوفر
ه��د� �س��ون ،رئ�ي����س ال�ط��اق��ة العاملية
ل��دى ��ش��رك��ة دي �إم ج��ي �إيفنت�س،
اجل �ه��ة امل�ن�ظ�م��ة مل �ع��ر���ض وم�ؤمتر
(�أدي� �ب ��ك) " :ل�ق��د ق�م�ن��ا يف ن�سخة
ه � ��ذا ال � �ع� ��ام م� ��ن ب ��رن ��ام ��ج �شباب
�أديبك بدمج العلوم والتكنولوجيا
والهند�سة والريا�ضيات م��ع الفن
يف ج �م �ي��ع ور� � ��ش ال �ع �م��ل وخ �ب�رات
ال�ت�ع�ل��م ال�ع�م�ل��ي مل��وا��ص�ل��ة ت�شجيع
الطالب على ا�ستك�شاف ما تقدمه
ال�صناعة".
و�أ� � �ض� ��اف ه��د� �س��ون ق ��ائ�ل� ً
ا" :لقد
�أتيحت الفر�صة �أم��ام  500طالب
للم�شاركة يف ور�ش عمل الروبوتات
وور�� � ��ش ال �ع �م��ل ال �ه �ن��د� �س �ي��ة التي

ت�ن�ظ�م�ه��ا ج��ام�ع��ة �أب��وظ �ب��ي وور� ��ش
عمل التكنولوجيا واالبتكار من قبل
ج��ام�ع��ة زاي ��د و ور� ��ش ع�م��ل من�صة
�أدن ��وك التعليمية" STEM of
" for lifeمن قبل �أدنوك لتعليم
ال�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا والهند�سة
والريا�ضيات ،و" الرحلة التعليمية
لتخزين النفط وتكريره" من قبل
�شركة بروج للطاقة".
وق��د عقدت �شركة ب�ترول �أبوظبي
ال ��وط� �ن� �ي ��ة (�أدن� � � � � � ��وك) ب�صفتها
��ش��رك��ة ط��اق��ة ت�ق��دم�ي��ة ت��رك��ز على
التكنولوجيا وتلتزم ببناء م�ستقبل
�أك�ثر ا�ستدامة �شراكة مع برنامج
� �ش �ب��اب �أدي � �ب� ��ك ل �ت �ع �ل �ي��م الطالب
الزائرين حول "وظائف امل�ستقبل"
وت �� �ش �ج �ي �ع �ه��م ع� �ل ��ى ال �ت �ف �ك�ي�ر يف
الوظائف امل�ستقبلية يف �أدن��وك من
خ�ل�ال م�ع��ر���ض مم�ت��ع وت�ف��اع�ل��ي يف
�أديبك يغطي عدة مو�ضوعات تقنية
مثل :الذكاء اال�صطناعي والتعلم
الآيل والهند�سة املتقدمة.
يتما�شى دعم �أدنوك لربنامج �شباب
�أديبك مع مبادراتها الأو�سع نطاقاً
لتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا

وال�ه�ن��د��س��ة وال��ري��ا��ض�ي��ات يف دولة
الإم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،وقد
ا� �س �ت �ف��اد م ��ا ي���ص��ل �إىل 45000
ط��ال��ب وط��ال�ب��ة م��ن ح ��وايل 900
مدر�سة يف جميع �أن�ح��اء الإم ��ارات
ال �ع ��رب �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة م� ��ن برنامج
�أدن� � � � ��وك ال �ت �ع �ل �ي �م��ي يف جم� ��االت
ال�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا والهند�سة
والريا�ضيات منذ �إط�لاق��ه يف عام
 ،2017ح �ي��ث ت �خ �ط��ط �أدن � ��وك
لتو�سيع برناجمها التعليمي وزيادة
هذا العدد لي�صل �إىل 200,000
طالب بحلول عام .2030
ت �ل �ت��زم �أدن� � � ��وك ب �ت �ع �ل �ي��م الطالب
وت �ط��وي��ر م �ه��ارات �ه��م باعتبارهما
ع �ن �� �ص��ري��ن �أ� �س��ا� �س �ي�ي�ن يف متكني
الأهداف االجتماعية واالقت�صادية
ال�ط��وي�ل��ة الأم� ��د ل��دول��ة الإم � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة يف ال��وق��ت الذي
ت�ستعد فيه الدولة للخم�سني عامًا
القادمة ،ويوفر برنامج �شباب �أديبك
من�صة مثالية ف��ري��دة م��ن نوعها
لتعزيز تعلمهم وحت�ف�ي��ز التفكري
الإبداعي وتوفري مواكبتهم لأحدث
التقنيات والوظائف امل�ستقبلية يف

قطاع الطاقة.
قام برنامج �شباب �أديبك بالتزامن
مع احتفال دولة الإم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ب��ال �ي��وب �ي��ل ال��ذه �ب��ي على
ت ��أ� �س �ي �� �س �ه��ا ب �ت �ط��وي��ر ور�� �ش ��ة عمل
خم�ص�صة بعنوان "عام اخلم�سني"
وذلك بدعم من �شركة "�إنبك�س –
جودكو" اليابانية ،لإلهام ال�شباب
يف ت�ك��وي��ن ر�ؤي �ت �ه��م اخل��ا��ص��ة حول
طموحات دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة على مدى اخلم�سني عامًا
القادمة"
وق � ��د � � �ش� ��ارك ال � �ط�ل��اب ر�ؤي� �ت� �ه ��م
ل �ل �ت �ط��ورات ال �ت��ي ت���ش�ه��ده��ا دول ��ة
الإمارات العربية املتحدة من خالل
ور� ��ش ال�ع�م��ل "عام اخلم�سني" يف
ق �ط��اع��ات م �ت �ع��ددة م �ث��ل :التعليم
وال�صحة والطاقة والنقل والبنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة وال �ت �� �ص �ن �ي��ع والبيئة
والف�ضاء لعام .2071
ا�ست�ضافت ويذرفورد هذا العام 15
طال ًبا من مدر�سة خليفة بن زايد
يف من�ش�أة الت�صنيع احلديثة يف �أبو
ظبي ،حيث قام الطالب بجولة يف
م�صنع ويذرفورد ملعرفة املزيد عن

خ��دم��ات �إن �ت��اج الأ� �س�ل�اك ال�سلكية
و�أن��واع خمتلفة من �أنابيب احلفر،
كما مت تعريف الطالب مبجموعة
وا�� �س� �ع ��ة م� ��ن الأدوات وامل � �ع� ��دات
الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف حفر الآبار،
و�أخ� � ��ذ ال� �ط�ل�اب ف �ك��رة ع��ام��ة عن
قواعد و�أنظمة ال�صحة وال�سالمة
يف �صناعة النفط والغاز.
ويف ال� ��وق� ��ت ن �ف �� �س��ه ،ا�ست�ضاف
م �ن �ت��دى � �ش �ب��اب �أدي� �ب ��ك �أك�ث��ر من

 12جل�سة م�صممة لبناء ثقافة
�شبابية طموحة من خالل حا�ضنة
ال �� �ش �ب��اب ل�ل�اب �ت �ك��ار االجتماعي
وحمفز جمتمعي جماعي لل�شباب
وجم�م��ع ف�ك��ري ون ��واة بحثية ،كما
�أت��اح برنامج خريجي �شباب �أديبك
ل�ل�ط�لاب مقابلة امل�ه�ن��د���س حممد
املزروعي ،م�شرف احلفر يف �أدنوك،
ملعرفة كيف �ألهمه برنامج �شباب
�أديبك  2013يف م�سريته املهنية

امل�ستقبلية.
يقام برنامج �شباب �أديبك بدعم من
دائ ��رة التعليم وامل�ع��رف��ة ب�أبوظبي
(�أدي��ك) و�شركة �أبوظبي الوطنية
للبرتول (�أدنوك) وجامعة �أبوظبي
و� �ش ��رك ��ة ب � ��روج ل �ل �ط��اق��ة و�شركة
ك��ورت��راك ����س ت �ك �ن��ول��وج��ي و�شركة
�إك�سون موبيل و�شركة "�إنبيك�س-
جودكو" و��ش��رك��ة تكنيب �إنرجيز
وويذرفورد وجامعة زايد.
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�أخبـار الإمـارات

Thursday

�أبوظبي للجودة� 127 :شركة يف الدولة ت�ستفيد من خدمات خمترب الأدوية واملعدات الطبية
•• �أبوظبي -وام:

04

قال املهند�س عبد اهلل ح�سن املعيني ،املدير التنفيذي ملخترب الفح�ص
املركزي التابع ملجل�س �أبوظبي للجودة واملطابقة� ،إن خمترب الأدوية
واملعدات الطبية قام ب�آالف االختبارات التي �ساهمت يف تلبية احتياجات
عمالئنا يف �أكرث من � 127شركة متواجدة يف جميع �أنحاء دولة الإمارات،
بالإ�ضافة �إىل دعم اجلهات التنظيمية يف �ضمان جودة املختربات GLP
وتطبيق �أف�ضل املمار�سات اجليدة للت�صنيع . GMP
و�أك��د �أن املخترب ي�شكل ركيزة �أ�سا�سية ل�ضمان ج��ودة الأدوي��ة واملعدات
الطبية امل�ستخدمة يف �أ��س��واق �إم��ارة �أبوظبي ،وذل��ك من خ�لال و�ضع
�آليات مراقبة وحتقق �ضمنت تطبيق �أف�ضل املعايري العاملية للحد من
تداول الأدوية والأجهزة الطبية غري املطابقة للموا�صفات.

و�أ�ضاف �أن املخترب يتمتع بقدرات فح�ص وخدمات مك ّنته من تقدمي
كافة الفحو�صات املتنوعة للأجهزة الطبية وامل�ضادات احليوية والأدوية
املنقذة للحياة والهرمونات واحلقن والكب�سوالت والأقرا�ص والأدوية
التي على هيئة �شراب ،واملحاليل الطبية ،وامل�ساحيق واحلبيبات وما
�إىل ذلك .وبالإ�ضافة �إىل خدمات الفح�ص ،ي�شارك املخترب يف مراقبة
الأ�سواق ودرا�سة مدى ا�ستقرار الأدوية ،والك�شف عن الغ�ش يف الأدوية،
ووج��ود ال�شوائب ،االدع��اءات الكاذبة ،واملقارنة بني الأدوي��ة العمومية،
والأدوية احلا�صلة على براءات االخرتاع.
و�أ� �ش��ار املعيني" :لقد ق��ام ف��ري��ق العمل بفح�ص �آالف الأدوي ��ة داخل
املخترب ،حيث مت تطوير كافة الفحو�صات والتحقق من �صحتها داخل ًيا،
بالإ�ضافة �إىل �أن جميع تلك الفحو�صات متت وفقًا ملرجعية د�ستور
الأدوي ��ة العاملي" .و�أ� �ض��اف" :كما ي��دع��م املخترب عمليات اال�ستدعاء

الدولية " "NDMAعند وجود خطر يف الأدوي��ة احل�سا�سة ملر�ضى
ال�سكر ،وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ي�ساعد املخترب ال�شركات امل�صنعة على
حت�سني ج��ودة الأدوي��ة من خ�لال حتليل واكت�شاف العيوب يف الأدوية
ل�ضمان جودتها و�سالمتها".
وقال املعيني" :نعمل على توفري كافة الفحو�صات وفقًا لأعلى املعايري
امل��و��ض��وع��ة ،ول�ك��ن تختلف امل��دد الزمنية لإن �ه��اء الفح�ص وف� ًق��ا لنوع
الفح�ص املطلوب ،حيث ت�ستغرق بع�ض الفحو�صات مدة ترتاوح ما بني
ثالثة �إىل  15يومًا ،ولكن يف حاالت الطوارئ مثل اختبارات "كوفيد
–  "19ميكن �إ�صدار النتائج يف نف�س اليوم �أو اليوم التايل ،و�أ�ضاف:
"هناك بع�ض من خدمات الفح�ص قد ت�ستغرق � 4ساعات �إىل يوم كامل
ح�سب نوع الفح�ص ودقته ،كما يقدم املخترب خدماته للجهات احلكومية
واخلا�صة مبا يف ذلك الوزارات ودائرة ال�صحة".

تعاون بني الوطني للمنا�صحة ووزارة الداخلية
لإعادة الت�أهيل الفكري لنزالء امل�ؤ�س�سة العقابية

•• �أبوظبي-وام:

نفذ املركز الوطني للمنا�صحة بالتعاون مع وزارة الداخلية برنامج الن�صح
و�إعادة الت�أهيل الفكري لنزالء امل�ؤ�س�سة العقابية واال�صالحية االحتادية -
�أبوظبي .ي�أتي هذا امل�شروع متا�شيا مع توجيهات القيادة الر�شيدة بو�ضع
برامج توعية وت�أهيل لكل فئات املجتمع مبن فيهم املخطئني بحق �أنف�سهم
وحق دولتهم ،وذلك من �أجل توعيتهم و�إعادة ت�أهيلهم ملرحلة ما بعد ق�ضاء
العقوبة املقررة عليهم .وي�شمل الربنامج حما�ضرات ودورات دينية ونف�سية
واجتماعية ووطنية وقانونية و�سيا�سية تنفذ من قبل خمت�صني املركز يف
جماالت خمتلفة.

حاكم عجمان يعتمد خمططات م�شروع املبنى الوقفي اجلديد لهيئة الأعمال اخلريية العاملية

•• عجمان-وام:

اع �ت �م��د � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حميد ب��ن را��ش��د النعيمي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ح��اك��م عجمان
بح�ضور �سمو ال�شيخ ع�م��ار بن
حميد النعيمي ويل عهد عجمان
 ..امل �خ �ط �ط��ات ال �ن �ه��ائ �ي��ة لربج
"العطاء اخلريي" اجلديد لـ "
هيئة الأعمال اخلريية العاملية "
بعد �أن اطلع �سموه على تفا�صيل
الت�صميم النهائي مل�شروع املبنى
ال��وق �ف��ي اجل ��دي ��د وال � ��ذي تبلغ
تكلفته الإجمالية  110ماليني
درهم .
وا�ستمع �سموه �إىل �شرح واف من
خالل العر�ض الذي قدمه ال�شيخ
حممد بن عبداهلل النعيمي رئي�س
جم �ل ����س �أم� �ن ��اء ه �ي �ئ��ة الأع� �م ��ال
اخل�يري��ة ال�ع��امل�ي��ة ح��ول �أه ��داف
امل�شروع وفرتة التنفيذ واالنتهاء
واال�ستفادة من ريع املبنى يف دعم
امل�شاريع الإن�سانية داخل الدولة
وخارجها.
وق��ال ال�شيخ حممد ب��ن عبداهلل
النعيمي �إن هذا امل�شروع �سيكون
واح��داً من �أه��م املن�ش�آت الوقفية

ال�سكنية والتجارية لهيئة الأعمال
اخل�ي�ري��ة ال�ع��امل�ي��ة ون ��اف ��ذة خري
وع�ط��اء على الكثري م��ن الفئات
املحتاجة داخل الدولة وخارجها
و�سي�شكل ريع املبنى راف��داً مهماً
ل �ع��دد م��ن امل �� �ش��اري��ع الإن�سانية
واخلريية من بينها دعم التعليم
ورعاية الطلبة املتعرثين ودعم
ال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة يف ال � ��دول
الفقرية والنائية وتوفري العالج

ل �ل �م��ر� �ض��ى امل �ت �ع �ف �ف�ين ال�سيما
�أ�� �ص� �ح ��اب الأم� � ��را�� � ��ض املزمنة
ك��ال���س��رط��ان وغ�سيل ال�ك�ل��ى �إىل
ج��ان��ب ب �ن��اء امل���س��اج��د وم�شاريع
املياه والآبار ودعم م�شاريع الأ�سر
املنتجة وك�ف��ال��ة ورع��اي��ة الأيتام
والأرام��ل واملطلقات وغريها من
امل�شاريع.
و�أك��د �أن هيئة الأع�م��ال اخلريية
ال�ع��امل�ي��ة �ستم�ضي يف م�سريتها

الإن �� �س ��ان �ي ��ة ب �ت��وج �ي �ه��ات راع ��ي
م�سرية العطاء والعمل اخلريي
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م عجمان
وم�ت��اب�ع��ة ك��رمي��ة م��ن ��س�م��و ويل
ع�ه��ده م�ستلهمني ال�ع��زمي��ة من
ر�ؤي �ت �ه��م اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ودعمهم
امل� �ب ��ارك وم ��ن ع �ط��اء املح�سنني
من �أب�ن��اء الإم ��ارات الذين كانوا
والزال��وا غيثاً للفقراء وامل�ساكني
وج�سراً ي�صل �إىل املحرومني يف

كل بقعة من بقاع الأر�ض.
و�أو�ضح ال�شيخ حممد بن عبداهلل
ال �ن �ع �ي �م��ي �أن ه �ي �ئ��ة الأع � �م� ��ال
اخلريية العاملية ت�سعى من خالل
ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية �إىل حتقيق
اال� �س �ت��دام��ة يف امل� � ��وارد وتعزيز
ريادتها يف جمال العمل اخلريي
والإن�ساين  ..م�ؤكداً �أن امل�شاريع
الوقفية تهدف �إىل تر�سيخ ثقافة
ال �ع �ط��اء وق �ي��م ال�ت���س��ام��ح وتعود

بالنفع على �أكرب �شريحة ممكنة
من النا�س.
وي�ت�ك��ون املبنى ال��وق�ف��ي اجلديد
الذي يقع يف منطقة الرميلة 2
يف �إم��ارة عجمان من دور �أر�ضي
و � 4أدوار م ��واق ��ف لل�سيارات
و 14دوراً م �ت �ك��رراً  ،ك�م��ا ي�ضم
ال جتارياً ،ونادياً �صحياً
 21حم ً
و� � 236ش �ق��ة � �س �ك �ن �ي��ة ويعترب
امل�شروع من فئة املباين ال�سكنية

حميد بن عمار النعيمي يزور معر�ض دبي للطريان 2021
•• دبي-وام:

زار ال���ش�ي��خ ح�م�ي��د ب��ن ع �م��ار ال�ن�ع�ي�م��ي م �ع��ر���ض دبي
للطريان  2021يف دورت��ه الـ 17وال��ذي يقام خالل
الفرتة من � 14إىل  18من نوفمرب احلايل ،ويعد �أحد
�أكرب معار�ض الطريان على م�ستوى العامل.
و�أطلع خالل جولته على �أحدث التقنيات املعرو�ضة يف
جمال �صناعة الطريان يف املعر�ض الذي ي�شهد م�شاركة
وا� �س �ع��ة م��ن اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة وال �� �ش��رك��ات العاملية
الرائدة يف قطاعات الطريان والف�ضاء  ،كما جتول يف
الأجنحة املختلفة للمعر�ض وتبادل �أط��راف احلديث
م��ع اجل�ه��ات امل���ش��ارك��ة ح��ول ال�ت�ط��ورات ال�ت��ي ي�شهدها
ق�ط��اع �صناعة ال�ط��ائ��رات ب��أن��واع�ه��ا املختلفة و�أحدث
االب �ت �ك��ارات يف ت�ق�ن�ي��ات ال �ط�ي�ران امل ��دين والع�سكري
واال�سرتاتيجيات امل�ستقبلة .وقال ال�شيخ حميد بن عمار

بلدية مدينة �أبوظبي تطور منطقتي �ألعاب يف جزيرة �أبوظبي قرب االحتاد الن�سائي العام
•• �أبوظبي –الفجر:

�ضمن �إط ��ار ح��ر���ص ب�ل��دي��ة مدينة
�أبوظبي ،التابعة ل��دائ��رة البلديات
وال� �ن� �ق ��ل ،ع �ل��ى ت ��وف�ي�ر م�ساحات
ترفيهية للعائالت والأطفال لتعزيز
التوا�صل بني �أفراد املجتمع� ،أجنزت
ال �ب �ل��دي��ة �أع� �م ��ال ت �ط��وي��ر و�إع� � ��ادة
ت ��أه �ي��ل م�ن�ط�ق�ت��ي �أل� �ع ��اب بالقرب
من مقر االحت��اد الن�سائي العام يف
منطقة امل�شرف بجزيرة �أبوظبي.
وت�ضمنت الأع �م��ال �صيانة جميع
م�ع��دات الأل �ع��اب القائمة ،و�صيانة
وت ��أه �ي ��ل �أن �ظ �م��ة الإن � � � ��ارة ،و�صب
�أر� �ض �ي��ات م�ط��اط�ي��ة ذات ت�صاميم
تفاعلية تعليمية ،جلعل احلدائق
ومناطق الألعاب �أكرث جذباً لأفراد
امل �ج �ت �م��ع ،ومب� ��ا ي� �خ ��دم اجل ��وان ��ب
الرتفيهية والتعليمية والريا�ضية
واالجتماعية عرب التقاء كافة �أفراد

الأ�سر لال�ستمتاع ب�أوقات ترفيهية
� �ض �م��ن ب �ي �ئ��ة �آم� �ن ��ة حت ��اف ��ظ على
��س�لام��ة اجل�م�ي��ع ،ح�ي��ث �إن معدات
الأل� � �ع � ��اب ب ��احل ��دائ ��ق خم�ص�صة
ل�ت�خ��دم خمتلف ال�ف�ئ��ات العمرية،
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وذات م ��وا�� �ص� �ف ��ات ع ��امل �ي ��ة حتقق
جميع م�ع��اي�ير ال���س�لام��ة والأم ��ان
للم�ستخدمني .ت�أتي �أعمال تطوير
املنطقتني �ضمن املناطق التي تعمل
بلدية مدينة �أبوظبي على تطويرها

و�إع � ��ادة ت��أه�ي�ل�ه��ا واف�ت�ت��اح�ه��ا �أم ��ام
اجلمهور ،حيث انعك�س ذلك ب�شكل
�إيجابي على ازدياد عدد م�ستخدمي
مناطق الألعاب يف احلدائق العامة
ويف حدائق الأحياء ال�سكنية.

GOVERNMENT OF DUBAI
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النعيمي �إن معر�ض دبي للطريان  2021يعزز مكانته
ودوره الرائد كمن�صة عاملية وحيوية لقطاع الطريان
وم�ستقبله خا�صة عقب تعايف هذا القطاع بعد الظروف
الأخرية املرتبطة بكوفيد  19م�ؤكدا �أن الدولة بر�ؤية
وتوجيهات القيادة الر�شيدة تقود العامل جم��دداً �إىل
مرحلة التعايف يف قطاع الطريان بعد ا�ست�ضافة معر�ض
�إك���س�ب��و  2020دب��ي ال ��ذي يج�سد ر��س��ال��ة مهمة من
�أر���ض الت�سامح وال�سالم والقيم الإن�سانية عن التعايف
االقت�صادي العاملي والتغلب على التحديات.
و�أ��ش��ار �إىل �أن املعر�ض يف ن�سخته لهذا العام ي�ضطلع
ب� ��دور حم� ��وري يف ت �ع��زي��ز االزده � � ��ار يف ه ��ذا القطاع
مب�شاركة ال�ق��ادة واخل�ب�راء فيمجال �صناعة الطريان
وتطوره لتعزيز النمو االقت�صادي على م�ستوى العامل
واالن �ط�لاق جم��دداً �إىل ف���ض��اءات ج��دي��دة م��ن التعايف
االقت�صادي.

ال�ت�ج��اري��ة وي�ترب��ع على م�ساحة
�إجمالية ت�ق��در ب�ـ � 55أل��ف مرت
مربع.
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ �أحمد بن
ح�م�ي��د ال�ن�ع�ي�م��ي مم�ث��ل �صاحب
ال�سمو ح��اك��م ع�ج�م��ان لل�ش�ؤون
الإداري ��ة واملالية ومعايل ال�شيخ
ماجد بن �سعيد النعيمي رئي�س
ديوان احلاكم وال�شيخ حميد بن
ع�م��ار النعيمي وال�شيخ عبداهلل

ب��ن م��اج��د ال�ن�ع�ي�م��ي م��دي��ر عام
مكتب ��ش��ؤون املواطنني و�سعادة
حمد را�شد النعيمي مدير ديوان
احلاكم و�سعادة حمد بن غليطة
ال �غ �ف �ل��ى ال �� �س �ك ��رت�ي�ر اخل ��ا� ��ص
ل�صاحب ال�سمو ح��اك��م عجمان
و��س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ع��ادة ط�ـ�ـ�ـ�ـ��ارق ب��ن غليـطه
م ��دي ��ر م �ك �ت��ب � �ص��اح��ب ال�سمو
ح��اك��م ع �ج �م��ان وع� ��دد م��ن كبار
امل�س�ؤولني .

�أحمد بن حميد النعيمي  :الإمارات واحة
للت�سامح والتعاي�ش بني جميع فئات املجتمع

•• عجمان-وام:

�أكد ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي ممثل
��ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ع�ج�م��ان لل�ش�ؤون
الإداري� � ��ة وامل��ال �ي��ة �أن ال�ت���س��ام��ح ممار�سة
عملية �أتقنها �شعب الإمارات وقيادتها منذ
الأزل ولطاملا عملت ال��دول��ة على تطوير
قيم املحبة والت�آخي والتعاي�ش التي ت�شكل
ج� ��زءاً �أ� �ص �ي� ً
لا م��ن ث�ق��اف�ت�ن��ا الإ�سالمية
وعاداتنا وتقاليدنا.
و�أ��ض��اف ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي
 يف كلمة مبنا�سبة اليوم العاملي للت�سامح �أن دولة الإمارات العربية املتحدة ت�شكل املثال الأف�ضل لرت�سيخ الت�سامحكركيزة �أ�سا�سية من ركائز املجتمع ،وتعك�س مدى انفتاح الثقافة املحلية
لتقبل الآخر مما ي�ساهم يف تقوية �أوا�صر الرتابط بني املقيمني على �أر�ض
الدولة ويعزز الأمن واال�ستقرار الداخلي الذي تنعم به الإمارات.

جمل�س مدينة �ضاحية اخلالدية يبحث �أولويات �أعماله خلدمة املواطنني
•• ال�شارقة-الفجر:

ب�ح��ث جمل�س �ضاحية اخلالدية
�أول ��وي ��ات �أع �م��ال��ه خ�ل�ال الفرتة
امل ��ا�� �ض� �ي ��ة وح � �ت� ��ى ن� �ه ��اي ��ة ال� �ع ��ام
اجلاري يف توا�صل جهوده خلدمة
املواطنني.
جاء ذلك خالل اجتماعه الدوري
برئا�سة �سعادة خلفان �سعيد املري
رئي�س املجل�س ،وح�ضر االجتماع
ك��ل م��ن حم�م��د را� �ش��د ب��ن جر�ش
ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س وع �م ��ران
احلمادي م�س�ؤول املجل�س وحامد
احلمادي وحمدان امل��ري موظفي
امل�ج�ل����س ,وم��ن اللجنة الن�سائية
�شم�سة جمعة و�آمنة املال وعائ�شة
املناعى.
وخالل االجتماع مت االطالع على
املبادرات التي مت اجنازها يف الفرتة
ال���س��اب�ق��ة و م�ن��اق���ش��ة م��ا ي�ستجد
م��ن م �ب��ادرات املجل�س ال��دوري��ة يف

ال �ف�ت�رة ال �ق��ادم��ة واالط �ل��اع على
�آلية التنفيذ.
ومت التطرق �أي�ضاً حول اجتماعات
املجل�س القادمة مع جهات متعاونة
وحت ��دي ��د �أج � �ن� ��دة االجتماعات
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واملوا�ضيع التي �سيتم مناق�شتها
مب� ��ا ي � �خ� ��دم �أه � � � ��ايل ال�ضاحية
ومرافقها العامة.
ويف اخل �ت��ام مت ال�ن�ظ��ر يف حاالت
امل �ج �ل ����س ال � � � � ��واردة م� ��ع �أع� ��� �ض ��اء

اللجنة الن�سائية ومناق�شة �آخر
م�ستجداتها ومعرفة تطورات هذه
احلاالت حللها �ضمن اخت�صا�صات
امل �ج �ل ����س �أو �إح ��ال� �ت� �ه ��ا للجهات
املخت�صة يف �إمارة ال�شارقة.
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Real Estate Summary 573/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party
1- Khorshida Rashid Kadir Unknown place of residence
)The prevailing party Ajman Real Estate Corporation (Aqaar
We notify you that the court judged in its hearing held dated 07-09-2020
in the above mentioned case, ordering the defendant to pay the plaintiff
an amount of (AED 238,463) Two Hundred and Thirty-Eight Thousand
Four Hundred and Sixty- Three Dirhams and the legal interest of 9% per
annum from the judicial claim date until the full payment, rejected other
claims ordered and him to pay the charges, the expenses and Five Hundred
Dirhams as attorney's fees. The verdict is issued in absentia and may be
appealed within thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin
Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

Real Estate Summary 590/2020/18
Details of service by publication
To the convicted parties 1- Shahzad Karim
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation
Represented by /Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
We notify you that the court judged in its hearing held dated 08-09-2020 in
the above mentioned case in favour of the plaintiff ordering the defendant
to pay the plaintiff an amount of (AED 472,151) and the interest of 9%
per annum from the judicial claim date until the full payment, ordered
him to pay the expenses and Three Hundred Dirhams as attorney's fees
and rejected other claims. The verdict is issued in absentia and may be
appealed within thirty days from the day following publishing this service.
The verdict is issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin
Rashid Bin Saced Al Maktoum, Ruler of Dubai, and is read in public.

Notification by Publication
In lawsuit No. 2650/2021/11 - Civil Partial
Tenth lawsuit management Circuit No. 413
Case Subject: Adjustment of the appealed judgment issued by the Insurance Disputes Settlement and
Resolution Committee in Complaint No. 1685 of 2021 Abu Dhabi, from an amount of DHs 80,000 (DHs,
Eighty thousand) to an amount of DHs 250,000 (DHs, Two Hundred and Fifty Thousand) as a civil
compensation and legal interest at 12% From the date of filing the lawsuit until full payment. The appealed
amount is DHs 170,000 (DHs, One Hundred and Seventy Thousand).
The Claimant : Mohamed Omer Mohamed Taher.
Address : UAE - Emirate of Dubai - Deira - Baniyas Road - Al Gurg Building- Apartment Twelve - Flat
No. 1204.
Represented by : Youns Mohamed Abdullah Hasan Elbloshi.
The Defendant : 1- Dar Al Takaful Islamic Insurance and Re Insurance. Capacity as : Defendant
Notification Subject : He has held a lawsuit against you and its subject an adjustment of the appealed
judgment issued by the Insurance Disputes Settlement and Resolution Committee in Complaint No. 1685
of 2021 Abu Dhabi, from an amount of DHs 80,000 (DHs, Eighty thousand) to an amount of DHs 250,000
(DHs, Two Hundred and Fifty Thousand) as a civil compensation and legal interest at 12% From the date of
filing the lawsuit until full payment.
The appealed amount is DHs 170,000 (DHs, One Hundred and Seventy Thousand).
A hearing is set on Tuesday corresponding 23/11/2021 at 09:00 am at the Remote Litigation Hall BUILDINGDESC&. Therefore, you are required to attend or whoever represents you legally, and you must submit what
you have of notes or documents to the court at least three days before the session.
Prepared by
Jawaher Jumaa Aten Saied Alkatbi

Publication Legal Notice
)No (9250/2021
Warner: Hosny Trading Company
Represented by the lawyer / Eman Al-Rifai
He is represented by Mr. Islam Mohamed Abdel-Fattah Riyad Al-Sarraj- under Power of
Attorney No.246643/2021
Warnee: 1- Kabba General Trading LLC
2- Atera Raj Idaabil- Indian Nationality.
As the cheques signer and manager of the first Warnee Company.
Subject
The Warner sends this notice to the warnee to warn of what is stated in it and to implement
it legally with the following: Under this notice, the warner warn the two of warnee to pay
the outstanding amount owed by them 34,650 dirhams (Thirty-four thousand six hundred
and fifty UAE dirhams) within (five) days from the date of their receipt of this notice,
considering this as an obligation to fulfill and in the event of their failure to pay, the warner
will issue a payment order in the amount referred to above plus the legal interest from the
due date, and by seizing all movable and immovable funds of the warner against them,
charging them with all fees, expenses and compensation for damages due to the refusal
and delay in payment.
Seal/ Ministry of Justice
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�أخبـار الإمـارات

�إيواء يطلق هويته امل�ؤ�س�سية اجلديدة
•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل��ن مركز �أبوظبي ل�ل�إي��واء وال��رع��اي��ة الإن�سانية – �إيواء
التابع لدائرة تنمية املجتمع يف �أبوظبي  ..عن �إطالق هويته
امل�ؤ�س�سية اجلديدة بهدف تفعيل دوره على نحو �أو�سع للعمل
ع�ل��ى �إر� �س��اء م�ع�ي��ار متميز للمعي�شة ل�ك��اف��ة الأف � ��راد وذلك
للو�صول �إىل جمتمع متكامل ومتما�سك من خالل مكافحة
خمتلف �أنواع العنف والإيذاء.
و�أكدت �سعادة �سارة �إبراهيم �شهيل املدير العام ملركز �أبوظبي
ل�ل�إي��واء وال��رع��اي��ة الإن�سانية "�إيواء" �أن الهوية امل�ؤ�س�سية
اجل��دي��دة ت�ع��د خ �ط��وة م�ه�م��ة ل�ل�م��رك��ز ن �ظ��را لتما�شيها مع

توجيهات قيادتنا الر�شيدة يف الو�صول ملجتمع متما�سك خايل
من العنف والإي ��ذاء ومواكبة اجلهود واالخت�صا�صات التي
ي�ؤديها املركز مبا ين�سجم مع �أجندة القطاع االجتماعي .
و�أ�شارت �إىل �أن �ضم املركز �إىل دائرة تنمية املجتمع كان نقطة
حت��ول يف م�سرية التنمية ال�ت��ي د��ش� ّن��اه��ا ع��ام  2009فبعد
�أن ك��ان دورن ��ا يقت�صر على ت�ق��دمي ال��رع��اي��ة وامل � ��أوى الآمن
والتمكني للناجني م��ن ج��رائ��م الإجت ��ار بالب�شر ات�سع �أكرث
ف�أكرث لي�شمل جميع �ضحايا العنف والإي��ذاء بالرعاية وقد
تكللت جهود املركز بانطالق م�سرية جديدة مع دعم �أكرب من
القيادة الر�شيدة وح�صول املركز على املزيد من ال�صالحيات
يف �شتى مراحل متكني الإن�سان.
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جمعية �أم امل�ؤمنني توقع اتفاقية تعاون مع جامعة �أم القيوين

وق��ال��ت �سعادتها يعمل امل��رك��ز ع�ل��ى رع��اي��ة وت��أه�ي��ل ومتكني
امل�ستفيدين ع�بر جمموعة وا�سعة م��ن احل�ل��ول الت�شريعية
والتنفيذية والق�ضائية ولتحقيق تلك الأه��داف على الوجه
الأمثل يلتزم ب�أف�ضل املمار�سات العاملية على �صعيد اخلدمات
وحت �ق �ي��ق الأث � ��ر االج �ت �م��اع��ي وب �ن��اء ال �� �ش��راك��ات والأب� �ح ��اث
والدرا�سات وتطوير القدرات امل�ؤ�س�سية ف�ضلاً عن موا�صلة
جهوده النبيلة يف حتقيق ر�سالته الإن�سانية عرب �إيواء ورعاية
وتوفري امل��أوى الآم��ن والرعاية ال�صحية والنف�سية ل�ضحايا
االجت��ار بالب�شر والعنف الأ� �س��ري وك��اف��ة �أ��ش�ك��ال العنف من
خ�لال تقدمي الرعاية والت�أهيل وو�ضع ال�برام��ج التي تلبي
احتياجات امل�ستفيدين.

•• عجمان-وام:

وقعت جمعية �أم امل�ؤمنني بعجمان مذكرة تفاهم مع جامعة �أم القيوين تهدف �إىل تعاون الطرفني
على تنفيذ الربامج امل�شرتكة يف جمال التعليم الأكادميي والتدريب مبا يحقق النفع للمجتمع.
وقع االتفاقية �أ�سماء �شهداد املديرة التنفيذية للجمعية ،و�سعادة الدكتور جالل حامت مدير اجلامعة
يف مقر اجلامعة ب�أم القيوين.
وثمنت �أ�سماء �شهداد ه��ذا التعاون م��ؤك��د ًة �أن توقيع اتفاقيات ال�شراكة ي�أتي �ضمن ا�سرتاتيجية
اجلمعية يف التميز ب�أدائها كجمعية ذات نفع عام ،كما �أنه ير�سخ مبد�أ التعاون املجتمعي مع امل�ؤ�س�سات
احلكومية واخلا�صة يف كافة �إمارات الدولة مبا ي�صب يف م�صلحة املجتمع ب�شتى فئاته.
من جانبه �أكد الدكتور جالل حامت �أن التوقيع املذكرة جاء يف �أيام عظيمة حيث �إحتفاالت البالد
باليوم الوطني ال��ذك��رى اخلم�سني لت�أ�سي�س دول��ة الإم ��ارات ..وق��ال �أن اجلامعة �ستلتزم مبوجب
املذكرة بتقدمي املنح الدرا�سية للأ�سر املتعففة واملر�شحة من قبل اجلمعية �إىل جانب تقدمي الدورات
واملحا�ضرات املختلفة للجمعية �ضمن برنامج خدمة املجتمع.

05

حاكم ال�شارقة ي�ستقبل وفد م�شروع ال�شارقة �إمارة معيارية الختبارات التعليم الدولية
•• ال�شارقة -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة � ،أم�س ،وفد م�شروع "ال�شارقة �إمارة معيارية
الختبارات التعليم الدولية" وذلك يف دارة الدكتور �سلطان القا�سمي.
ورحب �سموه يف م�ستهل اللقاء بالوفد وتبادل معه الأحاديث حول �أهمية
امل�شروع ،والو�سائل احلديثة املنا�سبة لرفع م�ستويات الطلبة يف مدار�س �إمارة
ال�شارقة ،مبا ي�سهم يف م�شاركة كافة �أرك��ان العملية التعليمية والرتبوية
نحو مزيد من التجويد وا�ستيعاب الطلبة وتطور م�ستوياتهم يف خمتلف

املواد الدرا�سية.
واط�ل��ع �سموه خ�لال اللقاء على تفا�صيل ب��رام��ج م�شروع ال�شارقة �إمارة
معيارية لالختبارات ال��دول�ي��ة ،وال��ذي يُعد فر�صة متميزة للوقوف على
م�ستويات الطلبة ،واالحتفاء ب�إجنازاتهم يف مدار�س الإم��ارة عرب تطبيق
حزمة برامج اجلمعية الدولية للتقييم والتح�صيل الرتبوي.
وا�ستمع �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �إىل �شر ٍح مف�صل عن �أهمية برنامج
جمع ال�ب�ي��ان��ات ال��ذي ي�ق��وم ب��ه امل���ش��روع ح��ول م�ستوى الأداء التح�صيلي
للطلبة للمواد الدرا�سية الأ�سا�سية كالقراءة اال�ستيعابية ومادتي العلوم
والريا�ضيات� ،إىل جانب اخلطط والدرا�سات العلمية للم�شروع والتي ت�شمل

عدة برامج متنوعة خالل الأعوام املقبلة.
وتناول اللقاء �أه��داف م�شروع ال�شارقة �إم��ارة معيارية الختبارات التعليم
الدولية ،والفر�ص التي يوفرها على كافة امل�ستويات ومرتكزات العملية
التعليمية ،خا�صة على م�ستوى �أولياء �أمور الطلبة.
كما تطرق اللقاء �إىل �أهمية امل�شروع يف معرفة م�ستويات الطلبة يف مدار�س
�إم��ارة ال�شارقة مقارن ًة م��ع نتائج �أق��ران�ه��م يف ال��دول الأخ��رى امل�شاركة يف
االختبارات الدولية.
وتف�ضل �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ،بعد نهاية اللقاء ،ب�صحبة الوفد يف
جولة على مقتنيات و�أق�سام دارة الدكتور �سلطان القا�سمي املختلفة.

و�شملت اجلولة ع��دد من الأق�سام منها :الق�سم الأجنبي باملكتبة ،وقاعة
ال���ص��ور والأو� �س �م��ة وامل�ي��دال�ي��ات ،وق�سم اجل�غ��راف�ي��ا واخل��رائ��ط التاريخية
النادرة ،وقاعة العامل الإ�سالمي.
و�شاهد ال��وف��د ع��دداً م��ن ال�صور الفوتوغرافية القدمية التي ت ��ؤرخ ملدن
و�أح� ��داث و�شخ�صيات �إم ��ارة ال���ش��ارق��ة والإم � ��ارات الأخ� ��رى ودول اخلليج
العربي.
ح�ضر اللقاء واجلولة كل من حممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة ال�ضيافة
والت�شريفات ،والدكتورة حمدثة الها�شمي رئي�س هيئة ال�شارقة للتعليم
اخلا�ص ،وعلي احلو�سني مدير هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�ص.

جواهر القا�سمي :الأ�سرة بو�صلة امل�سرية التنموية لإمارة ال�شارقة والطفل جوهر براجمنا ومبادراتنا
•• ال�شارقة -وام:

�أكدت قرينة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد
القا�سمي رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة �أن الأ�سرة ظلت منذ انطالق
امل�سرية التنموية لإم��ارة ال�شارقة هي البو�صلة التي تقود اجلهود لتقدمي
�أف�ضل اخلدمات املجتمعية ولطاملا كان الطفل جوهر ما نقدمه من برامج
ومبادرات تعزز موهبته وتنمي فكره وثقافته وقبل ذلك كله حتمي كرامته
وت�صون حقوقه فالطفولة عامل بريء يفي�ض باخليال وامل�شاعر وهي مرحلة
رقيقة من حياة الإن�سان تت�شكل فيها �شخ�صية الفرد.
ج��اء ذل��ك يف كلمة م�سجلة ل�سموها خ�لال افتتاح �أعمال "منتدى �سالمة
الطفل  " 2021الذي نظمته �إدارة �سالمة الطفل التابعة للمجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ�سرة بال�شارقة �أم�س يف "مركز اجلواهر للمنا�سبات وامل�ؤمترات"
حتت �شعار " ن�صون براءتهم " بح�ضور وم�شاركة �أكرث من  100من ممثلي
الإدارات وال��دوائ��ر احلكومية االحت��ادي��ة واملحلية املعنية ب���ش��ؤون الطفل
والأ�سرة والعمل الرتبوي والثقايف واملجتمع �إىل جانب عدد من الإعالميني
وال�صحافيني يف دولة الإمارات.
وقالت �سمو ال�شيخة جواهر يف كلمتها " يحر�ص �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
على �أن تكون ال�شارقة بيئة �سليمة ومالذاً �آمناً للطفل ليعرب عن �شخ�صيته
ويبني اهتماماته وتطلعاته فلم تكف يداه البي�ضاء احلانية يوماً عن ت�سهيل
جميع التحديات ل�ضمان تقدمي املبادرات التي حتافظ على �سالمة الطفل
فكرياً وج�سدياً ونف�سياً".
و�أ�ضافت �سموها " لأن امل�ب��ادرة منهج اتخذناه لنكون على �أمت اال�ستعداد
للت�صدي لكل ما مي�س �سالمة الطفل و�أمنه يف املجتمع ف�إننا نعول على
ه��ذا امل�ن�ت��دى ال�ستقاء امل�ع��رف��ة م��ن اخل�ب�رات املتخ�ص�صة يف الأم ��ن ورفع
م�ستوى الوعي ل��دى �أول�ي��اء الأم��ور والأ��س��ر ح��ول �أهمية متابعة الأطفال
وم�شاركتهم يف اهتماماتهم وهواياتهم وك��ل م��ا ي�شد انتباههم يف البيئة
الواقعية �أو يف العامل االفرتا�ضي ونعتمد على خمرجات هذا املنتدى يف رفع
الوعي املجتمعي وحتديد امل�س�ؤوليات التي تقع على عاتق اجلميع فرداً كان
�أو م�ؤ�س�سة لتكون املرجع الأمثل لكل ما يخ�ص �أمن الطفل وحمايته من
خمتلف �صور االنتهاكات والإ�ساءات على امل�ستوى املحلي والإقليمي".
م��ن جانبها ق��ال��ت ه�ن��ادي �صالح اليافعي م��دي��ر �إدارة �سالمة الطفل �إن
املجتمعات احليوية واحلري�صة على كل فرد فيها تتعامل ب�شكل ا�ستباقي
مع ال�سلبيات وتعمل مبنطق التح�صني والوقاية قبل منطق العالج خا�ص ًة
�إذا كانت الق�ضايا املطروحة تتعلق ب�أكرث الفئات االجتماعية ح�سا�سية وهم

الأطفال وهذا ما يوجه به �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة وم��ا ت��رع��اه قرينته �سمو
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة
وما تعمل من �أجله قيادتنا احلكيمة وكل فرد يف جمتمعنا املعطاء .و�أ�ضافت
" �أن �سالمة الأطفال النف�سية واجل�سدية والفكرية تعني �سالمة امل�ستقبل
وثقافته وعالقاته االجتماعية وتعني �أي�ضاً �سالمة م�شروعنا احل�ضاري
و�ضمان حتقيق غاياته و�أه��داف��ه وم��ا ي�ضعها على ر�أ���س قائمة �أولوياتنا
الوطنية وحم��ور ��ش��راك��ات امل�ؤ�س�سات والهيئات اخل��ا��ص��ة وال�ع��ام��ة فنحن
ن�ؤمن �أن حتقيق هذه الغاية يحتاج للتعاون من قبل اجلميع ويحتاج �أي�ضاً
لال�ستعانة بكافة اخلربات والتخ�ص�صات ذات العالقة" .وتابعت " ال ميكن
القبول ب�أي ن�سبة �سوى ال�صفر عندما يتعلق الأمر بامل�س برباءة الأطفال
وحقهم يف الأم��ن والرعاية وحماية عقولهم و�صحتهم النف�سية وه��و ما
يتطلب ت�ضافر اجل�ه��ود ال��دول�ي��ة الر�سمية واخل��ا��ص��ة و�إ� �ش��راك منظمات
املجتمع امل��دين وم�ؤ�س�ساته �إىل جانب اخل�براء وذوي االخت�صا�ص لو�ضع
خطة للحد من انتهاكات براءة الأطفال فكل طفل يف هذا العامل يهمنا �أمره
ونهتم ب�سالمته و�سنكون م�ساهمني يف توفري كل ما يلزم حلمايته".
وحتدث خالل اجلل�سة الأوىل من املنتدى التي حملت عنوان "�أنواع الإ�ساءات
اجلن�سية التي مت�س براءة الأطفال ودور امل�ؤ�س�سات يف التعامل معها" كل من

�سعادة اللواء �سيف الزري ال�شام�سي القائد العام ل�شرطة ال�شارقة و�سعادة
العامر كرامة العامري رئي�س نيابة دائ��رة الق�ضاء �أبوظبي و�سعادة �أحمد
امليل مدير دائرة اخلدمات االجتماعية بال�شارقة والدكتور وليد احلمادي
وكيل نيابة �أول مدير نيابة الأ�سرة والطفل يف نيابة ال�شارقة الكلية وموزة
ال�شومي خبري الإر��ش��اد وج��ودة احلياة يف وح��دة حماية الطفل من وزارة
الرتبية والتعليم و�أداره��ا الإعالمي مروان ال�شحي .و�أجمع امل�شاركون يف
اجلل�سة على الدور الهام للت�شريعات يف دولة الإمارات التي تت�ضمن العقوبات
الرادعة و�أهميتها يف �ضمان توفري حماية �أعلى ل�سالمة الطفل من الإ�ساءات
و�أكدوا �أهمية زيادة برامج التوعية التي تناق�ش الق�ضايا احل�سا�سة املتعلقة
بحماية الطفل والرتكيز على ا�ستهداف �أول�ي��اء الأم��ور بالتوعية وجتنب
�إهمال الأطفال وعدم تركهم مع الغرباء ومراقبة ما يت�صفحونه يف العامل
االفرتا�ضي عرب الإنرتنت حلمايتهم من التعر�ض للإ�ساءات التي مت�س
براءتهم .وخالل م�شاركته قال �سعادة اللواء �سيف الزري ال�شام�سي " نويل
يف �شرطة ال�شارقة اجلانب االجتماعي وحماية الطفل �أهمية من خالل
النزول �إىل املدار�س لإلقاء املحا�ضرات من قبل خمت�صني لتوعية الأطفال
ونحن حمظوظون يف �إمارة ال�شارقة بتكامل الأدوار بني امل�ؤ�س�سات التابعة
للمجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة التي تهتم بكافة �أفراد الأ�سرة ويف مقدمتهم
الأطفال وهناك حتديات واقعية نتعامل معها ميدانيا لنعزز حماية الأطفال

علي را�شد النعيمي ي�شارك يف االجتماع الربملاين التن�سيقي ب�ش�أن تنفيذ وثيقة نداء ال�ساحل ملكافحة الإرهاب
•• ابوظبي-الفجر:

��ش��ارك م�ع��ايل ال��دك�ت��ور علي را�شد
النعيمي رئي�س جمموعة ال�شعبة
ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة ل �ل �م �ج �ل ����س الوطني
االحت � � ��ادي يف االحت � � ��اد ال�ب�رمل ��اين
ال ��دويل ع�ضو اللجنة التنفيذية
يف االحت� � ��اد ،م���س�ت���ش��ار املجموعة
اال�ست�شارية رفيعة امل�ستوى ملكافحة
الإره� � � ��اب وال� �ت� �ط ��رف ال �ع �ن �ي��ف يف
االحت � ��اد ،يف االج �ت �م��اع التن�سيقي
اخل ��ا� ��ص ب �ب �ح��ث ت �ن �ف �ي��ذ ق� � ��رارات
وث �ي �ق��ة ن� � ��داء ال �� �س��اح��ل ال� �ت ��ي مت
الإعالن عنها يف ختام �أعمال القمة
ال�برمل��ان �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة الأوىل ب�ش�أن
مكافحة الإره� ��اب ،ال�ت��ي ع�ق��دت يف
�شهر �سبتمرب املا�ضي يف العا�صمة
النم�ساوية فيينا مب�شاركة ر�ؤ�ساء
برملانات العامل.
وناق�ش االجتماع االفرتا�ضي الذي

ن�ظ�م��ه االحت� ��اد ال�ب�رمل��اين ال ��دويل
تن�سيق التعاون الإقليمي والدويل
ح��ول الأو� �ض��اع الأم�ن�ي��ة ومكافحة
الإره � ��اب يف منطقة ��س��اح��ل غرب
�أفريقيا ،والظروف امل�سببة النت�شار
الإره � ��اب يف ه��ذه امل�ن�ط�ق��ة ،وبحث
تن�سيق اجل �ه��ود ال��دول�ي��ة مل�ساعدة
دول املنطقة يف مكافحة املجموعات
االره��اب �ي��ة ودع ��م ب��رام��ج التنمية،
و�إع� � ��ادة ت�ق�ي�ي��م ور� �ص��د الت�ضامن
والدعم الإقليمي والدويل للجهود
التي متت.
و�أك� ��د م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ع�ل��ي را�شد
ال�ن�ع�ي�م��ي خ�ل�ال االج �ت �م��اع ال ��ذي
�شارك فيه برملانات جمموعة دول
ال�ساحل اخلم�س ،والربملان العربي،
والربملان الأفريقي ،وبرملان البحر
الأب�ي����ض امل�ت��و��س��ط ،وم�ك�ت��ب الأمم
امل� �ت� �ح ��دة ل �ل �ج��رمي��ة وامل� � �خ � ��درات،
على ��ض��رورة اال�ستماع �إىل �شعوب

ولدينا فرق عمل تبا�شر مهامها على مدار ال�ساعة ويف حال تلقي �أي بالغ
يتعلق بالإ�ساءة للأطفال نعمل دائ ًما على توفري �سرعة اال�ستجابة".
و�أك��د �سعادة العامر كرامة العامري حر�ص الت�شريعات يف دول��ة الإمارات
العربية املتحدة على حماية الأط �ف��ال م��ن خ�لال اعتبار الأ� �س��رة الوحدة
الأوىل يف دعامات املجتمع ،م�شريا �إىل �أن معظم الإ�ساءات التي يتعر�ض لها
الأطفال حتدث �إما بالتحايل �أو اال�ستدراج وخا�صة يف العامل االفرتا�ضي
الذي ي�ستغله املرتب�صون بالأطفال ويت�سببون لل�صغار بالأذى النف�سي .من
جانبه �أ�شار �سعادة �أحمد امليل� ،إىل �أن �إمارة ال�شارقة �سباقة يف توفري بيئة
�آمنة و�صديقة للطفل ،الفتا �إىل �أن اعتماد �إن�شاء دور الرعاية املخ�ص�صة
للأطفال مت منذ عام  1984مروراً ب�إطالق مبادرات و�إن�شاء م�ؤ�س�سات من
مهامها توفري حماية الطفل بف�ضل توجيهات ورعاية �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة وقرينته �سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي .و�أو�ضح �أن
دائرة اخلدمات االجتماعية بال�شارقة ت�ستجيب عرب مركز حماية الأطفال
وتن�سق مع اجلهات الأخ��رى لتوفري احلماية للأطفال
والأ�سرة لأي بالغ ّ
والتدخل الفوري لإزالة �أي خطر حمتمل يواجه �أي طفل عند تلقي البالغ،
منوها �إىل �أن ال��دائ��رة تلقت حتى ال�ي��وم  1623ب�لاغ��ا معظمها تتعلق
باالهمال تلتها البالغات اخلا�صة بالعنف اجل�سدي والنف�سي واالبتزاز
الإل�ك�تروين والتنمر .ب��دوره اعترب الدكتور وليد خالد احلمادي �أن �أبرز
�سبب ل��وق��وع �إ� �س��اءات �ضد الأط �ف��ال يتمثل يف التفكك ل��دى بع�ض الأ�سر
و�شدد على �أهمية دور الوالدين يف حماية الأطفال وعدم الإهمال برتكهم
مع الغرباء ،مو�ضحاً �أن الإ��س��اءات التي ت�ترك �أث��راً نف�سياً ل��دى الأطفال
والتي حتدث يف العامل االفرتا�ضي حتدث ب�سبب الإهمال وترك الأطفال
ي�ستخدمون و�سائل التوا�صل االجتماعي بدون رقابة �أ�سرية.
من جهتها �أو�ضحت ،موزة ال�شومي �أن اللوائح التي تقي�س وت�ضبط �سلوك
الطالب يف املدار�س ت�ضمن حماية الأطفال يف امل�ؤ�س�سات التعليمية وتعتمد
كذلك على تقييم املدر�سني واالخ�صائيني ل�سلوك الطالب كما تعزز اللوائح
ال�سلوك الإيجابي وتكاف�ؤ من يتفوقون على غريهم يف ال�سلوك احلميد
فيما تتدرج العقوبات على الطالب تبعاً لدرجة خمالفه وخا�صة �إذا مار�س
العنف والإي��ذاء اجل�سدي �ضد غ�يره حيث يتم اتخاذ �إب�لاغ �أول�ي��اء الأمر.
ويعقد املنتدى بال�شراكة مع  10م�ؤ�س�سات حملية واحت��ادي��ة ودولية هي
وزارة الداخلية ووزارة تنمية املجتمع ووزارة الرتبية والتعليم والنيابة
الكلية بال�شارقة ودائرة الق�ضاء ب�أبوظبي والقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة
ودائرة اخلدمات االجتماعية بحكومة ال�شارقة وم�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء
والأط�ف��ال وجمعية الإم ��ارات حلماية الطفل وامل��رك��ز الوطني للدفاع عن
الأطفال من الواليات املتحدة الأمريكية.

انطالق امل�ؤمتر اخلام�س جلمعية الإمارات
للأمرا�ض اجللدية  25نوفمرب يف دبي
•• دبي-وام:

دول ال �� �س��اح��ل الأف ��ري �ق ��ي لو�ضع
ت �� �ص��ور واق� �ع ��ي ل� �ظ ��روف حياتهم
وامل �� �ش �ك�لات ذات ال���ص�ل��ة بانت�شار
ال �ف �ك��ر امل �ت �ط��رف واالره � � � ��اب ،مع
� �ض��رورة ا� �ش�ت�راك ج�م�ي��ع �أ�صحاب
امل�صلحة كال�سلطتني الت�شريعية

وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وم �ن �ظ �م��ات املجتمع
املدين لو�ضع خطط م�شرتكة لنهج
�شامل يعالج الأ�سباب الكامنة وراء
انت�شار الإره��اب يف املنطقة ،ور�صد
االحتياجات امللحة ل�شعوبها مثل
توفري التعليم وحت�سني م�ستوياتهم

امل �ع �ي �� �ش �ي��ة وت �ل �ب �ي��ة احتياجاتهم
الأ��س��ا��س�ي��ة ،و� �ش��دد ع�ل��ى �أه�م�ي��ة �أن
تعي�ش �شعوب املنطقة حياة كرمية
م� ��ن خ �ل��ال �إ�� � �ش � ��راك االحت� � � ��ادات
واملنظمات الدولية خا�صة االحتاد
الأوروبي.

تنطلق يف دبي فعاليات امل�ؤمتر ال�سنوي اخلام�س جلمعية
الإمارات للأمرا�ض اجللدية الذي �سيقام خالل الفرتة
م��ن � 25إىل  27م��ن ن��وف�م�بر احل ��ايل وي�ب�ح��ث �آخر
امل���س�ت�ج��دات وال �ب �ح��وث ال�ع�ل�م�ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة بالأمرا�ض
اجللدية و�أح��دث التطورات والتكنولوجيا امل�ستخدمة
يف طب وجراحة التجميل .ويناق�ش امل�ؤمتر -الذي ي�أتي
امل�ؤمتر بالتزامن مع احل��دث العاملي " �إك�سبو 2020
دب ��ي " -ت ��أث�ي�ر فريو�س"كوفيد"-19علي مر�ضي
الأم��را���ض اجللدية و�أح ��دث الإب�ت�ك��ارات والإخرتاعات
العلمية جل��راح��ة وط��ب اجل�ل��دي��ة مب�شاركة �أك�ث�ر من
 200طبيبا من املنطقة والعامل .و�أو�ضح الدكتور �أنور
احلمادي رئي�س اجلمعية الإماراتية للآمرا�ض اجللدية
رئي�س امل�ؤمتر �إن الهدف من هذا احلدث ال�سنوي توفري
منتدى علميا عامليا وت�ع��زي��ز التعليم الطبي امل�ستمر
وال�ت�ع��رف على �أح ��دث م��ا تو�صل ال�ي��ه العلم احلديث

يف جم��ال ط��ب وج��راح��ة جتميل وال �ع�لاج بالليزر من
خالل املحا�ضرات وال�ن��دوات املبتكرة .وق��ال �إن امل�ؤمتر
يغطي جمموعة وا�سعة من املو�ضوعات حول الأمرا�ض
اجللدية جلميع الأعمار مبا يف ذلك الأمرا�ض اجللدية
امل��زم �ن��ة وال�ت�ح��دي�ث��ات ال���س��ري��ري��ة واحل � ��االت ال�صعبة
وال �ع �م �ل �ي��ات ال�ت�ج�م�ي�ل�ي��ة وال �ع�ل�اج��ات اجل��راح �ي��ة �إىل
جانب ن��دوات البحث العلمى واجلل�سات وور���ش العمل
التفاعلية وكذلك العرو�ض البحثية املعتمدة من قبل
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع بهدف التدريب والتطوير
امل�ه�ن��ي امل�ستمر .وت�ل�ع��ب جمعية �إالم � ��ارات للأمرا�ض
اجللدية دوراً رئي�س ًيا يف حت�سني جودة اخلدمات املقدمة
لقطاع الأمرا�ض اجللدية بدولة الإمارات ..فيما يعترب
امل�ؤمتر ال�سنوي للجمعية منتدى علمياً ي�سلط ال�ضوء
على التطورات احلا�صلة يف ع�لاج الأم��را���ض اجللدية
وي�ع��زز م��ن ت�ب��ادل اخل�ب�رات وامل�م��ار��س��ات و�أح ��دث طرق
العالج املتاحة مع اخلرباء العامليني وفتح �آفاق جديدة
للبحث العلمي وتكنولوجيا جراجة التجميل.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا وم�شاوي
�صا�صيجو حلب
رخ�صة رقم CN 2807541:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة جاوتام جوروجن %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف كامل ي�سني عرابى
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/حمل االمني للهدايا
رخ�صة رقم CN 1041376:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مبارك �سامل علي طوير�ش العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عي�سى حبيب �سامل املزروعي
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/يالطه
لل�صيانة العامة رخ�صة رقمCN 3991967:
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/هال فالي لل�سفر
رخ�صة رقم CN 3740625:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �صقر حممد بجري �سامل العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سيف حممد حمد يروان النيادي
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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة الكحل للمقاوالت العامة ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  - 39ق  - 22مكتب  0.136مبنى ال�سيد
نا�صر احمد خليفة احمد واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1016377 :

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:ستار ليت للو�ساطة العقارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:الطابق  4وحدة املالك�/سمو ال�شيخ حممد بن زايد بن
�سلطان ال نهيان  - c18 -جزيرة ابوظبي �شارع الكورني�ش غرب 5
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1827166 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/14:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2105035852:تاريخ التعديل2021/11/16:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/االحتاد للمحا�سبة واملراجعة ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/10/19:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150022435:
 تاريخ التعديل2021/11/17:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كويف
ال�شمال رخ�صة رقمCN 3779246:
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�/ستار امبرييل
لل�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2015363:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة هناء حممد �سعيد را�شد النقبي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم نا�صر ح�سن
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)

�إعالن ت�صفية �شركة

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:بارترنز العقارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ابوظبي � -شارع حمدان  -بناية/احمد غامن مزروع
املرر
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1141837 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/توب ويل للنقليات
واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2903638:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة هالل �سعيد مفلح خ�صيف الوح�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداللطيف �سامل مبارك هادي العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بي يف ام
بينوي كافيه رخ�صة رقمCN 2540654:
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/االمتياز
للتجارة رخ�صة رقمCN 1022409:
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)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الهاملي و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/14:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2021/1/223424:تاريخ التعديل2021/11/16:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم و كافترييا النجم

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/روز جولد للهواتف
املتحركة
رخ�صة رقم CN 2091665:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد علي حممد عبيد ال�ساعدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعد م�سفر عبدالرحمن هادي االحبابي
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/ابو عبد احلكيم
لقطع غيار ال�سيارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1025863:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
حممد عمر حممد عبداهلل من  %49اىل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عي�سى معروف حممد عبداهلل %24
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/رد كار للنقليات
العامة رخ�صة رقم CN 1924588:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد �سعيد حممد �سعيد املع�شري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن �سامل را�شد �سامل املزروعي
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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

امل�شهور رخ�صة رقم CN 1132561:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم و كافترييا النجم امل�شهور
FAMOUS STAR RESTURANT & CAFETERIA

�إىل /مطعم فامي�س جلف تي
FAMOUS GULF TEA RESTAURANT

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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا كمون وليمون

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�شغل الليايل ال�سعيدة للخياطة
والتطريز رخ�صة رقم CN 1161033:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  2.80*1اىل 1*1
تعديل �إ�سم جتاري من /م�شغل الليايل ال�سعيدة للخياطة والتطريز

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة ال�صرح لتجارة االدوات
الكهربائية رخ�صة رقم CN 1105854:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة ال�صرح لتجارة االدوات الكهربائية
AL SARH ELECTRICALS APPLAINCES TRADING EST

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جيزيل عيد الق�ضمانى %100

HAPPY NIGHTS TAILORS AND EBROIDERERS

�إىل /ان�سايت للمطابخ

�إىل /حمل بري�شمان خلياطة املالب�س الن�سائية

INSIDE KITCHEN

PERSHUMAN CLOTHES LADIES TAILORING SHOP

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع املطابخ املنزلية اجلاهزة  -بالتجزئة 4759016
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الأدوات الكهربائية ومتديداتها  -بالتجزئة 4752006
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

رخ�صة رقم CN 1038384:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة احمد را�شد حممد احل�ضار الظاهرى
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�أخبـار الإمـارات
را�شد النعيمي � :إك�سبو  2020دبي منارة جتمع ال�شعوب لإظهار �صور منوذجية لأوطانهم
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•• دبي-وام:

�أكد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية
والتخطيط بعجمان رئي�س احتاد الإمارات لكرة القدم،
�أن �إك�سبو  2020دب��ي منارة جتمع ال�شعوب لإظهار
��ص��ور من��وذج�ي��ة لأوط��ان �ه��م ون�ق��ل ال �ع��ادات والتقاليد
واخل�ب��رات و�أف �� �ض��ل ال �ت �ج��ارب مب��ا ي �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع على
الب�شرية.
ج��اء ذل��ك خ�لال جتوله يف �أجنحة العديد من الدول
امل���ش��ارك��ة يف �إك�سبو  2020دب��ي وال ��ذي يعد احلدث
الأهم من نوعه يف الدولة واملنطقة ب�شكل عام.

وا�ستهل ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي جولته بزيارة
جناح جمهورية م�صر العربية ال�شقيقة وال��ذي ي�ضم
ح���ض��ارة وت��اري��خ م�صر املمتد لأك�ث�ر م��ن �سبعة �آالف
عام بكافة مراحله ثم ينتقل ايل امل�ستقبل عرب �شا�شات
عر�ض ذكية  ،مطلعاً على �أه��م امل�شروعات النوعية يف
م�صر والتي ت�شمل على قناة ال�سوي�س و املدن اجلديدة
وامل��دن ال��ذك�ي��ة .وت��اب��ع اجل��ول��ة ب��االط�لاع على �أه��م ما
يقدمه ج�ن��اح �سوي�سرا وال �ت��ي اع�ت�م��دت على ت�ضمني
اجل �ن��اح ببحر م��ن ال���ض�ب��اب وب���س�ج��ادة �سحرية ت�ضم
مناظر �سوي�سرا اخل ّ
البة.
وق��ال ال�شيخ را�شد بن حميد خ�لال اطالعه على �أهم

Thursday

امل�شاريع واالبتكارات التي يت�ضمنها عامل الفر�ص� ..أن
كافة التحديات ت�صبح ايجابيات وممكنات اذا اجتمعت
العقول وفكرت باحللول املجدية والتي ت�صنع امل�ستقبل
الأف�ضل وتدفع بعجلة التنمية امل�ستدامة.
واط �ل��ع ال���ش�ي��خ را� �ش��د ب��ن ح�م�ي��د النعيمي ع�ل��ى جناح
كولومبيا ،ذي الت�صميم ال�شفاف واملكون من  4طوابق
مب�ساحة تبلغ  2000مرت مربع والذي ينقل ال�صورة
الإيجابية عن التنوع البيئي للدولة والتي ت�ضم �أكرب
ت�ن��وع بيولوجي يف ال�ع��امل م��ن حيث الغطاء النباتي،
للتعرف على ثقافة ال�شعب الكولومبي وال��ذي ي�شتهر
بالقهوة الكولومبية الأ�شهر عاملياً.
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را�شد النعيمي والعلماء ي�شيدان مب�شروع ال�سيارة ذاتية القيادة يف عجمان
•• عجمان-وام:

تفقد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي
رئي�س دائ ��رة البلدية و م�ع��ايل عمر
بن �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي واالق �ت �� �ص��اد الرقمي
وتطبيقات العمل ع��ن بعد  ،م�شروع
ال�سيارة ذاتية القيادة والتي متثل نقلة
نوعية يف جمال �أنظمة التنقل وتطوير
البنية التحتية ب��الإم��ارة كما وتعترب
امل�شروع الأول من نوعه يف التطبيق
على م�ستوى ال���ش��رق الأو� �س��ط .جاء
ذل ��ك خ�ل�ال ج��ول��ة م�ي��دان�ي��ة لل�شيخ
را�شد بن حميد النعيمي  ،وبح�ضور
م� �ع ��ايل ع� �م ��ر ال� �ع� �ل� �م ��اء وع � � ��دد من
امل�س�ؤولني وه��م �سعادة عبدالرحمن
ال�ن�ع�ي�م��ي م��دي��ر ع ��ام دائ� ��رة البلدية
والتخطيط و�سعادة عبدالعزيز حمد
ت��رمي م��دي��ر ع��ام م��ؤ��س���س��ة االم ��ارات
ل�لات �� �ص��االت ات �� �ص��االت واملخت�صني
ب��امل �� �ش��روع  ،ح�ي��ث اط �ل �ع��وا ع�ل��ى خط
�سري امل��رك�ب��ة م��ن ف�ن��دق عجمان �إىل

دوار الرباقة والرجوع مرة �أخرى �إىل
حمطة االن�ت�ظ��ار على ال���ش��ارع العام،
م�شيدين بامل�شروع الذي وظف تقنية
اجليل اخلام�س  5Gلتتميز ال�سيارة
بالأمان التام وال�سالمة املتناهية كما
وزودت بخا�صية التعرف على الوجوه
والذكاء اال�صطناعي.
وب� �ي ��ن ال� ��� �ش� �ي ��خ را�� � �ش � ��د ب � ��ن حميد

ال�ن�ع�ي�م��ي �أن " م��رك��ز ع �ج �م��ان " x
ع�م��ل ع�ل��ى م ��دار � 3أ��ش�ه��ر متوا�صلة
وبالتعاون م��ع �شركائنا يف ات�صاالت
على �إجن ��از امل���ش��روع احل�ي��وي والذي
يرنو ملواكبة ر�ؤي��ة الإم ��ارات 2021
والأج �ن��دة الوطنية ال�ت��ي ت�سعى �إىل
جعل الإم��ارات من بني �أف�ضل الدول
يف ال �ع��امل يف جم��ال ال�ن�ق��ل امل�ستدام

وت �ط��وي��ر ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة بالإمارة
وال��ذي تدعمه �شبكة اجليل اخلام�س
 5Gوالتقنيات املتقدمة.
من جانبه �أعرب معايل عمر العلماء
عن فخره باملركبة ذاتية القيادة والتي
ع�م�ل��ت ع �ل��ى ت��وظ �ي��ف التكنولوجيا
املتقدمة و�أدوات الذكاء اال�صطناعي
لتوفري حلول مبتكرة للتنقل وتقليل

االزدح � ��ام وت�ط��وي��ر ال�ب�ن�ي��ة التحتية
يف املدينة ،مبيناً �أن ما ر�أي�ن��اه يب�شر
ب��اخل�ير فامل�شروع �أل�ق��ى ال�ضوء على
املعامل اجلميلة بالإمارة ودفع عجلة
ت �ط��وي��ر ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة والتطور
احل �� �ض��ري واالزده� � ��ار وذل ��ك تزامنا
م��ع �إط �ل�اق دول ��ة الإم � ��ارات مل�شاريع
اخلم�سني عاما قادمة والتي تعد نقلة

نوعية يف خمتلف املجاالت االقت�صادية
والتنموية لدولة الإم��ارات .و قدمت
ال�شيخة ن��ورة النعيمي م��دي��ر مركز
ع�ج�م��ان  xوم��دي��ر م���ش��روع احلافلة
ذات �ي ��ة ال �ق �ي��ادة م ��ن دائ � ��رة البلدية
والتخطيط يف عجمان �شرحاً مف�ص ً
ال
عن نتائج امل�شروع والذي انطلق خالل
الفرتة املا�ضية ب�شكل جتريبي ،مبين ًة

�أن املركبة �شهدت �إق�ب��ا ًال من ال�سكان
وال � � ��زوار وال ��ذي ��ن ت ��واف ��دوا خلو�ض
جت ��رب ��ة ج ��دي ��دة يف جم � ��ال التنقل
ك�م��ا وت�ت�م�ي��ز ب��ال�ط��اق��ة اال�ستيعابية
ال�ك�ب�يرة وال�ت��ي ت�صل ل�ـ � 15شخ�صاً
بالإ�ضافة لتمتعها بتقنيات التعرف
ع�ل��ى الأ� �ش �ي��اء وت��وف��ر ن���س�ب��ة الأم ��ان
العالية واملتطورة .و�أ�ضافت �أن املركبة

مت�صلة بنظام  C-V2Xالذي يفعل
ات���ص��االت املركبة بالأنظمة املرورية
امل�ح�ي�ط��ة ب �ه��ا ب�ح�ي��ث مت �ك��ن املركبة
ب��ال�ت�ف��اع��ل م��ع الإ� � �ش� ��ارات ال�ضوئية
وم�ن��اط��ق ع�ب��ور امل���ش��اة ب�شكل تلقائي
با�ستخدام �أجهزة ا�ست�شعار و كامريات
ال��ذك��اء اال�صطناعي املت�صلة ب�شبكة
ات�صاالت اجليل اخلام�س  ، 5Gكما
�أنها منا�سبة ملختلف �شرائح الركاب
بالإ�ضافة لتجهيزها للأ�شخا�ص ذوي
القدرة املحدودة على احلركة.
وت��اب�ع��ت ال�شيخة ن ��ورة ح��دي�ث�ه��ا عن
مم � �ي ��زات امل ��رك� �ب ��ة امل� � � ��زودة ب� ��أح ��دث
التقنيات املتخ�ص�صة ح�ي��ث ت�شتمل
على كامريات و�أجهزة ا�ست�شعار لقراءة
ح��ال��ة ال �ط��ري��ق ،وال �ت �ح �ك��م باملركبة
وجت ّنب اال�صطدام ب�أي ج�سم حفاظاً
علي �سالمة الركاب ،مبين ًة �أن املركبة
حققت الأهداف املن�شودة من �إطالقها
و�سنعمل جاهدين على الأخذ بالآراء
واالق�ت�راح ��ات ال�ت�ط��وي��ري��ة للو�صول
للأف�ضل.

زار جناحها وا�ستعر�ض �أبرز الأفكار الريادية واالبتكارات

عمر العلماء :جناح �صربيا يف �إك�سبو  2020دبي يعك�س
تطورها التكنولوجي ور�ؤيتها الطموحة للم�ستقبل
•• دبي-الفجر:

�أك ��د م �ع��ايل ع�م��ر ��س�ل�ط��ان العلماء
وزي��ر ال��دول��ة ل�ل��ذك��اء اال�صطناعي
واالق �ت �� �ص��اد ال��رق �م��ي وتطبيقات
العمل عن بُعد� ،أن "�إك�سبو 2020
دبي" مي�ث��ل من�صة ع��امل�ي��ة لتعزيز
التوا�صل الإن�ساين وتبادل اخلربات
والتجارب والتعرف على احل�ضارات
والثقافات العاملية ،وب�ن��اء اجل�سور
ب�ين دول ال�ع��امل على �أ��س��ا���س الثقة
والتعاون والعمل امل�شرتك من �أجل

دول��ة الإم ��ارات �أثبتت للعامل قدرة
امل�ستقبل.
جاء ذلك ،خالل زيارة معاليه جناح فائقة يف تنظيم الأح ��داث العاملية
جمهورية �صربيا يف "�إك�سبو  2020م ��ن خ �ل�ال جن��اح �ه��ا يف احت�ضان
دبي" ،حيث كان يف ا�ستقباله معايل ثقافات �أكرث من  190دولة خالل
ن �ي �ن��اد ب��وب��وف �ي��ك وزي� � ��ر االبتكار ف�ع��ال�ي��ات "�إك�سبو  2020دبي"،
والتنمية التكنولوجية يف جمهورية وتقدمي جتربة ا�ستثنائية وملهمة،
� �ص��رب �ي��ا ،ومت خ�ل�ال ال �ل �ق��اء بحث وت��رك �ي��زه��ا ع �ل��ى ق �� �ض��اي��ا التنمية
عالقات ال�صداقة وتعزيز م�ستوى امل�ستدامة وت��وظ�ي��ف التكنولوجيا
التعاون يف خمتلف املجاالت ،وت�أكيد احلديثة وفق ر�ؤي��ة طموحة لر�سم
�أه �م �ي��ة ت �ب��ادل اخل �ب��رات واملعارف م �ع��امل م�ستقبل �أف���ض��ل للأجيال
القادمة.
والتجارب الناجحة.
وق � ��ال ع �م��ر � �س �ل �ط��ان ال �ع �ل �م��اء �إن وع �ب�ر ع ��ن � �س �ع��ادت��ه ب ��زي ��ارة جناح

�صربيا وما يت�ضمنه من عرو�ض يف
جماالت االبتكار وتكنولوجيا الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي ،م��ا يعك�س م�ستوى
ال �ت �ق ��دم وال� �ت� �ط ��ور التكنولوجي
يف ��ص��رب�ي��ا ،وم��ا متتلكه م��ن ر�ؤي��ة
طموحة للم�ستقبل ،متمنياً ل�شعبها
ال�صديق دوام التقدم والنجاح.
وا��س�ت�ع��ر���ض ع�م��ر ��س�ل�ط��ان العلماء
�أب��رز الأف�ك��ار الريادية واالبتكارات
والإب��داع��ات وامل�ع��رو��ض��ات املتميزة،
يف ج��ول��ة ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ع�ب�ر العامل
االف�ت�را� �ض��ي ل�ل�ت�ع��ري��ف ب� ��إجن ��ازات

� �ص��رب �ي��ا ال �ت ��ي ع �ك �� �س��ت اهتمامها
ب��ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وت �ب �ن �ي �ه��ا ركيزة
�أ�سا�سية للعبور �إىل امل�ستقبل ،و�أ�شاد
مب�ستوى تنظيم اجلناح والتجربة
اال�ستثنائية التي يقدمها ،ومتنى
للقائمني عليه التوفيق والنجاح يف
تقدمي �صورة م�شرفة عن بلدهم.
وا�ستوحِ ي �سطح جناح �صربيا املائل
من �أ�سطح امل�ساكن املائلة التي تعود
ل�شعب ح���ض��ارة الفينكا القدمية،
ليمثل ب�ين ت�صميمه امل�ستلهم من
ال�ت��اري��خ وال �ت �ج��ارب امل�ت�ق��دم��ة التي

يعر�ضها ،كب�سولة زمنية مل�ستقبل
ال �ب �� �ش��ري��ة ،ت� ��ر ّك� ��ز ع �ل��ى التحول
ال ��رق �م ��ي وال � ��ذك � ��اء اال�صطناعي
والواقع االفرتا�ضي.
وي�ق��دم اجل�ن��اح معار�ض افرتا�ضية
رق �م �ي��ة وواق �ع �ي ��ة ي �ت �ج��ول الزائر

م ��ن خ�لال �ه��ا ل�ي���س�ت�ك���ش��ف املا�ضي
واحلا�ضر ،حيث حتتفي �صربيا يف
جناحها بتاريخ طويل من الإبداع
واالبتكار ،وقد مت ت�صنيف عا�صمتها
بلغراد من بني املدن اخلم�س الأكرث
�إبداعا يف العامل ،ويطلق على �صربيا

ا��س��م وادي ال�سيليكون يف البلقان،
حيث خ��رج��ت منها م��واه��ب تقنية
رفيعة امل�ستوى ،فيما تعد �صربيا
م ��ن ال� � ��دول ال� ��رائ� ��دة يف جم ��االت
ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي واالقت�صاد
الرقمي.

�سفري الدولة لدى �إندوني�سيا لـ(وام)� :إك�سبو  2020ملتقى دويل بارز يعك�س قيم الت�ضامن والتعاون
•• دبي  -وام:

جناح فل�سطني يف �إك�سبو  2020دبي يحاكي جتربة احلياة الفل�سطينية
•• دبي -وام:

يجد ال��زائ��ر خ�لال زي��ارت��ه جناح فل�سطني امل�شارك يف
�إك�سبو  2020دبي نف�سه يف باحة امل�سجد الأق�صى يف
القد�س يحاكي جتربة احلياة الفل�سطينية التي جتمع
عبق املا�ضي العريق و�أ�صالة احلا�ضر حيث تبد�أ جولته
املده�شة من �أم��ام بوابة القد�س ال�ساحرة التي تتدىل
ع�ل��ى ج��وان�ب��ه ��ش�ج��رة ال��زي �ت��ون ..يتنف�س ع�ب��ق رائحة
مدينة القد�س و�صوال اىل احلارات الفل�سطنية مبعاملها
الدينية و�أ�صالة عراقتها التاريخية .و�أكد حممد جرب
مدير عام جناح فل�سطني امل�شارك يف �إك�سبو  2020دبي
يف ت�صريح خا�ص لوكالة �أنباء الإم��ارات "وام" �أهمية
م�شاركة دولة فل�سطني يف هذا احلدث العاملي لتعريف
العامل بالرتاث والهوية الفل�سطينية كما ت�أتي ا�ستكماال
مل�شاركات �سابقة يف �إك�سبو ميالنو و�إك�سبو �شينغهاي .
وقال �إن م�شاركة اجلناح الواقع يف منطقة الفر�ص ي�أتي
يف اط��ار توثيق ال��رواي��ة الفل�سطينية وت�سليط ال�ضوء
على التاريخ الفل�سطيني وح�ضارة وم�ستقبل فل�سطني.
وحول بناء وت�صميم اجلناح �أو�ضح حممد جرب �أن فكرة
بناء اجل�ن��اح ان تكون ب��واب��ة اجل�ن��اح ه��ي القد�س حيث
بنيت ال�ب��واب��ة الرئي�سية م��ن احل�ج��ر احلقيقي الذي
جلبناه من فل�سطني اىل دبي و�صوال �إىل �أ�سوار القد�س
و�أقوا�سها وب�أ�صوات حارتها وازقاتها.
و�أ�شار اىل �أن جت�سيد فكرة اجلناح بفكرة احلوا�س اخلم�س
ليعي�ش الزائر ويجول يف اجلناح ك�أنه بفل�سطني حيث
ميكنه يف مرحلة النظر ان يرى فيلما ق�صريا يج�سد

احل�ي��اة الفل�سطينية يف جميع ال�ق�ط��اع��ات ال�سياحية
وال�صناعية والثقافية والرتفيهية والفلكلورية.
ومن ثم ينتقل الزائر اىل مرحلة اللم�س وهي مرحلة
يلتم�س الزائر فيها حنينا اىل فلط�سني وي�شتم رائحة
العبق التاريخي لها كما يتمكن الزائر من مل�س الرموز
احلقيقة التي اح�ضرناها معنا اىل دبي والتي جت�سد
تاريخ وعمق احل�ضارة الفل�سطينية �إ�ضافة �إىل املنتجات
احل��رف �ي��ة وال�ت�راث �ي��ة ال �ت��ي ��ص�ن�ع��ت م��ن �أج ��ل �إك�سبو
 2020دبي.
وق��ال حممد جرب نعترب م�شاركتنا يف اك�سبو 2020
دب ��ي ه��ي ف��ر��ص��ة ك �ب�يرة جل�ل��ب اال��س�ت�ث�م��ار والتبادل
االق �ت �� �ص��ادي ب�ين ال ��دول امل���ش��ارك��ة يف امل�ع��ر���ض ونحن
ب�صدد ترتيب لقاءات ثنائية مع جميع االجنحة للدول
امل�شاركة العربية والدولية جللب اال�ستثمار لفل�سطني
ولت�صدير املنتجات الفل�سطينية لأ�سواقهم.
ولفت �إىل �أن �إك�سبو  2020دبي الذي ت�ست�ضيفه دولة
االمارات لأول مرة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
وجنوب �آ�سيا وي�شارك يف فعالياته �أكرث من  192دولة
ح��دث عاملي يبهر العقول  ..موجها ال�شكر والتقدير
لدولة االم��ارات على كل ما تقدمة من ت�سهيالت من
�أجل اجناح اجلناح الفل�سطيني.
يذكر �أن فعاليات �إك�سبو  2020دبي ت�ستمر حتى 31
م��ار���س 2022؛ وي��دع��و احل ��دث ال ��دويل ال� ��زوار من
جميع �أنحاء كوكب الأر���ض �إىل امل�شاركة يف �صنع عامل
جديد يف احتفال ب�إبداع الب�شر وابتكاراتهم وتقدمهم
وثقافاتهم ممتد على مدار �ستة �شهور.

�أك� ��د � �س �ع��ادة ع� �ب ��داهلل � �س��امل عبيد
ال� �ظ ��اه ��ري � �س �ف�ي�ر ال� ��دول� ��ة ل ��دى
ج �م �ه��وري��ة �إن��دون �ي �� �س �ي��ا وراب� �ط ��ة
الآ� �س �ي��ان �أن �إك���س�ب��و  2020دبي
ملتقى دويل ا�ستثنائي ب��ارز يعك�س
قيم الت�ضامن وال�ت�ع��اون واالبتكار
وهي القيم واملبادئ التي كانت من
�أه��م مقومات جناح م�شروع الدولة
االق �ت �� �ص��ادي وال �ت �ن �م��وي ال� ��ذي مل
يتوقف ع��ن التجديد والت�أقلم مع
ك��ل امل�ت�غ�يرات ال�ت��ي �شهدها العامل
على مر العقود.
وق � ��ال يف ح � ��وار م ��ع وك ��ال ��ة �أن� �ب ��اء
الإمارات "وام"� ..إن �إك�سبو 2020
دبي ي�شكل حمطة هامة يف م�سريتنا
التنموية ففي هذه الفعالية الدولية
الكربى يجتمع العامل بالتزامن مع
اح �ت �ف��ال دول ��ة الإم� � ��ارات باليوبيل
ال��ذه�ب��ي ل�لاحت��اد ليطلع املاليني
وعن كثب على هذه التجربة امللهمة
وع�ل��ى ال�ع��وام��ل ال�ت��ي ��س��اع��دت على
ب �ن��اء ه ��ذا ال �� �ص��رح ال�ت�ن�م��وي امللهم
للكثريين".
و�أ�� �ض ��اف �إن �إك �� �س �ب��و  2020دبي
يعد منربا وحمفال رئي�سيا لتعزيز
العالقات التكاملية بني ال��دول من
�أج��ل �ضمان ت��راب��ط العقول ل�صنع
امل�ستقبل وت�ب��ادل اخل�ب�رات وتعزيز
ال�ت�ع��اون اجل�م��اع��ي لتحقيق تنمية
م�ستدامة ومتوازنة حتقق االزدهار
لل�شعوب.
وق��ال �سعادته " ن��ؤم��ن ب ��أن �إك�سبو
 2020دب��ي من�صة منا�سبة كي
نرتقي بالتعاون والتكامل العاملي
وبناء �شراكات فاعلة مع احلكومات
وامل �ن �ظ �م��ات ال �ع��امل �ي��ة وامل�ؤ�س�سات
اخل��ا��ص��ة م��ن �أج ��ل ت�سريع حتقيق
�أه � � ��داف الأمم امل �ت �ح��دة للتنمية

امل �� �س �ت��دام��ة  2030ال �ت��ي �شاركت
دولة الإم��ارات بفعالية يف �صياغتها
وع �ل��ى ��س�ب�ي��ل امل �ث��ال ت�ت�ي��ح �أجنحة
م��و� �ض��وع��ات �إك �� �س �ب��و  2020دبي
الثالثة "الفر�ص  ..اال�ستدامة ..
التنقل"  ،للنا�س معرفة كيف ميكن
حتقيق الأه� ��داف وم�ع��رف��ة الطرق
ال �ت��ي ت���س��اع��د يف امل���س��اه�م��ة ب�شكل
ملمو�س يف �إيجاد حلول للتحديات
العاملية عرب ا�ستغالل املوارد املتاحة
لتحقيق النتائج املرجوة وباالعتماد
ع �ل��ى ح��زم��ة م ��ن احل� �ل ��ول الذكية
واملبتكرة.
و�أ�شار �إىل �أن �إك�سبو دبي يتيح كذلك
الفر�صة للدول امل�شاركة كي حتتفل
ب�أعيادها الوطنية �ضمن الفعاليات
ما ميكن رواد املعر�ض من التعرف
على ثقافات هذه الدول ومالحمها
االجتماعية وال�سكانية.
و�أكد �أن �إك�سبو  2020دبي ي�سهم يف
و�ضع خارطة طريق لأهم التوجهات
االقت�صادية والتنموية والثقافية
مل ��رح� �ل ��ة ال � �ت � �ع� ��ايف م � ��ن اجل ��ائ �ح ��ة
وامل�ت�م�ث�ل��ة يف اال� �س �ت �ع��داد للدخول
بقوة ملرحلة االقت�صاد الرقمي الذي
��س�ي�ق��ود م��رح�ل��ة االن�ت�ع��ا���ش م��ا بعد
اجل��ائ�ح��ة ك�م��ا ي��دع��م ال�ت��وج��ه نحو
تعزيز دور االقت�صاد الإبداعي ودعم
احلركة الثقافية والإبداعية ورعاية
املواهب والكفاءات ل�ضمان ا�ستدامة
احلركة الثقافية والإبداعية املبنية
على ا�ستدامة االقت�صاد املعريف.
كما �أك��د �أن��ه باعتباره �أك�بر تظاهرة
ع��امل �ي��ة ت �ن �ظ��م يف م�ن�ط�ق��ة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا ف�إن
�إك�سبو  2020دب��ي ي�برز الثقافات
واحل���ض��ارات وال�ت��اري��خ ال��ذي تتميز
بها ه��ذه املنطقة اجلغرافية بهدف
دفع م�سرية الإبداع الب�شري والعمل
امل �� �ش�ترك ال �ق��ائ��م ع�ل��ى ق�ي��م املحبة

وال �� �س�لام وال�ت�ع��اي����ش ب�ي�ن الأدي� ��ان
والثقافات واالعراق املختلفة ونحن
ن�ؤمن ب��أن �إك�سبو  2020دبي يعد
امتداداً للنموذج االماراتي للتعاي�ش
وال�ت��آخ��ي الإن���س��اين ونقطة التقاء
للح�ضارات.
وع ��ن دور �إك���س�ب��و  2020دب ��ي يف
�إعداد قادة امل�ستقبل من ال�شباب قال
��س�ع��ادت��ه� ..إن احل��دث العاملي ميثل
فر�صة هائلة لتحفيز و�إلهام ال�شباب
وت� ��زوي� ��ده� ��م ب� ��امل � �ه� ��ارات ال�ل�ازم ��ة
وال� �ف ��ر�� �ص ��ة امل �ن��ا� �س �ب��ة ل�ل��ازده� ��ار
وال �ن �ج��اح وي �ع��د ب��رن��ام��ج التدريب
املهني وملتقى "يوث كونيكت" من
�أب��رز م �ب��ادرات �إك�سبو  2020دبي
للتوا�صل م��ع ال�شباب وت�شجيعهم
ومتكينهم لأداء دور مركزي يف �صنع

م�ستقبل �أف�ضل فهذه فر�صة فريدة
يجب اال��س�ت�ف��ادة منها م��ن اجلانب
العملي حيث ي��وف��ر احل��دث فر�صاً
متعددة الكت�ساب اخلربة من خالل
�إظ�ه��ار ال�ق��درات الإب��داع�ي��ة لل�شباب
�أم��ام العامل واالط�لاع على ثقافات
ال �ع��امل وت �ع��ري��ف ال �ع��امل بثقافتنا
العربية الأ�صيلة وتر�سيخ �إرثنا.
وع ��ن ق�ضية ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي التي
ت�شكل حمورا مهما يف �أعمال �إك�سبو
 2020دبي خا�صة مع الإعالن عن
اخ�ت�ي��ار دول��ة الإم� ��ارات ال�ست�ضافة
ك��وب  ... 28ق��ال �سعادته �إن دولة
الإمارات تلعب دورا فعاال وم�ؤثرا يف
مواجهة التغري املناخي نظراً لتبنيها
امل �ب��ادرات ال��دول�ي��ة لال�ستدامة كما
�أن �ه��ا �أ��ص�ب�ح��ت من�صة ع��امل�ي��ة حتفز

احللول واال�سرتاتيجيات امل�ستدامة
ع �ل��ى �أر� � � ��ض ال� ��واق� ��ع ع �ب�ر توفري
ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة بتكلفة مي�سورة
وجعلها متاحة ب�سهولة وعلى نطاق
وا�سع.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن �إن��دون�ي���س�ي��ا ت�شارك
ب �ج �ن��اح ك �ب�ير ي �ع��د م��وط �ن��ا للتنوع
واالب �ت �ك��ار وال �ف��ر���ص ،وي�ستعر�ض
ك�ي��ف ت�صنع �إن��دون�ي���س�ي��ا م�ستقبال
�أف �� �ض��ل ع�ب�ر اب �ت �ك��ارات جت �م��ع بني
التقنيات احلديثة واملعرفة املحلية
وم � ��ن اجل ��ان ��ب ال �ث �ن��ائ��ي يتزامن
�إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي م��ع التطور
وال�ت�م�ي��ز ال ��ذي ت���ش�ه��ده العالقات
الإماراتية الإندوني�سية والتي يعمل
اجلانبان لتعزيزها لت�صبح �شراكة
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ��ش��ام�ل��ة يف املجالني
االق �ت �� �ص ��ادي وال� �ت� �ج ��اري ون ��ؤم ��ن
ب ��أن م�شاركة �إندوني�سيا يف �إك�سبو
دب��ي �ست�ساعد يف م�ضاعفة التبادل
التجاري الذي جتاوز  3مليار دوالر
يف  2020رغ� ��م ظ � ��روف جائحة
"كوفيد ."19 -
و�أ� �ض��اف " ب�صفتي �سفريا معتمدا
�أي �� �ض��ا ل� ��دى راب� �ط ��ة ج �ن��وب �شرق
�آ�سيا "رابطة الآ�سيان" �أود الإ�شادة
مب �ب ��ادرة دول� ��ة الإم � � ��ارات بت�سهيل
م�شاركة رابطة الآ�سيان وتخ�صي�ص
ج �ن��اح ل�ه��ا يف �إك���س�ب��و  2020دبي
وت�أتي ه��ذه امل�ب��ادرة يف �إط��ار �سيا�سة
الدولة جلذب اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة وزيادة التبادل التجاري مع
جميع ال��دول والتكتالت الإقليمية
م�ث��ل راب �ط��ة الآ� �س �ي��ان ال �ت��ي تعترب
ت�ك�ت�لا اق �ت �� �ص��ادي��ا ي���ض��م  10دول
م��ن بينها �إن��دون�ي���س�ي��ا و�سنغافورة
وماليزيا وتايالند ويتجاوز اجمايل
ن��اجت�ه��ا امل�ح�ل��ي ح��اج��ز  2تريليون
دوالر �أم��ري �ك��ي وي�ب�ل��غ ع��دد �سكانه
�أكرث من  655.9مليون ن�سمة.

اخلميس  18نوفمبر  2021م  -العـدد 13395

18 November 2021 - Issue No 13395

Thursday

�أخبـار الإمـارات

بح�ضور نهيان بن مبارك  ..رئي�س وزراء �سانت كيت�س ونيف�س ي�شهد االحتفال باليوم الوطني لبالده يف �إك�سبو 2020
•• دبي-وام:

�شهد معايل الدكتور تيموثي هاري�س رئي�س وزراء �سانت كيت�س ونيفي�س
االحتفال باليوم الوطني لبالده �أم�س يف " �إك�سبو  2020دبي" وذلك
بح�ضور معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش
املفو�ض العام لإك�سبو  2020دبي.
وب ��د�أ احل�ف��ل ب ��إق��ام��ة امل��را� �س��م ال��ر��س�م�ي��ة ل��رف��ع ال�ع�ل��م و�إل �ق��اء الكلمات
الرتحيبية ثم ا�ستمتع زوار احلدث الدويل �إىل جمموعة من الفعاليات
الثقافية والرتفيهية ذات الطابع الكاريبي املميز.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان  -خالل كلمته � -إن �شعار

08

اجلناح "اتبع قلبك �إىل �سانت كيت�س ونيف�س" يج�سد حقيقة �ضرورة �أن
يبد�أ العامل يف التفكري ب�أجيال امل�ستقبل بقدر �أك�بر من االهتمام من
�أجل التو�صل �إىل حلول للتحديات التي يواجهها عاملنا.
و�أ�شار �إىل �أن �سانت كيت�س ونيف�س تعد من �أبرز الدول اجلزرية ال�صغرية
النامية التي حت��اول الق�ضاء على املفاهيم اخلاطئة املرتبطة بقدرات
البلدان النامية وهو متاما ما �سعت هذه الدولة �إىل حتقيقه عرب جناحها
يف �إك�سبو .2020
و�أك��د معاليه التزام دول��ة الإم��ارات بدعم اجلهود التي تقوم بها �سانت
كيت�س ونيف�س فيما يخ�ص مواجهة تداعيات تغري املناخ ودعم م�شاريع
الطاقة املتجددة يف البالد عرب �صندوق ال�شراكة بني دولة الإمارات ودول

الكاريبي للطاقة املتجددة كما نتطلع �إىل ا�ستك�شاف املزيد من فر�ص
التعاون بني بلدينا يف خمتلف املجاالت ذات الأولوية امل�شرتكة.
من جانبه �أكد معايل الدكتور تيموثي هاري�س � " :إك�سبو  2020دبي
ح��دث رائ��د يحفز النا�س على ال�ت��واج��د معاً ال�ستك�شاف وو��ض��ع حدود
جديدة ال�ستخدام التقنية احلديثة وت�سخريها لتحقيق �أه��داف نبيلة
كما يعد احلدث الدويل من�صة جيدة ال�ستعرا�ض ثقافاتنا التي متتلك
العديد من العنا�صر امل�شرتكة رغم تنوعها ولل�سماح لنا بالتعبري عن
تطلعاتنا امل�ستقبلية وتبادل الأفكار حولها وكل ذلك يتما�شى مع ال�شعار
الرئي�س للحدث الدويل وهو "توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل".
و�أ�ضاف�" :سانت كيت�س ونيف�س ملتزمة بتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة

ونحن نعمل بجد لتحقيق هدفنا يف �أن ن�صبح وجهة �سياحية م�ستدامة
و�صديقة للبيئة كما نعمل على تقليل ا�ستخدام الوقود الأحفوري من
خ�لال �إع��ادة توجيه �سيا�ساتنا وا�ستثماراتنا وت�شريعاتنا نحو م�صادر
الطاقة البديلة كالرياح والطاقة ال�شم�سية وهو ما دفعنا لتطوير واحدا
من �أك�بر حمطات الطاقة ال�شم�سية يف الكاريبي والرتكيز �أي�ضا على
مو�ضوع اال�ستدامة يف جناح بالدنا يف �إك�سبو  ".2020وتابع " :ي�سرنا
�أن ندعو اجلميع ال�ستك�شاف دولتنا حيث كانت �سانت كيت�س ونيف�س وعلى
الرغم من �أنها تعد واحدة من �أ�صغر دول العامل �إال �أنها كانت ت�ستقبل ما
يزيد على املليون �سائح �سنويا قبل انت�شار جائحة كوفيد -19وذلك عرب
الرحالت البحرية واجلوية"

يف حما�ضرة حول الإخوان امل�سلمني يف فرن�سا

م�ست�شار الرئي�س الفرن�سي حكيم القروي :الإخوان يخ�سرون معركتهم يف فرن�سا
ن � �ظ� ��م م � ��رك � ��ز ت� ��ري � �ن� ��دز للبحوث
واال�� �س� �ت� ��� �ش ��ارات حم ��ا� �ض ��رة بعنوان
"الإخوان امل�سلمني يف فرن�سا :واقع
ال �ي��وم وم� � ��آالت امل�ستقبل" للدكتور
ح�ك�ي��م ال� �ق ��روي م���س�ت���ش��ار الرئي�س
ال �ف��رن �� �س��ي ل �ت �ف �ك �ي��ك الإ� �س�ل�ام ��وي ��ة
ال���س��ري��ة ب�ف��رن���س��ا ،وم�ست�شار رئي�س
ال ��وزراء الفرن�سي الأ�سبق ج��ون بيار
راف��اران ،وذلك يف قاعة ال�سالم مبقر
املركز يف �أبوظبي.
و�أ�� �ش ��ار ال��دك �ت��ور ح�ك�ي��م ال� �ق ��روي يف
ب ��داي ��ة حم��ا� �ض��رت��ه �إىل �أن � ��ه تناول
م�سائل التنوع على م��دى  15عاماً
ب���ص�ف�ت��ه م ��ؤ� �س �� �س �اً مل �ج �م��وع��ة القرن
احل��ادي والع�شرين ،واعتمد القاعدة
نف�سها دائ �م �اً :ال ت�ت��دخ��ل يف الأم ��ور
الدينية على اعتبار �أن الدين م�س�ألة
خ��ا��ص��ة ب��ال �ك��ام��ل .وق ��ال �إن ك��ل هذا
ت�غ�ير ب�ع��د واق �ع��ة "�شاريل �إيبدو"،
داع �ي �اً �إىل درا� �س��ة امل�سائل الواقعية،
وه��و م��ا ي�ب��د�أ بتقدير امل��وق��ف .وفهم
امل �� �ش �ه��د الأي ��دي ��ول ��وج ��ي الإ�سالمي
م�شرياً �إىل �أن النتيجة الأوىل التي

• للمجابهة املعرفية واملعلوماتية الدور الأهم يف مواجهة الأيديولوجيات املتطرفة
• م�سلمو فرن�سا ينزعون �إىل اخلروج من ثوب التع�صب بعد ا�ضمحالل الأيديولوجية الإخوانية
خل�ص �إليها تقريره هو �أنه لي�س ثمة
جمتمع م�سلم يف فرن�سا ،و�أن الإخوان
امل�سلمني خ�سروا معركتهم يف فرن�سا،
و�أن اجلماعات الإ�سالموية ال�سلفية
املتطرفة هي البديل ال�صاعد.
وق� ��ال �إن� ��ه ال ت��وج��د ج��ال �ي��ة م�سلمة
منغلقة ع�ل��ى ذات �ه��ا يف ف��رن���س��ا؛ لأن
امل�سلمني هناك ال يعتربون �أنف�سهم
ج��زءاً م��ن �أي جمتمع م�سلم منغلق،
و�أ�ضاف �أن امل�ساجد يف فرن�سا مكد�سة
يف م ��دن م�ث��ل ل �ي��ون و� �س��اح��ل البحر
امل �ت��و� �س��ط ،ح�ي��ث ي�ترك��ز  80%من
امل �� �س �ل �م�ين يف  50%م ��ن الإقليم
ال �ف ��رن �� �س ��ي ،ك �م ��ا �أن امل �� �س �ل �م�ي�ن يف
فرن�سا �أك�ثر التزاماً يف عبادتهم من
الكاثوليك ،مو�ضحاً �أن ثلثي م�سلمي
ف��رن���س��ا ي���ص�ل��ون يف امل���س��اج��د مقابل
 5%فقط من امل�سيحيني الكاثوليك

الذين يذهبون �إىل الكني�سة ،م�ضيفاً
�أن رب��ع امل�سلمني ال��ذي��ن يعي�شون يف
فرن�سا ه��م �ضد امل��ؤ��س���س��ات الوطنية
ال�ف��رن���س�ي��ة ،وي���س�ت�خ��دم��ون الإ�سالم
للتعبري عن معار�ضتهم تلك ولإيجاد
بدائل للثقافة الفرن�سية ،و�أ�شار �إىل
�أن هناك فجوة كبرية ب�ين امل�سلمني
الفرن�سيني حيث �إن  30%منهم غري
متدينني وذلك يف �إطار حماولتهم يف
االندماج باملجتمع الفرن�سي.
و�أو��ض��ح �أن الإخ ��وان امل�سلمني جا�ؤوا
�إىل ف��رن���س��ا م��ن م�صر ودول املغرب
ال�ع��رب��ي يف �ستينيات ال�ق��رن املا�ضي،
و�ش َّكلوا احتاداً للمنظمات الإ�سالمية،
وق � ��د ا� �س �ت �ط��اع��وا ت �ن �ظ �ي��م خدمات
اج�ت�م��اع�ي��ة للجالية امل�سلمة لإب ��راز
هويتهم يف فرن�سا ،وه��و الأم��ر الذي
ينطبق على �أوروب��ا �أي�ضاً ،و�أ�شار �إىل

خ���س��ارة اجل�م��اع��ة للجيل ال�ث��اين من
املهاجرين امل�سلمني يف فرن�سا الذين
ت ��أث��روا ب��احل��رك��ة ال�سلفية .كما �أكد
�أن ه�ن��اك �أزم ��ة ه��وي��ة ل��دى الإخ ��وان
يف ف��رن���س��ا� ،إذ ال ي �ع �ت�برون �أنف�سهم
فرن�سيني بالكامل.
وذك��ر املحا�ضر �أن الإ��س�لام الفرن�سي
الآن �أ�� �ص� �ب ��ح � �ص �ي �غ��ة ه �ج �ي �ن��ة من
املت�شددين الذين ميلكون قدرة ت�أثري
ك�ب�يرة يف م�سلمي ف��رن���س��ا .وق ��ال �إن
ال�سبب يف جناح الأ�صوليني يف التغلغل
بفرن�سا ،ال�س َّيما الإخ ��وان امل�سلمني،
يعود �إىل اال�ضطراب الأ�سري الكبري
امل��وج��ود يف فرن�سا ،وا�ستغالل ه�ؤالء
ل�ف��راغ ال�ساحة م��ن �أي منابر �أخرى
للم�سلمني لتقدمي �أيديولوجيتهم
ُمدَّعني �أنهم م�صدر التف�سري الوحيد
للإ�سالم.

ودعا القروي �إىل �ضرورة �إيجاد و�سائل
�أخرى غري الأداة الت�شريعية ملحاربة
�أيديولوجية الإخوان امل�سلمني .وقال
�إن الأم� ��ر الأك�ث��ر ل�ف�ت�اً ل�لان�ت�ب��اه يف
اجلهاديني ال�شباب يف فرن�سا ه��و �أن
معظمهم �أت��وا من �أ�سر غري م�ستقرة
اجتماعياً �إذ يعي�شون حياة املهاجرين
الفقرية.
وذك��ر املحا�ضر �أن الرئي�س الفرن�سي
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون مييل �إىل �إن�شاء
منظمة ت�سمح له باحلوار مع م�سلمي
ف��رن �� �س��ا والإ� � �ش� ��راف ع �ل �ي �ه��م ،ح�سب
اعتقاده .و�أو�ضح �أن امل�شرع الفرن�سي
فتح نقا�شاً حول كيفية �إيقاف الفكر
الإ� �س�لام��وي ولكنه مل يحقق �شيئاً،
لأن امل�شكلة لي�ست يف كبح نفوذ حركة
�أو ت�ن�ظ�ي��م ،ب��ل يتعلق الأم� ��ر ب�أفكار
وت�صرفات و�سلوكيات.

و�أو�ضح القروي �أن الإ�سالم بالن�سبة
�إىل ال�ك�ث�ير م��ن امل�سلمني يف فرن�سا
هو التدين الب�سيط الذي يختلف عن
العمل ال�سيا�سي الإ�سالمي املوجود يف
�شمال �أفريقيا ،م�شرياً �إىل �أنه يعمل
يف الوقت الراهن على �إنتاج حمتوى
ق � ��ادر ع �ل��ى ج ��ذب �أك �ث��ر م ��ن مليون
ون�صف متابع من ال�شباب امل�سلمني،
لكن ال ت��زال م�شكلة التمويل املادي
تقف عائقاً �أمام جناح الأمر.
و�� �ش ��دد ع �ل��ى � � �ض ��رورة �إي � �ج ��اد بديل
ل�ل�إ� �س�لام��وي�ين �إذ �إن ال �ع��دي��د من
ال � �ن ��ا� ��س ي� �ن� �ت� �ظ ��رون ه� � ��ذا ال �ب ��دي ��ل
وال�ف��ر��ص��ة م��وات�ي��ة ل��ذل��ك ،مو�ضحاً
�أن � ��ه يف ال ��وق ��ت ال� ��راه� ��ن ب � ��دا نفوذ
الإ�سالمويني يف االنح�سار ،خ�صو�صاً
يف بلجيكا و�إي��رل �ن��دا وف��رن���س��ا نظراً
لعدم قدرتهم على الت�أثري يف �أو�ساط

ال�شباب واملتعلمني.
وجرى نقا�ش بني املحا�ضر واحل�ضور
�أداره ال��دك�ت��ور وائ ��ل ��ص��ال��ح الباحث
الرئي�سي يف برنامج درا�سات الإ�سالم
ال �� �س �ي��ا� �س��ي ورئ �ي ����س وح � ��دة متابعة
االجت � ��اه � ��ات امل �ع ��رف �ي ��ة ب ��ال� �ع ��امل يف
"تريندز"� ،إذ �أكد �أن احلوار العربي
ال�غ��رب��ي �أ��ص�ب��ح � �ض��رورة م�ل��حَّ ��ة ،فلم
�اف
ُت� ��د َر�� ��س الإ� �س�ل�ام ��وي ��ة ب �� �ش �ك��لٍ ك � ٍ
ب�ع��د ل�سرب غ��وره��ا وت�ف�ك�ي��ك الأفكار
النمطية حولها وح�سم اجلدل ب�ش�أنها،
بو�صفها ظاهرة ممتدة منذ نحو قرن
يف العاملَني العربي والإ�سالمي .وقال
�إن م��رك��ز ت��ري�ن��دز يطمح م��ن خالل
�أن�شطة ق��ادم��ة ب ��أن يكون راع��ي ذلك
احلوار العلمي.
وك� ��ان ال��دك �ت��ور � �ص��ال��ح ق��د �أ�� �ش ��ار يف
ال �ب��داي��ة �إىل �أن م��رك��ز "تريندز"

ان � �ط �ل�اق � �اً م� ��ن اح �ت��رام � ��ه مل � �ب� ��د�أي
امل��واط �ن��ة وال�ع�ي����ش امل �� �ش�ترك ب�سال ٍم
م �ع �اً ،مل ي�ت��وق��ف ي��وم �اً ع��ن جمابهة
�أيديولوجيا جماعة الإخوان املتطرفة
ال�سبل ،وعلى ر�أ�سها
بطبيعتها ب�شتى ُّ
املجابهة املعلوماتية واملعرفية وذلك
ملا متثله تلك الأيديولوجية من خط ٍر
على املجتمعات كافة �سواء يف العامل
ال �ع��رب��ي �أو خ��ارج��ه ،ول�ت�ح�ق�ي��ق هذا
الهدف ف�إنه ين�شر الدرا�سات العلمية
و ُي �ن �ظ ��م ال �ف �ع��ال �ي��ات وامل �ح ��ا� �ض ��رات
ل�ل�إ� �س �ه��ام يف ال�ت��وع�ي��ة ب�خ�ط��ر تلك
اجلماعة.
و�أو�ضح �أنه وبعك�س ما يعتقد الكثري
م��ن ال�ب��اح�ث�ين خ���ص��و��ص�اً يف الغرب،
ك��ل ��ش��يء متغيـر ل��دى الإ�سالموية
�إال ال�سعي �إىل ال�سلطة �أو االحتفاظ
بها ،فهو الثابت الوحيد يف تاريخها
ال ��ذي ُي���ض��حَ ��ى م��ن �أج �ل��ه بالإن�سان
وباملنظومة الأخالقية للدين نف�سه،
�إن��ه ت��دي� ٌ�ن �ضد ال��دي��ن ،ال يعب ُد غري
ال�سلطة .كما برهنت �إح��دى درا�سات
مركز "تريندز".

احلمادي يكرم امل�شاركني وي�ؤكد �أولوية التدريب �ضمن برامج اجلمعية

جمعية ال�صحفيني تختتم دورة الق�صة الإخبارية مب�شاركة � 25صحفيا و�إعالميا
•• �أبوظبي-الفجر:

اختتمت جلنة التدريب يف جمعية
ال �� �ص �ح �ف �ي�ين الإم � ��ارات� � �ي � ��ة دورة
"مهارات ال�ق���ص����ص الإخبارية"
برعاية ات���ص��االت يف مقرها بفرع
ب ��أب��وظ �ب��ي ،م��ن  15ول �غ��اي��ة 17
نوفمرب اجل ��اري ،ومب���ش��ارك��ة 25
م ��ن ال���ص�ح��اف�ي�ين والإعالميني
ب�ه��دف ت�ط��وي��ر م�ه��ارات�ه��م و�صقل
خ�ب�رات� �ه ��م ،وب �ح �� �ض��ور ع � ��دد من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
و�أك � � ��د حم �م��د احل � �م� ��ادي رئي�س
جمل�س �إدارة جمعية ال�صحفيني
الإم� ��ارات � �ي� ��ة يف ك �ل �م �ت��ه يف ختام
ال� ��دورة� ،أن اجلمعية وم��ن خالل
جل �ن��ة ال� �ت ��دري ��ب ت �ه �ت��م بتطوير
م �ه��ارات ال�صحافيني وتزويدهم
ب� � ��أح � ��دث امل� �م ��ار�� �س ��ات يف العمل
ال���ص�ح�ف��ي ،ح�ي��ث ت ��ويل اجلمعية
ال �ت��دري��ب �أول ��وي ��ة ��ض�م��ن برامج
اجلمعية ،خا�صة مع تطور تقنيات
الإع �ل��ام اجل��دي��د واالجت � ��اه نحو
ف �ك��رة ال���ص�ح�ف��ي ال���ش��ام��ل متعدد
املهارات.

و�أو�ضح احلمادي �أن اجلمعية تعتزم
يف الفرتة القادمة عقد جمموعة
من الدورات التدريبية املتخ�ص�صة
والتي تلبي احتياجات ال�صحافيني
والإع�ل�ام� �ي�ي�ن ،وت�ت�ط�ل��ب تقدمي
امل�ح�ت��وى �إع�ل�ام��ي ذي ط��اب��ع غري
تقليدي للمن�صات الإعالمية ومبا
يلبي تطلعات اجلمهور.
و�أ� �ض ��اف رئ�ي����س جم�ل����س الإدارة:
"لدى اجل �م �ع �ي��ة ب��رن��ام��ج عمل
مكثف ،ن��ويل فيه التدريب �أهمية
ق �� �ص��وى ،ون �� �س �ت �ق �ط��ب خ �ب��راء يف
املجاالت املتخ�ص�صة يف ال�صحافة
واالع�لام لنقل خرباتهم وتطوير
مهارات الزمالء ال�صحافيني".
وق� ��ام احل� �م ��ادي يف خ �ت��ام ال� ��دورة
بتوزيع ال�شهادات على امل�شاركني،
وت � ��وج � ��ه ب ��ال� ��� �ش� �ك ��ر وال� �ت� �ق ��دي ��ر
للمدربتني الإعالميتني الأ�ستاذة
مي�ساء نعامة والدكتورة �أمل ملحم،
وهما �إعالميتان متخ�ص�صتان يف
التدريب الإعالمي وفنون الق�صة
الإخبارية.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال��دك �ت��ور �أحمد
املن�صوري ،رئي�س جلنة التدريب،

�إن اجلمعية ا�ستطلعت
االح�ت�ي��اج��ات التدريبية للزمالء
ال�صحفيني يف ال��دول��ة ،وم��ن ثم
ق��ام��ت بت�صميم دورات تلبي هذه
االح�ت�ي��اج��ات ،وا�ستقطبت خرباء
متخ�ص�صني يف جماالت ال�صحافة
واالع �ل�ام لي�ستفيد ال��زم�لاء من
هذه التجارب املتنوعة.
و�أو�� �ض ��ح امل �ن �� �ص��وري �أن اجلمعية
ب��د�أت برنامج ال ��دورات ه��ذا العام
ب� ��دورة متخ�ص�صة يف ال�صحافة
االقت�صادية التي عُقدت افرتا�ضيا،
وه ��ذه ج ��اءت ال� ��دورة املتخ�ص�صة
يف فنون وم�ه��ارات كتابة الق�ص�ص
الإخ�ب��اري��ة وال�ت��ي تعقد ح�ضورياً،
م�شريا �إىل �أن هناك دورات �أخرى
�ستعقد خ�ل�ال ال �ف�ت�رة امل�ق�ب�ل��ة يف
جماالت �صحفية خمتلفة.
وحتدثت خالل ال��دورة الإعالمية
م �ي �� �س��اء ن �ع��ام��ه ع ��ن ف ��ن الق�صة
الإخ�ب��اري��ة و�أ� �ص��ول انتقاء وكتابة
اخل �ب��ر ق �ب��ل حت��وي �ل��ه �إىل ق�صة
خ�بري��ة ،م��ع التفريق ب�ين الق�صة
الأدبية والق�صة اخلربية ،م�شرية
�إىل �أن الق�صة الأدب�ي��ة تتكون من

العقدة " احلبكة" والأ�سلوب وتربز
مهارة الكاتب يف �إخفاء هذه العقدة
وال�سري بالق�صة رويداً �إىل نهايتها
وحل تلك العقدة.
ك �م��ا ت �ط��رق��ت �إىل ف �ن��ون الق�صة
اخل�ب�ري ��ة ال��و� �ص �ف �ي��ة م ��ن خالل
ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى و� �ص��ف مل �ك��ان معني
م�ث��ل �أن ي���ص��ف ال���ش�خ����ص ب�ل��د ما
�سافر �إليه ،وال ميكن التالعب يف
الق�صة الو�صفية كونها حتوي على
�أح ��داث حقيقية ،بينما الق�ص�ص
ردود الأف�ع��ال فهي تتعلق بدرا�سة
�أف� �ع ��ال ال �ن��ا���س م��ع ام �ك��ان �ي��ة �أخذ
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف� �ق ��دت � �ش �ه ��ادة ا� �س �ه��م با�سم
ال � �� � �س � �ي� ��دة /ن� �ع� �ي� �م ��ة حممد
ع�ب��داهلل م��ن م�صرف ابوظبي
اال�سالمي بعدد ا�سهم 2573
رقم ال�شهادة  20592الرجاء
على م��ن يجدها ارجاعها اىل
ال�شركةاملذكورةاوالإت�صالعلى
الرقم 0504222600

اق �ت �ب��ا� �س��ات م �ب��ا� �ش��رة م�ن�ه��ا تتعلق
باحلدث املطروح.
ب ��دوره ��ا ق ��دم ��ت ال ��دك� �ت ��ورة �أم ��ل
ملحم ��ش��رح��ا مف�صال ع��ن كتابة
الق�صة اخلربية لل�صحافة املكتوبة
�أو امل �ع��دة ل�ل��إذاع ��ة والتلفزيون،
م���ش��رة �إىل �أن ه �ن��اك ت���ش��اب��ه بني
الق�صة اخلربية يف املجال الإذاعي

وال�ت�ل�ف��زي��وين ،لأن ك�ت��اب��ة الق�صة
اخل�بري��ة للتلفزيون يعتمد على
ق ��واع ��د ك �ت��اب��ة ال �ق �� �ص��ة اخلربية
الإذاع�ي��ة مع الت�أكيد على وظيفة
ال �� �ص��ورة وم�ك��ان�ت�ه��ا ال�ع�ظ�ي�م��ة يف
الن�شرة الإخبارية.
كما ا�ستعر�ضت املدربتان العنا�صر
املهمة لكتابة الق�صة اخل�بري��ة يف

United Arab Emirates
Ministry of Justice

التلفزيون ،منها ��ض��رورة الإيجاز
مل �ح��دودة ال��وق��ت ال �ت��ي ال تتجاوز
الثواين ،مع �ضرورة الرتكيز على
خلفية اخل�ب�ر وال�ت�ع�ب�ير املجازي
ول�ب��اق��ة احل��دي��ث ،و�أه�م�ي��ة تطابق
ال �� �ص��ورة م��ع ال �ك �ل �م��ة ،وم�شاهدة
ترابط مقطع الفيديو قبل كتابة
اخل�ب�ر ،والب ��د م��ن ت��واف��ق الن�ص

م��ع منطق ال���ص��ورة والإف � ��ادة من
ال �� �ص��وت ال �ط �ب �ي �ع��ي .ومت خالل
ال��دورة بتكليف امل�شاركني بتحويل
الأخ�ب��ار �إىل ق�ص�ص خربية معدة
لل�صحافة والإذاع � ��ة والتلفزيون
ومناق�شتها ،وت�ب��ادل اخل�ب�رات مع
امل �� �ش��ارك�ين ال��ذي��ن �أث � ��روا ال� ��دورة
بتجاربهم وخرباتهم املتعددة.

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0008114- Civil (Partial
To the defendant: Alex Tushabe
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street,
Drivers Housing Building of Sharjah Taxi
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff: Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Alex Tushabe - Uganda,
requesting the following:
First: Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the
defendant.
Second: Obligate the defendant to pay an amount of (70279.78 dirhams) Seventy thousand two
hundred seventy-nine dirhams and seventy-eight fils, and the legal interest at 12% from the date of
the judicial claim until the date of full payment.
Third: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 06/12/2021 in front of the Case Management Office of
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the
documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear
and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali

Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of First Instance
)in Case No. SHCFICIREA2021/0008205 - Civil (Partial
To the defendant: Shahbaz Baig Ijaz Baig
Unknown Place of residence: Sharjah, Al Azra area, Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi Street
For notification by publication in both Arabic and English languages
The plaintiff : Sharjah Taxi (LLC) filed the lawsuit against the defendant / Shahbaz Baig Ijaz Baig
- Pakistan, requesting the following:
First: Registration of the lawsuit, setting a date for its consideration, and announcing the defendant
Second: Obligate the defendant to pay an amount of (20130.21 dirhams) Twenty thousand one
hundred thirty dirhams and twenty-one fils, and the legal interest at 12% from the date of the
defendant judicial claim until the date of full payment
Third: Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 07/12/2021 in front of the Case Management Office of
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 4) in person
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the
documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to hear
and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Hamda Muhammad Hassan Ali Al Ali
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18 November 2021 - Issue No 13395

Thursday

رئي�س الأمن ال�سيرباين ي�ؤكد �ضرورة التعاون الدويل لت�أمني قطاع الطريان �ضد الهجمات ال�سيربانية
وذلك مب�شاركة جمع من خرباء ال�صناعة وقادة الفكر.
•• �أبوظبي-وام:
و�أك��د �سعادته �أن النقل اجل��وي �صناعة حيوية ت�ساهم ب�شكل كبري يف
�أك��د �سعادة الدكتور حممد الكويتي رئي�س الأم��ن ال�سيرباين حلكومة التنمية االقت�صادية وحت�سني م�ستويات املعي�شة كونها تلعب دورا مهما
دول��ة الإم� ��ارات � �ض��رورة تعزيز ال�ت�ع��اون ال ��دويل يف ا�ستحداث معايري يف التجارة والنقل والبنية التحتية التي ال غنى عنها يف االقت�صاد العاملي
جديد للأمن ال�سيرباين يف قطاع الطريان تواكب التطور التكنولوجي حيث �ساهم قطاع النقل اجلوي خالل �أزم��ة كورونا يف مواجهة واحدة
والتقني ال�ه��ائ��ل ال��ذي ي�شهده ال�ق�ط��اع مب��ا ي�ع��زز اال�ستجابة العاملية من التحديات التاريخية العاملية عرب نقل اللقاحات لتح�صني �سكان
للتهديدات اخلبيثة املحتملة.
العامل �ضد فريو�س كورونا �إ�ضافة �إىل تعزيز �سل�سلة التوريد.
جاء ذلك خالل م�شاركته يف م�ؤمتر "تيك �إك�سبلور" الذي عقد يف معر�ض وقال �إن قطاع الطريان يعد �أحد �أهم القطاعات احليوية التي تتطلب
دبي للطريان وناق�ش حلول حتديات الأمن ال�سيرباين يف قطاع الطريان ال�ت�ع��اون الكامل يف ت�ب��ادل البيانات واملعلومات لتعزيز اال�ستباقية يف
و�سبل ت�أمينه �ضد الهجمات ال�سيربانية املحتملة يف ظل التحول الرقمي مواجهة الهجمات ال�سيربانية التي ت�ستهدف منظومة الطريان بكافة

مكوناتها ومن �ش�أنها �أن ت�ؤثر على ا�ستدامة القطاع.
مبا يف ذلك تقنيات الذكاء اال�صطناعي و�شبكات اجليل اخلام�س و�أنظمة
و�أ��ض��اف �سعادته �أن رقمنة قطاع ال�ط�يران العاملي وت�سارعها امل�ستمر القيادة الذاتية.
تفر�ض العديد من التحديات �أم��ام �إدارة املخاطر املرتبطة بالهجمات وي��رك��ز معر�ض دب��ي للطريان  2021ب�شكل كبري على التكنولوجيا
ال�سيربانية على قطاع ال�ط�يران و�آل�ي��ات الت�صدي للهجمات الرقمية حيث يوفر من�صة خم�ص�صة لعر�ض �أح��دث التقنيات النا�شئة مبا يف
اخلبيثة والتهديدات املحتملة  ..م�شريا �إىل �أن كفاءة العمليات التي ت�أتي ذلك الذكاء واال�صطناعي وتقنيات اجليل اخلام�س والأمن ال�سيرباين
مع اعتماد التقنيات املتقدمة مثل الذكاء اال�صطناعي واجليل اخلام�س والأمتتة يف تطوير القطاع.
والأمت �ت��ة وال��ذك��اء اال�صطناعي تعر�ض �أنظمة ال�ط�يران للعديد من اجلدير بالذكر �أن املعر�ض ي�ست�ضيف جمموعة من امل�ؤمترات بح�ضور
الهجمات ال�سيربانية املعقدة.
 250خ�ب�يرا يف ق�ط��اع ال �ط�يران ي�ق��دم��ون �أك�ث�ر م��ن �� 50س��اع��ة من
وي �ه��دف م���س��رح ت�ي��ك �إك���س�ب�ل��ور �إىل ا�ستك�شاف ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات الأمن ال�ت��وج�ه��ات ال�ت��ي ت��رك��ز ع�ل��ى  9م��وا��ض�ي��ع ت�شمل ال�شحن واال�ستدامة
ال�سيرباين مع التقنيات النا�شئة التي ت�ساعد على انتعا�ش قطاع الطريان والتكنولوجيا والف�ضاء وغريها.

دبي للطريان ي�ست�ضيف م�ؤمتر الإمارات للجدارة وال�سالمة
•• دبي -وام:

نظمت الإدارة التنفيذية لل�سالمة
وال�ب�ي�ئ��ة واجل � ��دارة ب� ��وزارة الدفاع،
م�ؤمتر الإمارات للجدارة وال�سالمة،
على هام�ش معر�ض " دبي للطريان
 ،"2021لبحث ومناق�شة التحديات
ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه ال �� �س�ل�ام��ة يف قطاع
الطريان ،و�سط م�شاركة كبرية من
خرباء وم�س�ؤولني خمت�صني.
وقال اللواء الركن طيار �سعيد علي
�آل ع �ل��ي ،ق��ائ��د ال �ط�ي�ران امل�شرتك
بوزارة الدفاع ،يف كلمته االفتتاحية،
�إن عقد م��ؤمت��ر الإم� ��ارات للجدارة
وال �� �س�ل�ام��ة ي� ��أت ��ي ب �ه��دف االط �ل�اع
ال ي �ق �ت �� �ص��ر ع� �ل ��ى ت � �� � �س ��ارع وت �ي��رة
على �أح��دث التحديات ال�ت��ي تواجه عام .1903
ال�سالمة يف ال �ط�يران؛ ال �سيما �أن و�أ� �ض��اف " �أن عمليات ال�ت�ط��وي��ر يف التكنولوجيا احل��دي�ث��ة فح�سب ،بل
ال�ط�يران يف طليعة القطاعات التي ق �ط��اع ال �ط�ي�ران ت�ت���س��ارع يف الوقت ت ��زداد �أي���ض�اً تطلعات الأف� ��راد فيما
ت���ش�ه��د ت� �ط ��وراً م �� �س �ت �م��راً م �ن��ذ �أول ال��راه��ن ب���ش�ك��ل �أك �ب�ر م��ن الفرتات يتوقعونه من جتارب الطريان ،وهو
حماولة طريان للأخوين «رايت» يف امل ��ا�� �ض� �ي ��ة ،م��و� �ض �ح��ا �أن التطور ما �أدى �إىل زيادة هائلة يف ال�ضغوط

ع �ل��ى ال �ع��ام �ل�ي�ن مب �ج ��ال ال �ط�ي�ران
لتح�سني كيفية �إدارة ال���س�لام��ة يف
عمليات الطريان ،وجدارة الطائرات
و�صالحيتها ل�ل�ط�يران يف الأج ��واء،
وب�صورة خا�صة ثقافتنا فيما يتعلق

بال�سالمة "  .وت��اب��ع  " :التحديات
التي تواجهنا يف القطاع عموما هي
نف�سها يف الطريان املدين والع�سكري
ع �ل��ى ح��د �� �س ��واء ،وع�ل�ي�ن��ا �أن نتعلم
�سريعاً ال�ستباق �أي خماطر جديدة
قد تن�ش�أ يف عاملنا املتغري با�ستمرار مبا
ي�ساعدنا على االرتقاء �إىل م�ستويات
عاملية يف �إدارة �سالمة الطريان ،وهذا
هو الغر�ض املن�شود من امل�ؤمتر " .
وب� � ��د�أت ج�ل���س��ات م ��ؤمت��ر الإم� � ��ارات
ل� � �ل� � �ج � ��دارة وال � �� � �س�ل��ام� ��ة بخم�س
حم��ا��ض��رات �أل�ق��ى املحا�ضرة الأويل فيما �ألقي املحا�ضرة الثانية العقيد وبحثت املحا�ضرة الثالثة «نظام �إدارة
املهند�س �إ�سماعيل حممد البلو�شي ،لوران�س نيك�سون نائب رئي�س مركز ال���س�لام��ة اجل��وي��ة وارت�ب��اط��ات�ه��ا مع
امل��دي��ر ال�ع��ام امل�ساعد لقطاع �ش�ؤون �سالمة ال�ق��وات اجل��وي��ة الأمريكية ،اجل ��دارة على ال�ط��ائ��رات العمومية
�سالمة ال �ط�يران يف الهيئة العامة بعنوان «ال�ع��وام��ل الب�شرية املتعلقة املقاتلة من ط��راز �أبات�شي» ،و�ألقاها
للطريان امل��دين ،بعنوان «العمليات ب �ح��وادث ال �ط�ي�ران» و��س�ل��ط ال�ضوء وروب� ��رت ف ��راي ��زر ،ك�ب�ير املهند�سني
اجلوية خالل فرتة جائحة كورونا» خ �ل�ال � �ه ��ا ع � �ل ��ى ف� �ع ��ال� �ي ��ة �أن� �ظ� �م ��ة امل �� �ش��رف�ين ع �ل��ى ط ��ائ ��رة «�أبات�شي»
ناق�ش فيها ت�ن��اول ت�ن��وع الإج ��راءات املراقبة وحتليل البيانات واخلروج ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع «ب� ��وي � �ن� ��ج» ،ورك � ��زت
التي انتهجتها الدول خالل اجلائحة ب��ال �ت��و� �ص �ي��ات ال � ��دوري � ��ة بطريقة امل� �ح ��ا�� �ض ��رة ال ��راب � �ع ��ة واخلام�سة
ع �ل��ى ك�ي�ف�ي��ة حت �ق �ي��ق ال � �ت� ��وازن بني
م ��ن خ�ل�ال �إغ �ل��اق وف �ت��ح احل� ��دود ،ا�ستباقية بحتة.
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التكنولوجيا اجل��دي��دة وال�سالمة،
حيث �أل�ق��ي امل�ق��دم ج�م��ال احلو�سني
من وزارة الداخلية املحا�ضرة بعنوان
«كيفية جناح وزارة الداخلية يف دولة
الإم� ��ارات يف ال�سيطرة على انت�شار
الطائرات امل�سرية املدنية» ،فيما �ألقي
العقيد ب�أول هج�س حما�ضرة بعنوان
«الأ� � �س � �ل� ��وب ال�ب�ري� �ط ��اين العتماد
الطائرات الع�سكرية بدون طيار».

ايدج تدخل قطاع �صيانة الطريان بالتعاون مع ليدو�س
•• دبي  -وام:

وقعت �شركة "�أم ُرك" ،مزودة خدمات
�صيانة و�إ� �ص�ل�اح و َع �م��رة الطائرات
ال �ع �� �س �ك��ري��ة يف امل �ن �ط �ق��ة والتابعة
ملجموعة اي ��دج ،م��ذك��رة تفاهم غري
ملزمة مع "ليدو�س"� ،شركة احللول
التكنولوجية والهند�سية والعلمية
التي تتخذ من الواليات املتحدة مقراً
لها.
وت�سعى ال�شركتان عرب مذكرة التفاهم
املبدئية �إىل �إق��ام��ة ع�لاق��ة ي�ستفيد
منها ال�ط��رف��ان ع��ن ط��ري��ق التعاون

ب��ا� �س �ت �خ��دام م��وارده �م��ا وقدراتهما �سنرتال.
امل �ك �م �ل��ة ل�ب�ع���ض�ه��ا ال �ب �ع ����ض بهدف م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ت��وف��ر م �ن �� �ش ��أة �أم � � ُرك
اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ال �ف��ر���ص التجارية لل�صيانة والإ��ص�لاح والعَمرة �إحدى
امل �� �ش�ت�رك��ة مل ��رك ��ز �أم� � � � ُرك لل�صيانة �أك�ب�ر جممعات ال�صيانة والإ�صالح
واخل� ��دم� ��ات ال �ل��وج �� �س �ت �ي��ة يف دول ��ة وال� � َع� �م ��رة ال �ع �� �س �ك��ري��ة وامل ��دن� �ي ��ة يف
الإمارات ويف منطقة ال�شرق الأو�سط امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،ومت � �ت� ��د ع� �ل ��ى م�ساحة
وج �ن��وب ��ش��رق �آ��س�ي��ا و�أف��ري �ق �ي��ا ،مما  36,500م�ت�ر م��رب��ع .وتت�ضمن
ي�سمح باال�ستفادة من �أعمال حكومة امل �ن �� �ش ��أة جم �م �ع �اً ل �ل �ط��ائ��رات وور� ��ش
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �إق�ل�ي�م�ي�اً ،وي�شمل خلفية داعمة مع قوى عاملة متتلك
خ�ب�رة وم�ع��رف��ة م�ي��دان�ي��ة يف مناطق
توفري القوى العاملة املتخ�ص�صة.
ووق �ع��ت ال���ش��رك�ت��ان م��ذك��رة التفاهم دع ��م ال �ط��ائ��رات ع �ل��ى اخل ��ط الأول
خالل معر�ض دبي للطريان امل�ستمر والثاين والرابع.
ح �ت��ى  18ن��وف �م�بر يف دب� ��ي وورل� ��د وق � ��ال ح � ��ارب ال� �ظ ��اه ��ري ،الرئي�س

التنفيذي ل�شركة �أم� � ُرك" :ي�سعدنا
�أن ن �ت �ع��اون م��ع ل �ي��دو���س ،ال�شريكة
املوثوقة منذ ف�ترة طويلة يف جمال
ال �� �ص �ي��ان��ة والإ� � �ص�ل��اح وال� � َع� �م ��رة يف
امل �ن �ط �ق��ة .و��س�ي���س��اع��د ه ��ذا التعاون
على تو�سيع وتر�سيخ ب�صمتنا خارج
منطقة جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي،
ب��ا��س�ت�خ��دام ق��درات�ن��ا ع��امل�ي��ة امل�ستوى
ومركز ال�صيانة والإ��ص�لاح والعَمرة
ال�شامل� ،إىل مناطق متتد �إىل �آ�سيا
و�أفريقيا .و�سنوا�صل دعمنا لالبتكار
يف تقدمي قدرات ال�صيانة والإ�صالح
وال� َع�م��رة عالية اجل��ودة يف ال�سنوات

املقبلة".
وت ��دي ��ر �أم � � � � ُرك م ��رك ��ز مت �ي��ز دويل
يف جم ��ال ��ص�ي��ان��ة و�إ�� �ص�ل�اح وعَمرة
ال �ط��ائ��رات ال�ع���س�ك��ري��ة ب�ن�ط��اق دعم
لأك�ث��ر م��ن  35ن��وع �اً خم�ت�ل�ف�اً من
ال� �ط ��ائ ��رات ذات الأج �ن �ح��ة الثابتة
وامل ��روح� �ي ��ة ،وي �ل �ب��ي امل ��رك ��ز بنجاح
االحتياجات الديناميكية للعمليات
ال �ع �� �س �ك��ري��ة وي � �ع ��د م ��رك ��ز خدمة
 C-130ه�ي�رك��ول �ي ����س الوحيد
املعتمد يف املنطقة ،ومن�ش�أة لالختبار
الديناميكي ل�شفرات مروحيات بالك
هوك ومركز �صيانة و�إ�صالح وعَمرة

�ضمن اي��دج ،جمموعة التكنولوجيا املجاالت والتي تعد �إحدى �أف�ضل 25
�شامل ملكونات تلك املروحيات.
وتعد �أم ُرك جزءاً من قطاع دعم املهام املتقدمة يف جمال الدفاع وغريه من مورداً يف العامل.

االحتاد الهند�سية تفوز بعقد �صيانة ثقيلة لطائرات بوينغ  737التابعة لفريجن �أ�سرتاليا
•• �أبوظبي  -وام:

الإمارات ت�شارك يف االجتماع الـ  5لالحتاد العربي للق�ضاء الإداري
•• �أبوظبي-وام:

� �ش��ارك��ت دول� ��ة الإم � � ��ارات يف ور�شة
ال �ع �م ��لِ اخل��ام �� �س��ة ال� �ت ��ي عقـدها
�أ� �ص �ح��اب امل �ع ��ايل ر�ؤ�� �س ��اء املحاكم
العليا واملجال�س ب��االحت��ا ِد العربي
للق�ضاء الإداري ،مب�شاركة معايل
ال ��دك� �ت ��ورة ي��ا� �س �م�ين ف � � ��ؤاد وزي� ��رة
البيئة بجمهورية م�صر العربية
وال�ت��ي ع�ق��دت ع�بر تقنية االت�صال
املرئي  ،بعنوان دور الق�ضاء الإداري
يف ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة .وق � ��ال �سعادة
حممد حمد البادي رئي�س املحكمة

االحت ��ادي ��ة ال�ع�ل�ي��ا رئ �ي ����س االحت ��اد
العربي للق�ضاء الإداري  -يف كلمته
االفتتاحية � -إن��ه ا�ستناداً �إىل �إرث
اال� �س �ت��دام��ة ،ال ��ذي ر��س�خ��ه املغفور
له ،امل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان ،طيب ث��راه ،ومتا�شياً مع
ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة ،ت��ويل دولة
الإم � ��ارات �أول��وي��ة ق���ص��وى ل�ل��إدارة
امل�س�ؤولة للموارد الطبيعية وحماية
ال �ب �ي �ئ��ة  ،ون �ت �ي �ج��ة ل �ه��ذه اجلهود
ف�ق��د ح�ظ�ي��ت الإم � ��ارات باختيارها
ال�ست�ضافة امل ��ؤمت��ر ال�ع��امل��ي للأمم
امل �ت �ح��دة ل�ل�م�ن��اخ ل �ل��دورة رق ��م 28
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ل �ع��ام  .2023وت �ن ��اول ��ت الكلمة
امل �ح��اور الرئي�سية حل�م��اي��ة البيئة
ودور الق�ضاء الإداري يف تفعيل هذه
احلماية  ،ومت خالل االجتماع تناول
الأف�ك��ار وال��ر�ؤى املطروحة لتفعيل
التعاون امل�شرتك بني املحاكم العليا
واملجال�س باالحتا ِد العربي للق�ضاء
الإداري من خالل عر�ض املو�ضوعات
امل��درج��ة على ج��دول �أع�م��ال اللقاء
وات �خ��اذ ال �ق��رارات املنا�سبة يف عدد
م��ن امل �ح��اور ال��رئ�ي���س�ي��ة املعرو�ضة
يف ج��دول االج�ت�م��اع وال�ت��أك�ي��د على
�أه�م�ي��ة ت �ب��ادل اخل�ب�رات والدرو�س
امل�ستخل�صة من التجارب املختلفة
ال� �ت ��ي خ��ا� �ض �ت �ه��ا ال � � ��دول العربية
والأوربية يف �سبيل حماية البيئة .
ح���ض��ر االج �ت �م��اع م��ن ال��دول��ة �إىل
جانب �سعادة البادي � ..سعادة �شهاب
عبد الرحمن احلمادي القا�ضي يف
املحكمة االحتادية العليا.
وق ��دم ��س�ع��ادة حم�م��د ح�م��د البادي
 يف خ �ت��ام االج �ت �م��اع  -ك��ل ال�شكروالتقدير �إىل دول��ة املقر جمهورية
م���ص��ر ال �ع��رب �ي��ة رئ �ي ��� ً�س��ا وحكوم ًة
و�شعباً و�إىل جميع امل�شاركني على
اجلهود الكبرية التي كان لها الأثر
الكبري يف النتائج التي مت التو�صل
�إل�ي�ه��ا ،وعلـى مـا بذلـوه ويبذلونـه
م �ـ��ن ج�ه�ـ��د ل�ل��إع ��داد والتح�ضيـر
لالجتماعات.

ف ��ازت االحت� ��اد ال�ه�ن��د��س�ي��ة� ،إح ��دى
مرافق �صيانة الطائرات والإ�صالح
والعمرة الرائدة يف العامل ومق ّرها
�أب� ��وظ � �ب� ��ي ،ب �ع �ق��د � �ص �ي��ان��ة ثقيلة
لأ�سطول طائرات فريجن �أ�سرتاليا
طراز بوينغ  .737ومبوجب العقد
ت��وف��ر االحت ��اد الهند�سية خدمات
ال�صيانة الثقيلة والتعديالت على
�أك�ثر م��ن  30ط��ائ��رة لأك�بر �شركة
ط�ي�ران م��ن ح�ي��ث الأ� �س �ط��ول حتت
عالمة فريجن.
وج� ��اء الإع �ل��ان ع��ن ال �ع �ق��د خالل
معر�ض دب��ي ل�ل�ط�يران� ،أح��د �أكرث
معار�ض ال�ط�يران �شهرة يف العامل
وال��ذي ي�شارك فيه �شركات طريان
من خمتلف �أنحاء العامل �إىل جانب
مزودي خدمات ال�صيانة والإ�صالح
و�ص ّناع املعدّات
والعمر ،وامل��وردي��ن ُ
الأ��ص�ل�ي��ة ،وامل���ش� ّرع�ين ،وامل�ؤجرين
وخرباء قطاع الطريان .وت�ستعر�ض
االحتاد الهند�سية جمموعة �شاملة
من حلول هند�سة و�صيانة الطائرات

يف اجلناح  1110يف املعر�ض الذي
ُي �ق��ام يف ال �ف�ترة م��ا ب�ين  14و18
نوفمرب .2021
وق��ال عبد اخل��ال��ق �سعيد ،الرئي�س
التنفيذي ل�لاحت��اد ال�ه�ن��د��س�ي��ة" :
ي�س ّرنا ال�ترح�ي��ب بان�ضمام عميل
�آخر ق ّيم من �أ�سرتاليا �إىل مرافقنا
يف �أب��وظ�ب��ي ،و�سنكون جمي ًعا على
�أهبة اال�ستعداد لدعم فريق فريجن

�أ� �س�ت�رال �ي��ا وال �ت ��أك ��د م ��ن جهوزية
�أ�سطول طائراته طراز بوينغ 737
ل�لان �ط�لاق �إىل الأج � � ��واء جم ��ددًا
بكامل قوته تلبية للزيادة املتوقعة
ع �ل��ى ال �� �س �ف��ر ،خ��ا� �ص��ة ب �ع��د قيام
�أ�سرتاليا ب�إعادة فتح حدودها وعودة
ال�سفر الدويل �إليها من جديد".
ب ��دوره ق��ال ��س�ت�ي��وارت �آغ ��ز ،رئي�س
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ت���ش�غ�ي�ل�ي��ة يف فريجن

�أ� �س�ت�رال �ي��ا  " :م ��ع ع � ��ودة ال�سفر
املحلي والدويل لن�شاطهما ال�سابق،
ين�صب ت��رك�ي��ز ف�يرج��ن �أ�سرتاليا
كعادتها على ال�سالمة والت�أكد من
�صيانة طائراتها وعملها وفق �أعلى
امل�ستويات".
ومل ت �ت��وق��ف االحت� � ��اد الهند�سية
ع ��ن �إ� �ض��اف��ة امل ��زي ��د �إىل قدراتها
و�إمكانياتها ال�شاملة على من�صات

ط ��ائ ��رات� �ه ��ا ال� �ت� �ج ��اري ��ة ال� �ك�ب�رى
ط � ��راز ب��وي �ن��غ و�إي� ��رب� ��ا�� ��ص ،مب ��ا يف
ذل ��ك ط ��ائ ��رات �إي��رب��ا���ص A350
و�إي��رب��ا���ص  ،A320neoف�ض ً
ال
عن �إبرام ال�شراكات مع قادة القطاع
�إق�ل�ي�م� ًي��ا وع��امل � ًي��ا ل�ت�ع��زي��ز حمفظة
ع�م�لائ�ه��ا ال�ع��امل�ي��ة م��ا ب�ع��د منطقة
ال�شرق الأو�سط وعلى امتداد �أوروبا
و�آ�سيا و�أفريقيا و�أ�سرتاليا و�أمريكا
الالتينية.
وت �ق��ع م��راف��ق االحت� ��اد الهند�سية
عاملية امل�ستوى يف �أبوظبي بالقرب
من مطار �أبوظبي ال��دويل ،ممتدة
ع� �ل ��ى م �� �س��اح��ة � 500أل � � ��ف مرت
م��رب��ع ،م��ن بينها � 140أل ��ف مرت
م��رب��ع خم�ص�صة ل��رك��ن الطائرات
وحفظها .وتغطي حظائر �صيانة
ال � �ط ��ائ� ��رات ن �ح��و � 66أل� � ��ف مرت
مربع ،ت�شمل � 10آالف مرت مربع
خم�ص�صة لطالء هياكل الطائرات.
وق��ام��ت ال���ش��رك��ة مب���ش��اري��ع �صيانة
معقدة بنجاح على م��دار ال�سنوات
املا�ضية ل�شركات طريان من خمتلف
�أنحاء العامل.

اللجنة امل�شرتكة بني الإمارات وبنغالدي�ش تعقد اجتماعها اخلام�س
•• �أبوظبي-وام:

عقد االج�ت�م��اع ال� ��وزاري لأع �م��ال ال ��دورة اخلام�سة للجنة
امل�شرتكة بني دولة الإمارات وجمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية.
تر�أ�س االجتماع عرب تقنية االت�صال املرئي من جانب دولة
الإم��ارات معايل �أحمد بن علي حممد ال�صايغ وزي��ر دولة،
فيما تر�أ�سه من جانب جمهورية بنغالدي�ش معايل م�صطفى
كمال وزير املالية.
و�شارك يف االجتماع وف��د �إم��ارات��ي ح�ضر �إىل العا�صمة دكا
برئا�سة �سعادة الدكتور عبد النا�صر ال�شعايل م�ساعد الوزير
لل�ش�ؤون االقت�صادية والتجارية يف وزارة اخلارجية والتعاون
ال ��دويل ،حيث �أت ��اح االج�ت�م��اع الفر�صة للجانبني ملناق�شة
العالقات الثنائية ،وبحث �سبل تعزيز التعاون.
وهن�أ معايل ال�صايغ يف كلمة له خالل االجتماع جمهورية
بنغالدي�ش ال�شعبية مبنا�سبة اليوبيل الذهبي ال�ستقاللها،
والذكرى املئوية مليالد م�ؤ�س�سها ال�شيخ جميب الرحمن.
وحت��دث معاليه عن دور م�ؤ�س�س دول��ة الإم ��ارات املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه" ،وم�ؤ�س�س
جمهورية بنغالدي�ش ال�شعبية ال�شيخ جميب الرحمن "رحمه
اهلل" ،ب�إر�ساء �أ�س�س التعاون بني دولة الإمارات وبنغالدي�ش،

الذي ما زالت حت�صد البلدان ثماره.
ك�م��ا �أ� �ش��اد معاليه ب��ال�ع�لاق��ات ال��وط �ي��دة ال�ت��ي جت�م��ع دولة
الإم� ��ارات وبنغالدي�ش وال �سيما ال�سيا�سية واالجتماعية
والثقافية والتي تطورت منذ �إقامة العالقات الدبلوما�سية
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن يف ع��ام  ،1974م ��ؤك��داً وج ��ود ال�ع��دي��د من
ال�ف��ر���ص ال�ك�ب�يرة لتعزيز ال�ع�لاق��ات وتنميتها وخ��ا��ص��ة يف
املجاالت االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية.
و�أ�شار معاليه �إىل �أنه على الرغم من ت�أثري جائحة "كوفيد-
 ،"19ظلت التجارة بني الدولتني غري النفطية كبرية،
حيث و�صلت �إىل �أكرث من  1.4مليار دوالر �أمريكي يف عام
.2020
وتعليقاً على �أهمية العالقات االقت�صادية بني البلدين� ،أفاد
معاليه ب�أنه يف الوقت الذي نتعافى فيه من التحديات التي
فر�ضتها جائحة "كوفيد ،"-19حتر�ص دولة الإمارات على
تو�سيع ا�ستثماراتها يف ال�سوق البنغايل ،والبحث عن فر�ص
جديدة لتحقيق املنفعة االقت�صادية املتبادلة لل�شعبني.
و�أع� ��رب م�ع��ال�ي��ه ع��ن اه�ت�م��ام دول ��ة الإم� � ��ارات ب��دع��م النمو
االقت�صادي امل�ستدام يف بنغالدي�ش ،م�شريا �إىل �إمكانية قيام
ال�شركات الإماراتية بدور ف ّعال يف تطوير قطاعات الطاقة
والغذاء والزراعة واللوج�ستيات واالت�صاالت يف بنغالدي�ش.

وعرب معاليه عن جزيل �شكره للدعم الكبري ال��ذي قدمته
ب�ن�غ�لادي����ش خ�ل�ال رئ��ا��س��ة دول ��ة الإم � ��ارات ل��راب�ط��ة الدول
املطلة على املحيط الهندي  /IORA/للفرتة -2019
 ،2021ومتنى النجاح لبنغالدي�ش حيث تتوىل من�صب
رئي�س الرابطة للفرتة  ،2023-2021م�ؤكداً على ثقته
يف �أجندة رئا�سة بنغالدي�ش بعنوان "ت�سخري فر�ص املحيط
الهندي ب�شكل م�ستدام من �أجل التنمية ال�شاملة".
وبجانب املناق�شات التي عقدت حول الق�ضايا االقت�صادية،
�أك� ��د اجل��ان �ب��ان جم � ��دداً ال �ت��زام �ه �م��ا ب��ال �ت �� �ص��دي امل�شرتك
للتحديات الإن�سانية الإقليمية والدولية ،وبالأخ�ص يف احلد
م��ن معاناة الالجئني ،واحل�ف��اظ على كرامتهم الإن�سانية
و��س��ط ال�ت�ح��دي��ات امل �ت��زاي��دة ال�ت��ي ي��واج�ه��ون�ه��ا ،ح�ي��ث �أكدت
دولة الإم��ارات عن ا�ستمرارها بتقدمي امل�ساعدات لالجئني
الروهينغا ،والرتكيز على دعم الن�ساء والأطفال باعتبارهم
�أك�ثر فئات الالجئني ت�ضرراً ،بالإ�ضافة �إىل الرتكيز على
القطاعات احليوية مثل الغذاء وال�صحة والتعليم وال�صرف
ال�صحي البيئي.
و�أق��ر اجل��ان�ب��ان ب ��أن عقد االج�ت�م��اع على ال��رغ��م م��ن تف�شي
جائحة "كوفيد "-19يعك�س روح ال�صداقة بني قيادة و�شعبي
البلدين ،واحلر�ص على دفع العالقات الثنائية قدماً.

اخلميس  18نوفمبر  2021م  -العـدد 13395

18 November 2021 - Issue No 13395

عربي ودويل

Thursday

برملان نيكاراغوا يطلب االن�سحاب من منظمة الدول الأمريكية
•• ماناغوا�-أ ف ب

طلب برملان نيكاراغوا �أم�س الأول الثالثاء من الرئي�س دانيال
�أورت�ي�غ��ا ال��ذي منعته ال��والي��ات املتحدة م��ن دخ��ول �أرا�ضيها،
�سحب بالده من منظمة الدول الأمريكية.
وقال الربملان الذي يتمتع فيه حزب الرئي�س “جبهة التحرير
الوطنية ال�ساندينية” ب�أغلبية �ساحقة ،من �أورتيغا “ب�صفته
رئي�س الدولة �إدانة ميثاق منظمة الدول الأمريكية” ما يعني
ان�سحاب نيكاراغوا من املنظمة.
و�صرح رئي�س الربملان غو�ستافو بورا�س �إن هذا الطلب ي�أتي
بعد “الإجراءات املتكررة من قبل منظمة ال��دول الأمريكية

10

للتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية لنيكاراغوا” .وت�سمح املادة 143
من ميثاق منظمة الدول الأمريكية لأي دولة باالن�سحاب منها
بعد �إجراءات ت�ستغرق عامني.
وع�برت نائبة الرئي�س روزاري ��و م��وري��و ع��ن ارتياحها لطلب
الربملان معتربة �أنه “يتما�شى مع مطالبنا باحرتام القرارات
ال�سيادية والكرمية ل�شعبنا».
وكان الرئي�س الأمريكي جو بايدن �أعلن منع الرئي�س �أورتيغا
وزوج�ت��ه روزاري ��و م��وري��و نائبة الرئي�س ،ووزراء حكومتهما
وغريهم من كبار م�س�ؤويل النظام ،من دخول �أرا�ضي الواليات
املتحدة.
وقال بايدن الثالثاء يف وا�شنطن �إن “القمع واالنتهاكات التي

متار�سها حكومة (دانيال) �أورتيجا والذين يدعمونها تتطلب
حتركا من الواليات املتحدة».
وت���ض��اف ه��ذه ال�ع�ق��وب��ات �إىل الإج� � ��راءات امل�ط�ب�ق��ة م��ن قبل
��ض��د م���س��ؤول�ين ك�ب��ار يف ن�ي�ك��اراغ��وا وم�ق��رب�ين م��ن الزوجني
احلاكمني.
و�أعلنت اجلمعية العامة ملنظمة الدول الأمريكية اجلمعة �أن
االنتخابات التي جرت يف ال�سابع من ت�شرين الثاين-نوفمرب
يف نيكاراغوا “مل تكن حرة وال نزيهة وال �شفافة وال �شرعية
دميقراطية لها” مما ميهد الطريق لتعليق حمتمل لع�ضوية
نيكاراغوا.
و�أع �ي��د ان�ت�خ��اب دان �ي��ال �أورت�ي�غ��ا ال��ذي ي�ت��وىل ال�سلطة منذم

يف جتربة �أرعبت العامل:

«يخرب الرو�س الف�ضاء»...؟
هل حقا
ّ

ميثل احلطام الف�ضائي ق�ضية رئي�سية مل�ستقبل �صناعة الف�ضاء

•• الفجر -جوريك بون�سيت
–ترجمة خرية ال�شيباين
���ش��ج��ب��ت ال��ع��دي��د
من احلكومات ،منها
ح��ك��وم��ت��ا ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة وفرن�سا،
جن�����اح رو����س���ي���ا يف
�إطالق �صاروخ م�ضاد
للأقمار ال�صناعية
�أول �أول �أم�������س
االثنني م�شريين �إىل
“خمربي الف�ضاء”،
ّ
مما �أدى �إىل تفاقم
ال������ت������وت������رات م��ع
مو�سكو.

ل �ق��د مت ت��دم�ير ق �م��ر جت�س�س
كهرومغناطي�سي رو��س��ي قدمي:
ك��و��س�م��و���س � ،1408أط �ل��ق عام
 1982وي �ن �ت �م��ي �إىل �سل�سلة
ت�سلينا-د ،عفا عليه الزمن الآن.
ون �ت��ج ع��ن اال� �ص �ط��دام �أك�ث�ر من
 1500ح �ط��ام ك �ب�ي�ر� ،سيبقى
بع�ضها يف امل��دار لأك�ثر من ع�شر
�سنوات.
�أدان � � � ��ت ن ��ا� �س ��ا ب �� �ش ��دة موقف
رو� �س �ي��ا ،ال� ��ذي ي���ض�ي��ف تهديدًا
للحياة اليومية املزدحمة ا�صال
ل�ل�م���س�ت��أج��ري��ن ال���س�ب�ع��ة -منهم
رو�� � �س� � �ي � ��ان -مل � �ح � �ط ��ة ال� �ف� ��� �ض ��اء
الدولية ،وميكن �أن يجرب الأقمار
ال�صناعية املدنية والع�سكرية على
املناورة وبالتايل تقلي�ص عمرها.
وك� ��ان غ��ر���ض ال �ك��رم �ل�ين �إظهار
ق��درت��ه ع�ل��ى ت��دم�ير الأج �� �س��ام يف
امل��دار ،كما �سبق ان فعلت ال�صني
والواليات املتحدة والهند.
�أط �ل��ق ال �� �ص��اروخ ال��رو� �س��ي من
ن �ظ��ام م�ت�ن�ق��ل ،ي�صعب اكت�شافه
وحت� �ي� �ي ��ده م� ��ن ق� ��اع� ��دة ثابتة،
ودم ��ر ه��دف��ه ع�ل��ى ارت �ف��اع 500
كيلومرت ،ودف��ع ببع�ض احلطام
�إىل ارت � �ف� ��اع� ��ات �أع� � �ل � ��ى ،ودف� ��ع
ب��ال�ب�ع����ض الآخ� ��ر �إىل ارتفاعات
منخف�ضة .التلوث اذن كبري ،يف
املدارات التي ت�ستخدم على نطاق
وا�سع من قبل الأقمار ال�صناعية
مل��راق �ب��ة الأر� � � ��ض (مب� ��ا يف ذلك
الأق �م��ار ال�صناعية الع�سكرية)،
بوا�سطة حمطة الف�ضاء الدولية

 2007يف ال�سابع من ت�شرين الثاين-نوفمرب لوالية رئا�سية
رابعة على التوايل.
وواج��ه االق�تراع انتقادات ح��ادة من املجتمع ال��دويل لأ�سباب
ع��دة بينها ع��دم وج��ود معار�ضني جديني بعد اعتقال �سبعة
مر�شحني حمتملني يف الأ�شهر ال�ستة التي �سبقت االنتخابات.
وحذر الدبلوما�سي ال�سابق �إدغار بارالي�س من �أن اخلروج من
منظمة ال��دول الأمريكية �سيزيد من عزلة نيكاراغوا ويزيد
من حدة الفقر .و�صرح لوكالة فران�س بر�س �أن نيكاراغوا لن
تتمكن خ�صو�صا من احل�صول على “قرو�ض وتعاون وتربعات
م��ن املجتمع الدويل” بينما �سيكون ه�ن��اك “نزوح جماعي
ل�سكان نيكاراغوا».

نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

ق��ب��ل رو���س��ي��ا ،الواليات املتحدة« :الأبوكاليب�س» ح�سب روبرت كاغان!...

جتارب تثري الرعب وال�سخط

ن������ت������ج ع���ن
اال����ص���ط���دام
�أكرث من 1500
ح���ط���ام ك��ب�ير،
�سيبقى بع�ضها
يف امل��دار لأكرث
من ع�شر �سنوات
(ع�ل��ى بعد  400ك��م) وم��ن قبل
الأج �ه ��زة املنف�صلة م�ث��ل طائرة
ال�ف���ض��اء ب ��دون ط�ي��ار X37-B
التابعة للجي�ش الأمريكي .ومع
ذل��ك ،وف� ًق��ا ملعلوماتنا ،ف ��إن هذه
الأخ �ي��رة ل�ي���س��ت يف م� ��دار مهدد
باحلطام يف الوقت احلايل.
�أخطر من الواليات املتحدة،
ولكن �أقل من ال�صني
على �سبيل املقارنة ،كان اختبار
�إط �ل��اق �� �ص ��اروخ ��ص�ي�ن��ي م�ضاد
للأقمار ال�صناعية ع��ام 2007
ريا لبيئة الف�ضاء :فقد
�أكرث تدم ً
ميا
ا��س�ت�ه��دف ق �م � ًرا ��ص�ن��اع� ًي��ا قد ً
على ارتفاع  800كيلومرت ،مما

دم������رت ث�ل�اث
دول �أخ�����رى
�أقما ًرا �صناعية
ب�������ص���اروخ ،يف
ظ�����ل ظ�����روف
خم��ت��ل��ف��ة ج� ً
��دا

�شكل ال�صاروخ الرو�سي خطرا على املحطة الف�ضائية الدولية
�أدى �إىل توليد �أكرث من  3500منذ ع��ام  ،2015ك��ان عند ميل ت� � � ��دور ع � �� � �ش� ��رات امل �ل��اي �ي��ن من
حطام كبري بني  175و 80 3000درج ��ة (ن�سبة �إىل امل�ستوى االن �ق��ا���ض ح ��ول الأر� � ��ض وهناك
ك��م ف��وق م�ستوى �سطح البحر .اال�ستوائي ل�ل�أر���ض) ،يف حني �أن مئات الآالف من احلطام بحجم
وك��ان��ت التجربة الأم��ري�ك�ي��ة عام حمطة الف�ضاء الدولية عند  50ك �ب�ير ي ��زي ��د ع ��ن �سنتيمرتين.
 2008اخ ��فّ � �ض��ررا ح�ي��ث كان درج��ة ،مما يحد ب�شكل كبري من ب��ا� �س �ت �خ��دام ال �ط��اق��ة احلركية،
ال �ه��دف ع�ل��ى ارت �ف ��اع  247كم ،خ�ط��ر م��واج �ه��ة امل�ح�ط��ة حلطام مي �ك �ن �ه��ا حت �ط �ي��م ق �م��ر �صناعي
وخ ّلف  169قطعة من احلطام ،مرتبط بهذه العملية .ومع ذلك� ،أو وح � ��دة م ��ن حم �ط��ة الف�ضاء
و� �س��رع��ان م��ا تفككت يف الغالف ف�إن اال�ستعرا�ض الرو�سي هو عمل ال ��دول � �ي ��ة .و� �س �ت �ق��وم متالزمة
اجل� ��وي� .إط �ل�اق ال �ن��ار الهندي� ،شديد اخلطورة“ ،غري م�س�ؤول” كي�سلر بعد ذل��ك بالباقي :ميكن
الذي ُن ِفّذ عام  ،2019ا�ستهدف وفقًا للحكومة الأمريكية ،حيث �أن ي ��ؤدي تدمري �شيء ما �سري ًعا
هد ًفا على ارتفاع  275كيلوم ً
رتا� ،أن الف�ضاء مليء باحلطام الذي �إىل �إطالق تفاعل مت�سل�سل يدمر
نتج عنه نحو  100حطام ،تفككت ال ت� ��زال وك � ��االت ال �ف �� �ض��اء حول كل �شيء يف طريقه ،متا ًما مثل ما
ّ
مت تخ ّيله يف الدقائق الأوىل من
العامل ال تعرف كيفية التخل�ص
جميعها اليوم.
فيلم “جاذبية” ،ولكن على نطاق
احل �ط��ام ال �ن��اجت ع��ن الإط�ل�اق منه.
ميثل احلطام الف�ضائي ق�ضية زم�ن��ي لب�ضعة �أ��س��اب�ي��ع ب ��د ًال من
الرو�سي يف  15نوفمرب اجلاري،
وال��ذي ح��دث بعد ع��دة اختبارات رئي�سية مل�ستقبل �صناعة الف�ضاء .ب�ضع دقائق.

ّ
م�ستهل جولة �أفريقية
بلينكن ي�صل �إىل نريوبي يف

•• نريوبي�-أ ف ب

و�صل وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن فجر �أم�س الأربعاء
�إىل نريوبي ،املحطة الأوىل يف �أول جولة له منذ تو ّليه من�صبه
على دول يف جنوب ال�صحراء الكربى �سريكز خاللها على ملفي
الدميوقراطية والتغيرّ املناخي رغم �أ ّن �أزمتي �إثيوبيا وال�سودان
ت�ضعان م�سائل الأم��ن يف الواجهة .ويف جولته التي ت�ستم ّر حتى
ال�سبت� ،سيزور الدبلوما�سي الأم�يرك��ي ث�لاث دول ُتع ّد �أ�سا�سية
يف اال�سرتاتيجية الإفريقية للرئي�س جو بايدن ،ب��دءاً من كينيا
احلليفة التقليدية لوا�شنطن يف منطقة ب��ات��ت ت�شهد ح�ضورا
�صينيا متزايدا ،وبعدها نيجرييا �أكرب دول القارة من حيث عدد
ال�سكان ،وانتهاء بال�سنغال التي تعد مثاال لدميوقراطية م�ستقرة
يف قارة غالبا ما �شهدت نزاعات دامية.
و�ستكون دول �إفريقيا جنوب ال�صحراء الأح��دث يف جدول زيارات
بلينكن الذي عرقلته بعد الأ�شهر الأوىل من توليه من�صبه ،جائحة
كوفيد 19-و�إجراءاتها الوقائية ،والأحداث التي رافقت االن�سحاب
الأم�يرك��ي من �أفغان�ستان .ويف ظل غياب زي��ارات��ه املبا�شرة� ،أبقى
بلينكن على توا�صل افرتا�ضي مع م�س�ؤولني �إفريقيني ،كما زار
الرئي�س الكيني �أوهور كينياتا البيت الأبي�ض حيث التقى بايدن.
وي�أمل بلينكن يف �أن ّ
يخط يف �إدارة بايدن ،م�سارا مغايرا للرئي�س
الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب ال��ذي مل يخفِ �ضعف اهتمامه
ب�إفريقيا ،وك��ان �أول رئي�س �أمريكي منذ عقود ال يقوم ب��أي زيارة
اىل القارة ال�سمراء.
وت� ��أت ��ي زي � ��ارة ال ��وزي ��ر الأم�ي�رك ��ي ق �ب��ل �أ� �س��اب �ي��ع م��ن ا�ست�ضافة
ب��اي��دن قمة ل�ل��دول ال��دمي��وق��راط�ي��ة يف وا��ش�ن�ط��ن ،وب�ع��د �أي ��ام من
ان�ت�ه��اء م��ؤمت��ر امل�ن��اخ لل��أط��راف (كوب )26يف م��دي�ن��ة غال�سكو

اال�سكتلندية ،حيث ان�ضمت وا�شنطن اىل املطالبات باالبتعاد عن
ا�ستخدام الوقود الأحفوري امللوّث للهواء .وقال امل�س�ؤول البارز يف
اخلارجية الأمريكية �إرف�ين ما�سينغا �إن “الرتكيز على تن�شيط
الدميوقراطيات� ،إ�ضافة اىل التغري املناخي والتنمية امل�ستدامة
ت�س ّلط ال�ضوء على املقاربة احلالية” ب�ش�أن �إفريقيا.
و�أ�شار اىل �أن بلينكن �سيبحث �أي�ضا يف تعزيز القدرات الإفريقية
النتاج لقاحات م�ضادة لكوفيد ،19-بدفع ي�أمل من خالله بايدن
بالتمايز عن ال�صني التي جل�أت اىل ترويج لقاحاتها يف القارة.
وت��أت��ي زي��ارة بلينكن يف وق��ت ت�سعى ال��والي��ات املتحدة اىل تعزيز
ال��دور الدبلوما�سي يف بلدين ك��ان ي�ش ّكالن بالن�سبة �إليها بارقة
�أمل� :إثيوبيا وال�سودان.
ولطاملا كانت �أدي�س �أبابا حليفة لوا�شنطن ،اال �أن الأخ�يرة باتت
ممتع�ضة م��ن ال�ق�ي��ود ال�ت��ي تفر�ضها �إث�ي��وب�ي��ا ع�ل��ى �إدخ ��ال املواد

الغذائية اىل �إقليم تيغراي ب�شمال البالد ،حيث يعاين مئات �آالف
ال�سكان من ظروف تقارب املجاعة .وتخو�ض حكومة رئي�س الوزراء
�أبيي �أحمد منذ نحو عام ،نزاعًا مع “جبهة حترير �شعب تيغراي”
التي حققت قواتها تقدما يف اجت��اه جنوب البالد خ�لال الأ�شهر
املا�ضية ،ومل ت�ستبعد ّ
�شن هجوم ع�سكري على العا�صمة.
وقالت �سفرية وا�شنطن لدى الأمم املتحدة لورا توما�س-غرينفيلد
يف الآونة الأخرية “هذه لي�ست �إثيوبيا التي اعتقدنا �أننا �سرناها
قبل عامني ،حني كنا ن�شيد ببالد تتمتع ب�أ�سرع منو اقت�صادي يف
�إفريقيا» .و�أع�ل��ن بايدن يف مطلع ت�شرين الثاين/نوفمرب �إلغاء
تف�ضيالت جتارية كانت ممنوحة لإثيوبيا مبوجب قانون �أمريكي
��ص��در يف ال�ع��ام  ،2000و�أع�ف�ي��ت مب��وج�ب��ه دول �إف��ري�ق�ي��ا جنوب
ال�صحراء من الر�سوم اجلمركية الأمريكية على معظم �صادراتها،
اال �أنه امتنع عن فر�ض عقوبات على م�س�ؤولني حكوميني �أو من
املتمردين �أمال يف الت�شجيع على �إبرام ت�سوية للنزاع.
اىل ذلك ،ع ّلقت الواليات املتحدة ما قيمته  700مليون دوالر من
امل�ساعدات اىل ال�سودان على خلفية قرار قائد اجلي�ش الفريق �أول
عبد الفتاح الربهان ح ّل هيئات احلكم االنتقالية املدنية امل�ش ّكلة يف
�أعقاب الإطاحة بحكم الرئي�س ال�سابق عمر الب�شري �إثر احتجاجات
وا�سعة يف  .2019وح ّذر جوين كار�سون ،كبري دبلوما�سيي ملف
�إف��ري�ق�ي��ا يف اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك�ي��ة خ�لال عهد ال��وزي��رة ال�سابقة
هيالري كلينتون ،من “فر�صة �ضائعة” يف حال زار بلينكن كينيا
من دون �أن يدعو قادة دول اجلوار اىل �إيجاد حل �إقليمي.
و�أو� �ض��ح ك��ار��س��ون ،وه��و ب��اح��ث حاليا يف معهد ال��والي��ات املتحدة
ل�ل���س�لام� ،أن “القرن الإف��ري �ق��ي ه��و منطقة ��ش��دي��دة اله�شا�شة،
والتحوالت الدميوقراطية التي اعتقدنا �أنها �ستم�ضي قدما يف
�إثيوبيا وال�سودان ،خرجت عن م�سارها».

•• روموالد �سيورا

«تتجه الواليات املتحدة �إىل �أكرب �أزمة �سيا�سية
ود��س�ت��وري��ة م�ن��ذ احل ��رب الأه �ل �ي��ة ،م��ع احتمال
ق � ��وي ،خ �ل�ال ال �� �س �ن��وات ال� �ث�ل�اث �إىل الأرب � ��ع
القادمة ،لوقوع �أعمال عنف جماعية ،وانهيار
ال�سلطة الفيدرالية ،وتق�سيم البالد �إىل جيوب
جمهورية ودميقراطية” ،هذا ما �أعلنه م�ؤخ ًرا
امل��ؤرخ ،والكاتب واخلبري يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية،
امل�ح��اف��ظ روب ��رت ك��اغ��ان ،يف م�ق��ال راي طويل
ن���ش��رت��ه �صحيفة وا��ش�ن�ط��ن ب��و� �س��ت ،وال� ��ذي ال
يتوقف ،منذ ن�شره ،ع��ن ت�أجيج اجل ��دل .فمن
وج�ه��ة ن�ظ��ره� ،أن تهديدين رئي�سيني يلوحان
يف الأف ��ق� :أو ًال ،اال يف ��ص��ورة م�شاكل �صحية،
“�سيكون دون��ال��د ت��رام��ب امل��ر��ش��ح اجلمهوري
للرئا�سة ع��ام  .”2024بعد ذل��ك�“ ،سي�ستعد
الرئي�س ال�سابق وحلفا�ؤه اجلمهوريون ،بن�شاط
لت�أمني فوزه بجميع الو�سائل ال�ضرورية” .مهد
لـ “فو�ضى انتخابية” جديدة حمتملة.
�أع ��رف روب ��رت ك��اغ��ان ق�ل�ي� ً
لا ح�ي��ث جمعني
ل �ق��اء ب��ه ق�ب��ل ب���ض��ع � �س �ن��وات يف وا��ش�ن�ط��ن على
م�أدبة ع�شاء ح�ضرها ع�شرات الأ�شخا�ص ،منهم
ال�سناتور اجلمهوري من فلوريدا ماركو روبيو،
وبرنارد هرني ليفي -من ف�ضلكم ،ال ت�س�ألوين
ماذا كنت �أفعل هناك� .أتذكر انني حادثته لفرتة
طويلة ،وفوجئت بذكائه وبع�ض االع �ت��دال يف
كلماته ،بينما ك��ان بالن�سبة لكثريين -ورمبا
بالن�سبة يل � ً
أي�ضا -جت�سيدًا لل�ش ّرير الفكري من
املحافظني اجلدد .بعد ذلك ،قر�أت بع�ض �أعماله،
ويجب �أن �أعرتف �أنه رغم �أنني ال �أ�شاركه دائ ًما
ا� �س �ت �ن �ت��اج��ات��ه� ،إال �أن حت�ل�ي�لات��ه وت�شخي�صه
للمجتمع الأمريكي ال تخلو من براعة.
لذا ،لنتناول ب�ضع حلظات النقاط الرئي�سية
يف مقال الوا�شنطن بو�ست ،ون��رى ما ميكن �أن
ن�ستخل�صه.
كتب �أو ًال�“ :إن الواليات املتحدة تتجه نحو �أكرب
�أزم��ة �سيا�سية ود�ستورية منذ احل��رب الأهلية
“� ،”...صحيح �أم خط�أ؟ �صحيح جدا...
ميكن فقط للمتفائل ال�سعيد الذي ال يرى �أبعد
من طرف �أنفه �أن يجادل بخالف ذلك بعد ما
حدث يف وا�شنطن يف يناير املا�ضي ،ومعرفة �أن
 78باملائة من الناخبني اجلمهوريني ما زالوا
يعتقدون �أن جو بايدن مل يفز ب�شكل �شرعي عام
.2022
ث��م ي�ت��وق��ع ال���ص��دي��ق ب� ��وب ،ل�ل���س�ن��وات الثالث
�أو الأرب ��ع املقبلة“ ،عنف جماعي” و”انهيار
ال�سلطة الفيدرالية” و”تق�سيم ال �ب�لاد �إىل
جيوب جمهورية ودميقراطية” ...مرة �أخرى،
كيف ميكن ان ن�سفّهه؟
بالن�سبة للعنف اجل �م��اع��ي ،تلقينا م�ؤخ ًرا
توطئة ملا ميكن �أن ينتظرنا من خالل الهجوم
على الكوجنر�س ،ولكن � ً
أي�ضا مع �أعمال ال�شغب
التي �أعقبت املظاهرات املرتبطة بحركة حياة
ال�سود مهمة ،وال�ت��ي �أج�ب�رت امل��دن الأمريكية
الكربى على حت�صني نف�سها كما يف زمن احلرب
ت �خ �ي �ل��وا �أغ �ل �ق��ت م�ع�ظ��م امل �ت��اج��ر وال�شركاتوال �ب �ن��وك وال �ف �ن��ادق يف م��ان�ه��ات��ن وراء حواجز
خ�شبية �ضخمة .انها �صور �صاعقة حرفيا ،و ّلدت
جزعا كبريا اىل درج��ة �أن�ه��ا ل��ن ت ��ؤدي ،بح�سب
ع��دد م��ن اخل�ب�راء� ،إال �إىل ت�صويت احتجاجي
ل�صالح “حزب النظام” يف االنتخابات الوطنية
املقبلة.
�أما بالن�سبة �إىل “انهيار ال�سلطة الفيدرالية”،
ف ��إن الإ� �ش ��ارات مقلقة ف�ع�لا .ق��د ي�ك��ون �صعود
احل �ك��ام ال �� �ص��اروخ��ي اىل ال��واج �ه��ة ،يف الآون ��ة
االخرية� ،أم ًرا جيدًا عندما يكون مبثابة �سلطة
م�ضادة ل�ترام��ب ،لكنه ال ميكن �إال �أن ي�ضعف
التما�سك الوطني عندما ،كما ه��و احل��ال منذ
ب��داي��ة وب ��اء كوفيد ،19-ي�ق��رر ه� ��ؤالء احلكام
م �ع��ار� �ض��ة وب �ع �ن��ف -ل �ي ����س دائ �م��ا ف �ق��ط �شفهي
-قرارات وا�شنطن ،مما ت�سبب يف ارتباك البالد،

ويف ب�ع����ض احل� � ��االت ،ق �ت��ل م �ئ��ات الآالف من
النا�س.
�إن الأه �م �ي ��ة غ�ي�ر امل �ت �ك��اف �ئ��ة ال �ت��ي توليها
ال�ث�ق��اف��ة ال�شعبية وو� �س��ائ��ل الإع�ل��ام لوظيفة
ال��رئ��ا� �س��ة الأم��ري �ك �ي��ة م���ض�ل�ل��ة .ف�ل�ط��امل��ا كانت
احلكومة الفيدرالية �سلطة �ضعيفة ن�سب ًيا امام
الكوجنر�س .ويتمتع الرئي�س يف نهاية املطاف
ب�صالحيات قليلة ،على عك�س نظريه الفرن�سي.
لكن م��ن �سلطة “�ضعيفة” و�صلنا ال�ي��وم �إىل
�سلطة ه�شة.
مل ي�ع��د ال �ع �� �ش��رات م��ن امل��واط �ن�ين ،وكذلك
العديد من ال�سيا�سيني املحليني البارزين ،يرون
حكومة وا�شنطن �شرعية ،ويرف�ضون االعرتاف
بها باعتبارها �أعلى �سلطة يف البالد ،وكل هذا
م��زع��ج ل�ل�غ��اي��ة .بطبيعة احل� ��ال� ،إن الرئا�سة
احلالية ،التي يج�سدها رجل عجوز� ،سرعان ما
خ�سر �شعبيته ،وح�سب بع�ض ال�شهود ،ال يتمتع
اال بب�ضع �ساعات من ال�صفاء الذهني يف اليوم،
ويتم االعرتا�ض على م�شاريعه بانتظام� ،إن مل
يتم رف�ضها ج��زئ� ًي��ا ،م��ن قبل �أغلبيته ،ام��ر ال
ي�ساعد .ناهيك ع��ن ��ص��ورة ال�ه��واة التي تظهر
�أح �ي��ا ًن��ا م��ن ت���ص��رف��ات ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س كاماال
هاري�س ،التي ُحكم عليها -ب�شكل غري ع��ادل يف
ر�أي��ي -ب�أنها غري كف�ؤة من قبل �أك�ثر من 60
باملائة من ال�سكان ،والتي ،يجب االع�ت�راف ،ال
تدين مبوقعها �إال من خالل حقيقة كونها امر�أة
من الأقليات.
�أم ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة للتق�سيم ال �ق��ادم ل�ل�ب�لاد �إىل
ج�ي��وب ج�م�ه��وري��ة ودمي�ق��راط�ي��ة ال ��ذي ت�ن�ب��أ به
روب��رت كاغان ،فقد �سبق ت�صور هذا ال�سيناريو
م�ن��ذ ��س�ن��وات م��ن ق�ب��ل مفكرين م�ث��ل �صمويل
هنتنغتون و�ستانلي هوفمان� .أن��ا نف�سي ،فيما
اكتب ،حاولت بانتظام ،وبتوا�ضع �شديد ،تنبيه
ال��ر�أي العام �إىل خماطر “�أمريكا التي تتزايد
ه�شا�شتها ب�سبب النزعة االنف�صالية ال�سيا�سية
وال�ع��رق�ي��ة والثقافية وال��دي�ن�ي��ة� ،أم��ري�ك��ا حيث
�إرادات االن�شقاق ،وحتى االنف�صال ،من جانب
بع�ض املناطق والواليات يتم �أخذها على حممل
اجلد �أكرث ف�أكرث».
ريا ،ي�ؤكد كاغان يف مقاله �أنه ،اال يف �صورة
�أخ ً
م�شاكل �صحية�“ ،سيكون دونالد ترامب املر�شح
اجلمهوري لرئا�سة عام  ،”2024و�أن “الرئي�س
ال�سابق وحلفائه اجلمهوريني ي�ستعدون بن�شاط
ل�ضمان ف��وزه بكل الو�سائل ال�ضرورية” .ويف
ه��ذا خطر �إغ ��راق ال��والي��ات املتحدة يف فو�ضى
انتخابية غري م�سبوقة.
�صحيح ،و�صحيح ،مرة �أخرى .راهنا ،ال يبدو
�أن هناك �شي ًئا مينع ترامب من احل�صول على
تر�شيح احل��زب اجلمهوري .وعندما ن��رى ،من
ب�ي�ن �أ� �ش �ي��اء �أخ � ��رى ،ك�ي��ف ع�م��ل اجلمهوريون
املنتخبون لعدة �أ�شهر ،وب�صورة غري قانونية،
م��ن اج��ل ج�ع��ل ال��و��ص��ول �إىل م��راك��ز االق�ت�راع
�صع ًبا ق��در الإم�ك��ان جل��زء م��ن جمتمع ال�سود،
امل�ؤيد عمو ًما للدميقراطيني ،يجب �أن نتوقع
الأ�سو�أ.
ريد برودي ،نائب املدعي العام ال�سابق لوالية
ن�ي��وي��ورك ،ق��دم عنا�صر ،يف م�ق��ال راي ن�شرته
�صحيفة لوموند ،تدعم روبرت كاغان� “ :أكرث
من حمتمل� ،أن يفوز اجلمهوريون يف انتخابات
م�ن�ت���ص��ف امل� ��دة ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة .”…“ 2022
وبافرتا�ض �أن��ه يتمتع ب�صحة جيدة ،من �شبه
مر�شحا رئا�س ًيا
امل�ؤكد �أن دونالد ترامب �سيكون
ً
ع ��ام  ،2024حينها ق��د ت �ك��ون ال�ف��و��ض��ى� .إذا
رئي�سا “ ،”...ف�ستكون
�أ�صبح دون��ال��د ت��رام��ب ً
له ال�سيطرة على جميع ال�سلطات :التنفيذية
وال�ت���ش��ري�ع�ي��ة وال �ق �� �ض��ائ �ي��ة ،وح �ي �ن �ه��ا �ستكون
الدميقراطية الأمريكية �شي ًئا من املا�ضي».
«مرح ًبا بكم يف �أمريكا  -مرح ًبا بكم يف �شو
الكبري” ،هكذا غني برن�س يف �ألبومه ال�صادر
بعد وفاته.

ترجمة خرية ال�شيباين

باحث م�شارك يف معهد العالقات الدولية واال�سرتاتيجية بفرن�سا� .أ ّلف عدة كتب عن
الأمم املتحدة ،ن�شر م�ؤخ ًرا مع �آن �سي�سيل روبرت “من يريد موت الأمم املتحدة؟ “،
�أحدث من�شوراته“ ،جو امل�سكني! �أمريكا كوفيد 19-كما يراها مطلع».
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 1000موقوف يف �إثيوبيا منذ فر�ض حالة الطوارئ
•• جنيف�-أ ف ب

�أعلنت الأمم امل ّتحدة �أ ّن ما ال يق ّل عن �ألف �شخ�ص ،غالبيتهم من �إقليم تيغراي،
اعتقلوا يف �إثيوبيا منذ فر�ضت ال�سلطات فيها ح��ال��ة ال �ط��وارئ يف  2ت�شرين
الثاين-نوفمرب.
وقالت الناطقة با�سم مكتب االمم املتحدة حلقوق الإن�سان ليز ثرو�سيل خالل
م�ؤمتر �صحايف يف جنيف “ن�شعر بالقلق جراء توا�صل االعتقاالت الأ�سبوع املا�ضي
يف العا�صمة الإثيوبية� ،أدي�س �أبابا ،وكذلك يف غوندار وباهر دار ويف بلدات �أخرى،
حيث �أ�شارت ال�شرطة �إىل تدابري وا�سعة للغاية حلالة الطوارئ».
وا��ش��ارت املتحدثة �إىل �أن “هذا التطور مثري للقلق البالغ وخا�صة �أن معظم
املعتقلني قد يكونون من تيغراي ،وغالبا ما يتم توقيفهم لال�شتباه يف انتمائهم
�أو دعمهم جلبهة حترير �شعب تيغراي».

وا�ضافت “وفقا للتقارير ،مت اعتقال ما ال يقل عن �ألف �شخ�ص  ،وحتدثت بع�ض
التقارير عن �أع��داد �أعلى من ذلك بكثري» .وح��ول و�ضع موظفي الأمم املتحدة
املحليني على وج��ه التحديد� ،أو��ض�ح��ت “ال ي��زال ع�شرة �أ�شخا�ص حمتجزين
بالإ�ضافة �إىل ح��وايل � 34سائ ًقا” يعملون ل�صالح املنظمة .م��ن جهته جدّد
الأم�ين العام ل�ل�أمم امل ّتحدة �أنطونيو غوتريي�ش دعوته ل�ل�إف��راج ال�ف��وري عن
ه�ؤالء املوظفني.
وقال �ستيفان دوجاريك املتحدث با�سم الأمني العام يف بيان �إ ّنه “مل يت ّم الإبالغ
عن �سبب حمدّد العتقالهم».
بد�أت املعارك يف اثيوبيا يف  4ت�شرين الثاين-نوفمرب  2020بعدما �أر�سل رئي�س
الوزراء الإثيوبي �أبيي �أحمد اجلي�ش الفدرايل اىل تيغراي لالطاحة بال�سلطات
املنبثقة عن جبهة حترير �شعب تيغراي .وي�شهد الإقليم منذ ذل��ك احل�ين ما
ت�صفه الأمم املتحدة ب�أنه ح�صار فعلي مينع �إي�صال امل�ساعدات الإن�سانية .يف 2

ت�شرين الثاين-نوفمرب� ،أعلنت احلكومة حالة الطوارئ ملدة �ستة �أ�شهر �أمام تزايد
تهديد مقاتلي جبهة حترير �شعب تيغراي وحلفائهم من جي�ش حترير �أورومو
بالتقدّم نحو العا�صمة �أدي�س �أبابا .وبح�سب املفو�ضية العليا للأمم املتحدة ،ف�إن
“ظروف التوقيف �سيئة ب�شكل عام ،حيث يحتجز العديد من املعتقلني يف مراكز
�شرطة مكتظة ،ما ي�شكل انتهاكاً للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان».
و�أ��ش��ارت ثرو�سيل �إىل �أن��ه “ال ينبغي ا�ستخدام التوقيف الإداري �إال يف ظروف
ا�ستثنائية وفقط �ضد الأف ��راد ال��ذي��ن ي�شكلون ت�ه��دي��داً مبا�شراً وع��اج� ً
لا ،يتم
حتديده على �أ�سا�س كل حالة على حدة ،مع احرتام ال�ضمانات الإجرائية».
كما “يجب �أن ينتهي التوقيف مبجرد عدم ت�شكيل الفرد تهديداً ويجب تطبيقه
بطريقة غري متييزية».
واك��دت �أن “عمليات التوقيف واالحتجاز التي جتري حالياً يف �إثيوبيا مبوجب
�سلطات حالة الطوارئ ال تراعي هذه ال�شروط».
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االن�سحاب الفرن�سي من مايل� ..إعادة متوقع �أم فراغ �أمني؟
•• باري�س-وكاالت

هبطت م��روح�ي��ة فرن�سية بقاعدة
“ت�ساليت” يف م ��دي� �ن ��ة “غاو”
ال��واق �ع��ة ��ش�م��ال ��ش��رق��ي م��ايل قرب
احل� ��دود اجل��زائ��ري��ة ،ل�ت�ح�م��ل �آخر
جندي فرن�سي من القاعدة ،وقامت
بت�سليمها �إىل قيادة اجلي�ش املايل،
وذل ��ك يف �إط� ��ار �إع � ��ادة ر� �س��م معامل
ال� �ت ��واج ��د ال �ف��رن �� �س��ي يف منطقة
ال�ساحل الأفريقي التي �أعلن عنها
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون
ال�صيف املا�ضي.
تقارير �إعالمية �أك��دت �أن ما قامت
به القوات الفرن�سية ب�إخالء القواعد
الع�سكرية �شمال �شرق البالد ،ال يعد
ان�سحابا من مايل ولكن هو مبثابة
�إعادة متوقع يف و�سط وجنوب البالد
قرب منطقة املثلث احلدودي الواقع
بني مايل والنيجر وبوركينا فا�سو،
ال��س�ي�م��ا ب �ع��د �أن ن�ق�ل��ت اجلماعات
الإرهابية م�سرح عملياتها �إىل هذه
املنطقة.
و�سبق هذه اخلطوة �إخالء القوات الفرن�سية القاعدة
الع�سكرية يف “كيدال” وت�سليمها �أي�ضا �إىل اجلي�ش
امل��ايل ،يف الوقت ال��ذي �أعلن فيه الرئي�س الفرن�سي
�إن ب�ل�اده ل��ن ت�ت�رك �أ��ص��دق��ائ�ه��ا يف م��ايل يواجهون
اجلماعات الإرهابية مبفردهم ،م�ؤكدا �أن فرن�سا قررت
�إنهاء عملية “برخان” ملحاربة اجلماعات امل�سلحة يف
ال�ساحل واالنخراط يف عملية “تاكوبا” التي ت�شارك
فيها عدة بلدان �أوروب�ي��ة ..كما �أك��د �أن �إغ�لاق قواعد
اجلي�ش الفرن�سي يف “ت�ساليت وكيدال ومتبكتو” يف
�شمال مايل �سي�ستكمل مع مطلع العام .2022
ويقول الكاتب واملحلل ال�سيا�سي من م��ايل �إبراهيم
�صالح ،يف ت�صريح ملوقع “�سكاي نيوز عربية”� ،إن
ال �ف�ت�رة الأخ �ي��رة � �ش �ه��دت ارت� �ف ��اع وت �ي�رة الهجمات
الإرهابية يف منطقة ال�ساحل ،مبجرد �أن �أملحت فرن�سا
تقلي�ص دوره��ا يف ال�ساحل و�إن�ه��اء عملية “برخان”

الع�سكرية.
م��ن جانبه ق��ال الكاتب واملحلل ال�سيا�سي م��ن مايل
ع�ب��د اهلل م�ي�غ��ا ،يف ت���ص��ري�ح��ات مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،إن �إع�لان فرن�سا انتهاء عملية “برخان”
ال يعني نهاية الوجود الفرن�سي يف منطقة ال�ساحل
ب�صفة عامة �أو يف مايل ب�صفة خا�صة ،ولكن هو �إعادة
ت�شكيل ال�سرتاتيجية القوات الفرن�سية املتواجدة يف
املنطقة.
وت ��أت��ي ه��ذه اخل �ط��وة يف ال��وق��ت ال ��ذي ت��ده��ورت فيه
العالقات بني فرن�سا و�شريكتها التاريخية مايل �إثر
انقالبني ع�سكريني �شهدتهما باماكو خ�لال �شهور،
وكانت باري�س تعهدت يف يونيو ب�إعادة تنظيم وجودها
الع�سكري يف منطقة ال���س��اح��ل ،ال �سيما م��ن خالل
�إخالء قواعدها الثالث يف �أق�صى �شمال مايل لرتكيز
ق��وات�ه��ا ق��رب احل ��دود م��ع ك��ل م��ن النيجر وبوركينا
فا�سو ..وتن�ص خطة فرن�سا على خف�ض عدد قواتها
من خم�سة �آالف ع�سكري حالياً �إىل نحو � 2500إىل

 3000بحلول عام .2023
وزادت حدة التوتر بني فرن�سا ومايل مع خطاب رئي�س
وزراء الأخ�ي�رة �شوغل ك��وك��اال مايغا� ،أم��ام اجلمعية
ال �ع��ام��ة ل �ل��أمم امل �ت �ح��دة ،وال� ��ذي ات �ه��م ف�ي��ه فرن�سا
بالتخلي ع��ن ب�ل�اده يف منت�صف ال�ط��ري��ق بقرارها
�سحب قوة “برخان” ،م�برراً بذلك بحث ب�لاده عن
“�شركاء �آخرين” ،من بينهم �شركات خا�صة رو�سية.
و�أو�ضح رئي�س الوزراء املايل �أن الو�ضع اجلديد الذي
ن�ش�أ ب�سبب انتهاء “برخان” ،و�ضع م��ايل �أم��ام �أمر
واقع و ُيعر�ضها ملا ي�شبه التخلي يف منت�صف الطريق،
ويقود �إىل ا�ستك�شاف ال�سبل والو�سائل لكي ن�ضمن
على نحو �أف�ضل الأمن مع �شركاء �آخرين ،مللء الفراغ
الذي �سين�ش�أ حتما عن �إغالق بع�ض مواقع “برخان”
يف �شمال م��ايل ،منتقدا قلة ت�شاور باري�س و�إعالن
�أحادي �صادر من دون تن�سيق ثالثي مع الأمم املتحدة
وحكومة باماكو.
من جانبه يقول اخلبري يف العالقات الدولية ،طارق

ال�بردي���س��ي� ،إن م��ا ت�ق��وم ب��ه فرن�سا
الآن هو �إعادة انت�شار للقوات ولي�س
ان �� �س �ح��اب��ا ،م �� �ش�يرا �إىل �أن فرن�سا
�أرادت بذلك نقل م�سرح عملياتها
من �شمال مايل �إىل و�سط وجنوب
البالد.
و�أ��ض��اف الربدي�سي ،يف ت�صريحات
مل��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية”� ،أن
ال �ق��وات الفرن�سية �ستنت�شر �أي�ضا
يف دول اجل ��وار مل��ايل مثل بوركينا
فا�سو والنيجر وت�شاد ،متوقعا �أن
تزيد باري�س من قواتها خالل هذا
التوقيت بعد اجتاه حكومة باماكو
�إىل احل� ��وار م��ع ب�ع����ض اجلماعات
الإره ��اب� �ي ��ة ،م �� �ش��ددا ع �ل��ى �أن دور
ف��رن �� �س��ا م �ه��م ل �ل �غ��اي��ة يف منطقة
ال�ساحل وال�صحراء ،حتى يف حال
تواجد عنا�صر “فاغرن” الرو�سية.
وب �ح �� �س��ب درا�� �س ��ة ن �� �ش��ره��ا املركز
ال� �ف ��رن� ��� �س ��ي ل� �ل� �ب� �ح ��وث وحتليل
ال�سيا�سيات ال��دول�ي��ة ،ف ��إن فرن�سا
وجهت �ضربات قا�سمة لقيادات التنظيمات الإرهابية
يف منطقة ال�ساحل ال�غ��رب��ي لأف��ري�ق�ي��ا ،ك��ان �أبرزها
مقتل زعيم “داع�ش” يف ال�صحراء الكربى ،عدنان
�أبو وليد ال�صحراوي خالل عملية لقوات “برخان”
منت�صف �أغ�سط�س املا�ضي.
ونقل املركز الفرن�سي عن م�س�ؤولني قولهم �إن مقتل
ال�صحراوي ،يعد عالمة ب��ارزة و�إجن��از كبري للقوات
الفرن�سية التي تكافح الإره��اب يف منطقة ال�ساحل،
لكن ه��ذا الإجن ��از ال يعني �أن “داع�ش” يف منطقة
ال���س��اح��ل ع�ل��ى و� �ش��ك االن �ه �ي��ار ،ب��ل �أ��ص�ب�ح��ت مهمة
القوات يف هذه املنطقة �أكرث تعقيدا ،ال �سيما يف �أعقاب
التطورات التي تعرقل مكافحة الإرهاب.
وكان اجلي�ش الفرن�سي �سيطر على قاعدة “ت�ساليت”
يف مطلع عام  ،2013بعد معارك عنيفة مع جمموعات
�إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة ،حيث �أطلقت باري�س
عملية ع�سكرية يف غاو ومتبكتو وكيدال يف �شمال مايل
ملكافحة الإرهاب يف دول ال�صحراء وال�ساحل.

�إنقاذ  272مهاجر ًا حاولوا عبور املان�ش �إىل بريطانيا

•• ليل �-أ ف ب

�أعلنت ال�سلطات الفرن�سية �أ ّنها
�أنقذت �أم�س الأول الثالثاء قبالة
م���ض�ي��ق “با دو كاليه” يف بحر
امل��ان ����ش  272م �ه��اج��راً �أب �ح ��روا
ع �ل��ى م�ت�ن ق � ��وارب م�ت�ه��ال�ك��ة من
�ساحل البالد ال�شمايل يف حماولة
للو�صول �إىل �إنكلرتا.
وق��ال��ت م��دي��ري��ة الأم ��ن يف املان�ش
وب�ح��ر ال�شمال يف ب�ي��ان �إنّ املركز
الإقليمي لعمليات املراقبة والإنقاذ
ت �ل � ّق ��ى ل �ي ��ل االث� �ن�ي�ن-ال� �ث�ل�اث ��اء

بالغات عن ق��وارب عديدة تواجه
�صعوبات قبالة م�ضيق با دو كاليه،
م���ش�يرة �إىل �أنّ ع�م�ل�ي��ات الإنقاذ
التي �أطلقت على الإث��ر توا�صلت
خالل نهار الثالثاء.
و�أو�� �ض ��ح ال �ب �ي��ان �أنّ زورق� � �اً تابعاً
للدرك البحري �أ�سعف � 48شخ�صاً
خالل ثالث عمليات �إنقاذ.
و�أح �� �ص��ت امل��دي��ري��ة م��ا جمموعه
 10عمليات �إنقاذ عن بُعد ،ن ّفذت
�إحداها �سفينة جتارية.
ووف� �ق� �اً ل�ل�ب�ي��ان ف �ق��د ن �ق��ل جميع
امل �ه��اج��ري��ن ال ��ذي ��ن ّ
مت �إنقاذهم

وعددهم � 272شخ�صاً �إىل مرافئ
كاليه ودونكريك وبولونيي�-سور-
مري وتو ّلت �أمرهم �شرطة احلدود
وف� � ��رق الإط� � �ف � ��اء .وم� �ن ��ذ نهاية
 2018ت ��زاي ��دا ع �م �ل �ي��ات عبور
املان�ش باجتاه اململكة امل ّتحدة ،على
ال ّرغم من التحذيرات املتك ّررة من
ال�سلطات التي ت�شدّد على خطورة
ه ��ذا ال� �ن ��وع م ��ن ال �ه �ج��رة ب�سبب
ك �ث��اف��ة ح��رك��ة امل � ��رور والتيارات
القوية وحرارة املياه املنخف�ضة.
وبح�سب ال�سلطات الفرن�سية ،فقد
حاول نحو  15400مهاجر عبور

املان�ش يف الأ�شهر الثمانية الأوىل
من العام اجل��اري ،بينهم 3500
“كانوا يعانون من م�صاعب حني
�أنقذوا” و�أُع �ي��دوا �إىل ال�سواحل
الفرن�سية.
ومت ّثل هذه احل�صيلة زيادة كبرية
يف �أعداد املهاجرين غري ال�شرعيني
من فرن�سا �إىل بريطانيا باملقارنة
مع ال�سنوات ال�سابقة� ،إذ �إنّ العام
 2020ب ��أ� �س��ره � �س� ّ�ج��ل ع �ب��ور �أو
حم ��اول ��ة ع �ب��ور ح � ��واىل 9500
مهاجر مقابل  2300مهاجر يف
 2019و 600يف .2018

دخلت حيز التنفيذ ..ما �أهمية �صفقة مقاتالت رافال للجي�ش امل�صري؟
•• القاهرة-وكاالت

�أث��ار �إع�لان �شركة “دا�سو �أفيا�سيون” الفرن�سية ،دخول
ع�ق��د ت��وري��د  30م�ق��ات�ل��ة م��ن ط ��راز “رافال” للجي�ش
امل�صري حيز التنفيذ ،ردود فعل مرحبة يف م�صر ،و�سط
�إ�شادات ب�إمكانياتها وقدراتها الهائلة.
وكانت ال�شركة الفرن�سية ك�شفت �أن ع��دد طائرات رافال
ال�ت��ي ب��ات��ت متتلكها ال �ق��وات اجل��وي��ة امل���ص��ري��ة �سريتفع
�إىل  ،54مما يجعلها ثاين �أك�ثر دول��ة يف العامل امتالكا
لطائرات رافال ،بعد القوات اجلوية الفرن�سية.
ومطلع م��اي��و م��ن ال�ع��ام اجل ��اري� ،أع�ل�ن��ت ال�ق�ي��ادة العامة
للقوات امل�سلحة امل�صرية� ،أن م�صر وفرن�سا وقعتا عقد
توريد  30ط��ائ��رة ،على �أن يتم متويل العقد امل�برم من
خ�ل�ال ق��ر���ض مت��وي�ل��ي ي�صل م��دت��ه ك�ح��د �أدن ��ى �إىل 10
�سنوات .وهذه ال�صفقة لي�ست الأوىل من نوعها بالن�سبة
للقوات امل�سلحة امل�صرية� ،إذ �أب��رم��ت م�صر وفرن�سا عام
 ،2015ع�ق��دا لتوريد  24ط��ائ��رة ط��راز راف ��ال ل�صالح
القوات اجلوية امل�صرية.
و�أ��ش��اد خ�براء ع�سكريون وحمللون بال�صفقة الع�سكرية
اجل��دي��دة مل���ص��ر ،وب��ال �ق��درات ال �ت��ي تتميز ب�ه��ا مقاتالت
الرافال مبا يف ذلك تنفيذ املهام بعيدة املدى.
وق��ال امل�ست�شار ب�أكادميية نا�صر الع�سكرية العليا وع�ضو
املجل�س امل���ص��ري ل�ل���ش��ؤون اخل��ارج�ي��ة ،ه�شام احل�ل�ب��ي ،يف
ت�صريحات خا�صة ملوقع “�سكاي نيوز عربية”� ،إن دخول
عقد توريد مقاتالت ال��راف��ال حيز التنفيذ ،يعد �إ�ضافة
للقوات اجلوية امل�صرية لأن العدد �سي�صبح  54طائرة،
وه��ذا منا�سب للغاية للقيام ب ��أي عمليات على �أك�ثر من
اجتاه ا�سرتاتيجي.
مميزات خا�صة
و�أو��ض��ح “احللبي” �أن للطائرات ال��راف��ال ع��دة مميزات،
على ر�أ�سها �أنها ذات مدى كبري ي�صل �إىل �أكرث من 3500
كيلومرت� ،إ�ضافة �إىل �أنها متتاز ب�إمكانية التموين اجلوي
�سواء من طائرة “تنكر” �أو التموين لطائرة �أخرى.

و�أ�ضاف“ :هذه املزايا ُت�ضاعف املدى اخلا�صة بالطائرة،
كما تت�ضمن  11نقطة لتحميل الذخائر ب�أ�سفلها ،كما
ي�صل �إج�م��ايل ال��وزن ال��ذي تتحمله  9.5طن وه��ذا وزن
كبري جدا ومتنوع �سوا ًء ت�سليح جو/جو� ،أو جو�/أر�ض �أو
منظومات احل��رب الإلكرتونية املهمة للغاية يف التعامل
مع الأه��داف باختالف �أنواعها؛ لأن تكنولوجيا احلرب
الإلكرتونية �أ�صبحت م��وج��ودة يف كل الت�سليح وبالتايل
ه��ذه ال�ط��ائ��رة ت�ستطيع ال�ت�ع��ام��ل م��ع الأه� ��داف اجلوية
والأر�ضية واحلرب الإلكرتونية يف وقت واحد».
و�أو� �ض��ح اخل�ب�ير الع�سكري امل���ص��ري �أن مقاتلة الرافال
ُت�صنف على �أنها “طائرة كل املهام”؛ لأنها ت�ستطيع العمل
على ع��دة مهام يف وق��ت واح��د ،وه��ذه �سمة اجليل الرابع
املتقدم من طائرات القتال .و�إىل جانب متيز الطائرات

ط��راز راف ��ال ب �ق��درات قتالية عالية لتنفيذ امل�ه��ام بعيدة
امل ��دى ،ف��إن�ه��ا متتلك منظومة ت�سليح م�ت�ط��ورة ،وقدرة
عالية على املناورة ،وتعدد �أنظمة الت�سليح بها ،بالإ�ضافة
�إىل متيزها مبنظومة ح��رب �إلكرتونية متطورة متكنها
من القدرة على تنفيذ كافة املهام التي توكل �إليها بكفاءة
واقتدار.

�أهمية ال�صفقة
وي ��رى امل�ست�شار ب��أك��ادمي�ي��ة ن��ا��ص��ر الع�سكرية �أن م�صر
حت�ت��اج ل�ه��ذا ال �ن��وع م��ن ط ��راز امل�ق��ات�لات اجل��وي��ة ،للعمل
خ��ارج احل��دود؛ لأن لدينا �أمرين يف غاية الأهمية ،الأول
امل�ي��اه االقت�صادية مب��ا فيها م��ن �إمكانيات عالية القيمة
مثل حقول ال�ب�ترول وال�غ��از� ،إىل جانب خطوط املالحة

ال�ب�ح��ري��ة ،وم��ن الأه �م �ي��ة ام �ت�لاك ق ��درات ل�ت��أم�ين هذه
الأه� ��داف .و�أ� �ش��ار �إىل �أن الأم ��ر ال�ث��اين يتعلق بالإرهاب
العابر للحدود ،وم��ا يتعلق بتهديد الأم��ن القومي مل�صر
على �أي اجتاه ،فالبد من امتالك القوة والقدرة على الرد
ال�سريع واحلا�سم.
وه ��ذا م��ا �أ� �ش��ار �إل �ي��ه رئ�ي����س ج �ه��از اال� �س�ت�ط�لاع الأ�سبق
وامل�ست�شار ب�أكادميية نا�صر الع�سكرية ن�صر ��س��امل ،ب�أن
�إ� �ض��اف��ة ال �ـ  30ط��ائ��رة راف� ��ال � �س��وف ي��زي��د م��ن القدرة
القتالية للقوات اجلوية امل�صرية ،وبالتايل زي��ادة قدرات
الدولة ال�شاملة لتحقيق ا�سرتاتيجية الردع التي ت�ضمن
ت�أمني مقدرات الدولة واحلفاظ على الأمن القومي ،دون
اال�ضطرار للدخول يف احلروب التقليدية.
وقال “�سامل” ،ل�سكاي نيوز عربية �إن م�صر “دولة حتمي
وال تهدد ،ت�صون وال تبدد” ،ومن ث َّم تتخذ ا�سرتاتيجية
الردع كا�سرتاتيجية ثابتة للحفاظ على �أمنها القومي.

تعاون ا�سرتاتيجي
وع��اد اللواء ه�شام احللبي� ،إىل �أن �سرعة تنفيذ التعاقد
بال�صفقة الثانية للرافال نتيجة �أن الطيارين امل�صريني
والأط� �ق ��م ال�ف�ن�ي��ة ا� �س �ت��وع �ب��وا ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل ال�ف�ن�ي��ة لهذه
الطائرة يف زمن قيا�سي ،كما �أن دخول الطائرات ال�سابقة
يف اخلدمة بالقوات اجلوية امل�صرية �ساهم يف رفع قيمة
الطائرات ك�سالح ،ولذا جل�أت عدة دول للتعاقد مع ال�شركة
الفرن�سية ل�شراء �صفقات رافال.
و�أ�شار �إىل �أن فرن�سا كانت حري�صة على تنفيذ العقد الثاين
ب���ص��ورة �سريعة نتيجة ا�ستيعاب ال���س�لاح ب���ص��ورة عالية
ودخوله خطة العمليات ،كما ظهرت الطائرة الرافال يف
مناورات متعددة بالذخرية احلية داخل م�صر.
ويف هذا ال�صدد ،قال “دا�سو �أفيا�سيون” �إن “عقد توريد
 30طائرة رافال ميثل عالمة فارقة جديدة يف ال�شراكة
اال�سرتاتيجية بني م�صر وفرن�سا ،كما يظهر مدى ر�ضا
ال�سلطات امل�صرية ع��ن العقد الأول .ك��ذل��ك ،ي��ؤك��د هذا
العقد االمتياز التكنولوجي والت�شغيلي لطائرات رافال
وجناح ت�صديرها».

عوا�صم
روما
مت العثور على جثث ع�شرة مهاجرين من املرجح �أنهم ماتوا اختناقاً
على م�تن ق��ارب مكتظ قبالة ال���س��واح��ل الليبية ،وف��ق م��ا �أعلنت
منظمة �أطباء بال حدود غري احلكومية .قالت املنظمة م�ساء �أم�س
الأول الثالثاء �إن مركب الإنقاذ التابع لها “جيو بارنت�س” انت�شل
الناجني الـ .99وكتبت يف تغريدة “يف قاع القارب اخل�شبي املكتظ،
مت العثور على ع�شرة �أ�شخا�ص متوفني» .و�أ�ضافت “ 10وفيات كان
من املمكن تفاديها (� 10 )...أ�شخا�ص ق�ضوا اختناقاً ،بعد � 13ساعة
من االجن��راف يف البحر .الطريق الأك�ثر فتكاً يف البحر املتو�سط.
كيف ميكننا قبول ذل��ك يف ع��ام 2021؟» .وي�ح��اول ع�شرات �آالف
الأ�شخا�ص ال��و��ص��ول �إىل �أوروب ��ا ع�بر البحر املتو�سط فينطلقون
من ليبيا �أو تون�س للو�صول يف �أغلب الأح�ي��ان �إىل �إيطاليا .وتعد
ه��ذه الرحلة بغاية اخل�ط��ورة� ،إذ ق�ضى فيها � 1236شخ�صاً على
الأقل حتفهم هذا العام مقابل � 858شخ�صاً خالل الفرتة نف�سها
من ع��ام  ،2020بح�سب املتحدث با�سم املنظمة الدولية للهجرة
فالفيو دي جياكومو .وكتب يف تغريدة �أن عملية الإنقاذ التي قامت
بها”جيو بارنت�س” “جنبت �سقوط املزيد من ال�ضحايا” م�شددا
على “�ضرورة تعزيز الدوريات يف البحر» .وبح�سب منظمة �أطباء
بال ح��دود ،ف�إن “جيو بارنت�س” تنقل حالياً � 186شخ�صاً ،بينهم
ن�ساء و�أطفال� ،أ�صغرهم يبلغ من العمر � 10أ�شهر.
بروك�سل
م ُثل رج�لان وام��ر�أة متهمان بالتواط�ؤ يف التخطيط لهجوم على
جتمع للمعار�ضة الإيرانية يف فرن�سا يف � ،2018أم�س الأربعاء �أمام
حمكمة اال�ستئناف يف مدينة �أنتويرب البلجيكية حيث قد يحكم
عليهم بال�سجن ملدة ت�صل �إىل ع�شرين عاما .وال ت�شمل هذه املحاكمة
اجلديدة الطرف الرئي�سي يف امللف الدبلوما�سي الإيراين �أ�سد اهلل
�أ� �س��دي ( 49ع��ام��ا) ال ��ذي رف����ض ا�ستئناف ح�ك��م ال��درج��ة الأوىل
يف �شباط-فرباير بال�سجن ع�شرين ع��ام��ا ،العقوبة التي طلبتها
االدع��اء ال�ف��درايل .وكانت اخلطة تق�ضي بتنفيذ هجوم بقنبلة يف
 30حزيران/يونيو  2018يف فيلبانت بالقرب من باري�س� ،ضد
التجمع ال�سنوي الكبري للمجل�س ال��وط�ن��ي للمقاومة الإيرانية
ائتالف من املعار�ضني لنظام طهران ومكونه الرئي�سي هو منظمة
جماهدي خلق .ويف اليوم نف�سه ،اعتقلت ال�شرطة البلجيكية زوجني
بلجيكيني من �أ�صل �إيراين يعي�شان يف �أنتويرب بالقرب من بروك�سل
وبحوزتهما  500غرام من املتفجرات و�صاعق يف �سيارتهما .و�أبلغ
الق�ضاء البلجيكي ملكافحة الإره ��اب واكت�شف املحققون ب�سرعة
ال��راع��ي املفرت�ض �أ��س��د اهلل �أ��س��دي .وك��ان ه��ذا الدبلوما�سي يعمل
حينذاك يف ال�سفارة الإيرانية يف فيينا واعتقل يف الأول من متوز/
يوليو يف �أملانيا حيث مل يعد يتمتع بح�صانته .وبالإ�ضافة �إىل ن�سيمه
نعمي ( 37عاما) و�أمري �سعدوين ( 41عاما) اعتقل �شريك ثالث
مفرت�ض هو مهرداد عارفاين ( 57عاما) يف  30حزيران/يونيو يف
فرن�سا ومت ت�سليمه اىل الق�ضاء البلجيكي.

وا�شنطن
�أعلنت الواليات املتحدة �أنها �أجرت حمادثات مع ال�صني �سمحت بتحقيق
يخ�ص ظروف عمل ّ
وحق و�صول ال�صحافيني
“بع�ض التقدم” يف ما ّ
الأمريكيني يف ال�صني .وتندد وا�شنطن ب�شكل متكرر بتدهور ظروف
عمل ال�صحافيني .وقد �شدّدت من جهتها القيود على و�سائل �إعالم
�صينية على الأرا�ضي الأمريكية تتهمها ب�أنها �أدوات “دعائية” لبكني.
وكانت ال�صني ط��ردت يف � 2020أمريكيني يعملون حل�ساب �صحف
كبرية مثل نيويورك تاميز ووا�شنطن بو�س ووول �سرتيت جورنال.
وقال متحدث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية �أم�س الأول الثالثاء
�إن حمادثات تقنية يف الأ�شهر الأخرية �سمحت ب�إحراز “بع�ض التقدم”
“نرحب بهذا التقدم وال نرى فيه �سوى
يف “بع�ض املجاالت» .و�أ�ضاف ّ
خطوة �أوىل” ،واعدا ب�أن توا�صل الواليات املتحدة املطالبة بـ”حت�سني”
و�ضع و�سائل الإع�لام الأمريكية والأجنبية وبحرية ال�صحافة ب�شكل
ع��ام .و�أك��د املتحدث �أن ال�صني “تعهّدت �إ� �ص��دار ت��أ��ش�يرات ملجموعة
مرا�سلني �أمريكيني” مب��وج��ب ال�ق��وان�ين ال�صينية و”بتمديد لعام
�صالحية ت��أ��ش�يرات ال�صحافيني الأمريكيني” ،وك��ذل��ك “بال�سماح
لل�صحافيني الأمريكيني” املتواجدين على �أرا�ضيها “بالتنقل بحرية،
وهو �أمر مل يكن بامكانهم فعله حتى الآن».

ال�سلطات الإكوادورية ت�سيطر على �سجن بالكامل

•• غواياكيل�-أ ف ب

�أعلن رئي�س م�صلحة ال�سجون يف الإك��وادور �سيطرة ال�شرطة واجلي�ش ب�شكل
كامل على �سجن غواياكيل بعدما �شهد �أعمال �شغب بني ع�صابات متناف�سة
�أوق�ع��ت  68قتيال يف نهاية الأ��س�ب��وع .وبعدما اندلعت �أع�م��ال عنف مر ّوعة
ليل اجلمعة وامتدّت �إىل ال�سبت تخ ّللها قتال بني �سجناء بالأ�سلحة النارية
واخلناجر واملتفجرات� ،أعلنت ال�سلطات �أن الهدوء عاد الأحد �إىل املن�ش�أة.
والع�صابات التي تقاتلت مرتبطة مبنظمات لتهريب املخدرات ،وفق ال�سلطات.
والإث �ن�ين ب��د�أت ق��وة �أمنية م�شرتكة قوامها �أل��ف عن�صر اخ�ت�راق الأطواق
الأمنية املفرو�ضة حول ال�سجن وداخله لكنها مل تكن قد دخلت بعد عنابر
ال�سجناء .وق��ال رئي�س م�صلحة ال�سجون فاو�ستو كوبو �إن الأو��ض��اع “حتت
ال�سيطرة» .و�أ�شار يف ت�صريح لل�صحافيني �إىل �أن القوة الأمنية ب�صدد الدخول
�إىل عنابر امل�ساجني .وك��ان �سجن غواياكيل �شهد يف �أيلول�-سبتمرب �أعمال
�شغب �أ�سفرت عن مقتل � 119سجيناً ،يف �أك�بر جم��زرة من نوعها يف تاريخ
البالد وواح��دة من الأ�سو�أ يف �أمريكا الالتينية .وهذا العام ُقتل نحو 300
�سجني يف مراكز احتجاز يف الإكوادور حيث تقع ا�شتباكات عنيفة بني �سجناء
على �صلة بع�صابات املخدرات غالباً ما تتحول �إىل �أعمال �شغب .وت�شكل �أعمال
العنف الأخ�يرة يف �سجن غواياكيل دلي ً
ال �إ�ضافياً على مدى ت��ردّي الأو�ضاع
يف �سجون الإكوادور .والإكوادور حماطة ب�أكرب منتجني للكوكايني يف العامل
هما كولومبيا والبريو .وتن�شط �أعمال التهريب يف البالد البالغ عدد �سكانها
 17,7مليون ن�سمة ب�سبب حدودها غري امل�ضبوطة واقت�صادها املعتمد على
الدوالر وموانئها الت�صديرية الكربى.
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العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايفري وير كافيه ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2142601:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حمدان عبداهلل احمد زهري الكعبى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد بن نا�صر بن عبداهلل ال�شام�سى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عائ�شه على نعيف على الدرمكى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ايفري وير كافيه ذ.م.م
EVERYWHERE CAFE L.L.C

�إىل  /ايفري وير كافيه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
EVERYWHERE CAFE - 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)

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوليد لتجارة معدات امليكانيكية
رخ�صة رقم CN 1541184:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة يو�سف �صالح اجلا�سم % 100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زايد حممد زايد خلفان املن�صورى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سوليد لتجارة معدات امليكانيكية
SOLID MECHANICAL EQUIPMENT TRADING

�إىل� /سوليد لتجارة معدات امليكانيكية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SOLID MECHANICAL EQUIPMENT TRADING - 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)

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون النعومة
رخ�صة رقم CN 1029929:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة عي�سى �سلطان احمد لوتاه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ا�سماء بنانى %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف عي�سى �سلطان احمد لوتاه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ناديه بنانى
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)

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

�إعـــالن �شطب قيد
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تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة كينز فيجي
انرتنا�شيونال بي يف (اجلن�سية :هولندا) قد تقدمت بطلب
�شطب قيد فرع ال�شركة يف �إمارة ابوظبي (العنوان� :شارع
املطار  -فتوح اخلري برج رقم � - 3ص.ب )44183:واملقيدة
حتت رقم ( )5540يف �سجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة.
وتنفيذا الحكام القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن
ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ()377
ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع
ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا
باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ
الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل
التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/تالل البنف�سج لت�صليح كهرباء
ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1135115:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /تالل البنف�سج لت�صليح كهرباء ال�سيارات
TELAL ALBNAFSAJ AUTO ELECTRICAL REPAIRS

�إىل /تالل البنف�سج لت�صليح عوادم وا�سربجنات و كهرباء ال�سيارات
TELAL ALBNAFSAJ EXHAUST & SPRING & AUTO ELECTRICAL REPAIRS

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ا�صالح عوادم ال�سيارات 4520013

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/أكد لال�ست�شارات الهند�سية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3904854:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
عائ�شه �سامى عبدالعزيز يا�سني اخلويطر من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عائ�شه �سامى عبدالعزيز يا�سني اخلويطر من � % 51إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالكرمي قا�سم مرهون
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /أكد لال�ست�شارات الهند�سية ذ.م.م
AKKAD ENGINEERING CONSULTANT L.L.C

�إىل� /أكد لال�ست�شارات الهند�سية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة

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

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اج  3برقر
رخ�صة رقم CN 2449467:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة يا�سر مبارك عو�ض �سامل املري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�صه براك عبداهلل املزروعي
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/البيت
العتيق لال�ست�شارات الهند�سية وادارة امل�شاريع
رخ�صة رقم CN 1174256: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/مدام �آدور
رخ�صة رقم CN 3818069:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مرمي عبيد حممد العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سامل خمي�س عبيد الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

AKKAD ENGINEERING CONSULTANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

ادارة الت�سجيل التجاري

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

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة نيويورك ان�ستتيوت اوف
تكنولوجي (اجلن�سية :الواليات املتحدة) قد تقدمت بطلب �شطب
قيد فرع ال�شركة يف �إمارة ابوظبي (العنوان�:شارع املرور � -سريت
�سنرت � -ص.ب )63297:واملقيدة حتت رقم ( )5014يف �سجل
ال�شركات االجنبية يف الوزارة .وتنفيذا الحكام القانون االحتادي
رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار
الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �ش�أن اعتماد دليل اجراءات
الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق
احلرة بالدولة  .يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض
ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من
تاريخ الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد �إدارة الت�سجيل
التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جولدن نت وورك لل�صيانة واملقاوالت العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ذا ماج�ستك جروب ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2901330:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
زاكيه حممد على احمد املطوع القايدي من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /زاكيه حممد على احمد املطوع القايدي من � % 50إىل 100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ال�شيخة اليازيه بنت �سلطان بن خليفه بن زايد �آل نهيان
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ذا ماج�ستك جروب ذ.م.م

�إعـــالن �شطب قيد

ادارة الت�سجيل التجاري

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 2233141:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد جمعه را�شد جمعه �سامل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدالرحمن كاالدى كونومال %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �سعيد حممد �سعيد احلمودى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /جولدن نت وورك لل�صيانة واملقاوالت العامة
GOLDEN NETWORK GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

�إىل /جولدن نت وورك لل�صيانة واملقاوالت العامة ذ.م.م
GOLDEN NETWORK GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE 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

THE MAJESTIC GROUP L.L.C

�إىل  /ذا ماج�ستك جروب � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
THE MAJESTIC GROUP - 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)

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/البادي للمحاماة و اال�ست�شارات القانونية � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 1120363:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ابراهيم �سامل خمي�س على البادى %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حمدان �سامل خمي�س على البادى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حمدان �سامل خمي�س على البادى من � % 100إىل %75
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /البادي للمحاماة و اال�ست�شارات القانونية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعلن وزارة االقت�صاد ب�أن ال�سادة�/شركة جمموعة ال�شركة
ال�صينية للمعهد الأول مل�سح وت�صميم ال�سكك احلديدية املحدودة
(اجلن�سية :ال�صني) قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف
�إمارة ابوظبي (العنوان� :ص.ب� - 114564:شارع خليفة  -بناية
بنات بطي العتيبة � -أبوظبي � -ص.ب )114564:واملقيدة حتت رقم
( )3623يف �سجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة .وتنفيذا الحكام
القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة  2015يف �ش�أن ال�شركات التجارية
وتعديالتة و القرار الوزاري رقم ( )377ل�سنة 2010م يف �ش�أن
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ش�آت امل�ؤ�س�سة
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة  .يرجى من ال�سادة ا�صحاب احلق
يف االعرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل :وزارة االقت�صاد
�إدارة الت�سجيل التجاري �ص.ب - )901(:ابوظبي.

�إعــــــــــالن

لإعالناتكم
فــــي

يرجى االت�صال على
هاتف024488300:
فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

AL BADI ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /البادي للمحاماة و اال�ست�شارات القانونية ذ.م.م
AL BADI ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANCY 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)

�إعـــالن �شطب قيد

ادارة الت�سجيل التجاري

العدد  13395بتاريخ 2021/11/18

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايكون �ستوديو
رخ�صة رقم CN 4219012:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ايكون �ستوديو
ICON STUDIO

�إىل /ايكون �ستوديو وطباعة
ICON STUDIO AND TYPING

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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رئا�سية  2022تزداد غمو�ضا:

هل ميكن ملر�شح بال حزب �أن يفوز ب�سباق الإليزيه ...؟
•• الفجر �-أوليفييه بيفو
ترجمة خرية ال�شيباين
قبل خم�سة �أ�شهر من االختبار الرئي�سي للنظام
ال�سيا�سي الفرن�سيُ ،يطرح ال�س�ؤال حول ما �إذا كان ميكن
ل�شخ�صية غري حزبية �أن تفوز كما يف عام .2017

هل �أ�صبحت “املو�ضة” عدم االنت�ساب لأي تنظيم
�سيا�سي خلو�ض االنتخابات؟ على مر ال�سنني ،ا�ستمرت
�شعبية الأح����زاب يف ال��ت��ده��ور .و�إذا ك��ان م�صطلح
“بدون لون �سيا�سي” يهيمن دائ ًما على االنتخابات
املحلية -االنتخابات البلدية ب�شكل �أ�سا�سي -فقد
امتد تدريجي ًا �إىل االنتخابات على م�ستوى جغرايف

�أعلى ،و�صوال �إىل االق�تراع املو�ضوع على ر�أ�س الهرم
ال�سيا�سي :االنتخابات الرئا�سية.
املثال الأكرث داللة ،كان عام  2017بفوز �إميانويل
م��اك��رون على م��اري��ن ل��وب��ان يف اجل��ول��ة الثانية من
االنتخابات الرئا�سية .على ر�أ�س حزب “غازي” – �إىل
الأمام( ،الأحرف الأوىل من ا�سمه) ،ثم اجلمهورية

�إىل الأم���ام-ال���ذي مل يكن م��وج��ودًا حتى � 6أبريل
 ،2016تاريخ �إعالن م�ؤ�س�سه عن �إن�شائه ،جنح وزير
االقت�صاد وال�صناعة والرقمية ال�سابق (� 26أغ�سط�س
� 30-2014أغ�سط�س  )2016يف غزو الإليزيه ،مايو
 ،2017بينما مل يراهن �أحد على جناحه قبل ب�ضعة
�أ�شهر.

13

جت��در الإ� �ش ��ارة ،اىل �إن ماكرون
ا�ستفاد م��ن اق�ت�ران ن��ادر للكواكب
ال�سيا�سية .دون �أن يكون ممكنا ح ًقا
�إقامة ت�سل�سل هرمي بينها بطريقة
منا�سبة وم��وث�ق��ة ،لنقل �أن عمره
مل يتجاوز  40عامًا يوم انتخابهلعب بالت�أكيد دو ًرا �إيجاب ًيا يف نظرج ��زء م��ن ال �ن��اخ �ب�ين .وق ��د اجتمع
تر�سخه
ه��ذا بالنتيجة ،مع حداثة ّ
و�سط املوظفني ال�سيا�سيني ،حيث
مت� ّك��ن ال�ع��ام�لان م��ن منحه تعهدًا
باحلداثة.
«الديغاجيزم»
تدخّ ل عام 2017
مت ت �ل �خ �ي ����ص ال� �ع ��ام ��ل الثالث
ب �� �ش �ك��ل مم � �ت� ��از م � ��ن ط� � ��رف ج ��ان
ل ��وك م�ي�ل�ي�ن���ش��ون حت ��ت م�صطلح
“الديغاجيزم” .زعيم ي�سار الي�سار،
وهو � ً
أي�ضا على ر�أ���س ت�شكيل جديد
ع�ل��ى ال���س��اح��ة – ف��رن���س��ا املتمردة،
وهو امتداد حلزب الي�سار الذي كان
ً
مرتبطا �ساب ًقا ب��احل��زب ال�شيوعي
ال �ف��رن �� �س��ي يف اجل �ب �ه��ة الي�سارية
ب�ن��ى ن�ظ��ري��ة ع��ن رغ�ب��ة مفرت�ضةللجمهور ،ويبدو �أنه ر�أى جيدًا ،يف
ر�ؤي��ة ر�ؤو� ��س اجل�ن��دول تتجدد من
خ�لال عملية تنظيف ك�ب�يرة .رمبا
مل يكن ميلين�شون ،ال��ذي ك��ان هو
نف�سه فاعلاً �سيا�س ًيا طيلة �أربعني
ع ��ا ًم ��ا ،ي �ت��وق��ع �أن ي �ك��ون �شخ�صً ا
�آخ ��ر غ�ي�ره ه��و امل�ستفيد م��ن هذا
“الديغاجيزم» .ك ��ان التموقع
ال�سيا�سي ملاكرون ،القادم من الي�سار
اال� �ش�تراك��ي ال��دمي �ق��راط��ي ،ولكنه
يزعم تباعا ان��ه “لي�س من اليمني
وال من الي�سار” ،ثم “من اليمني
وم� ��ن الي�سار” ،ع��ام�ل�ا �إ�ضافيا
ا�ستطاع �إغ ��واء كتلة م��ن الناخبني
�سئموا م��ن ر�ؤي ��ة ال�ي���س��ار واليمني
ي �ت �ن��اوب��ان ع �ل��ى ال �� �س �ل �ط��ة ،وظال
عالقني يف عقائد �أي��دي��ول��وج�ي��ة ال
مي �ك��ن ال �ت��وف �ي��ق ب �ي �ن �ه��ا .حاولت
عائلة �سيا�سية �أخ��رى ،لوبان الأب
واالبنة ،العزف على هذا الوتر منذ
عدة عقود دون �أن يتمكنا من و�ضع
اللم�سات الأخ�ي�رة على طموحهما
الرئا�سي .يف الواقع ،لطاملا اعتربت
غ��ال�ب�ي��ة ال � ��ر�أي ال �ع ��ام� ،أن النزعة
ال�ل��وب�ن�ي��ة ت�ق��ع يف �أق �� �ص��ى اليمني،
ول �ي �� �س��ت ب� � ��أي ح� ��ال م ��ن الأح� � ��وال
حم��و ًرا مركزيًا للم�شهد ال�سيا�سي
الفرن�سي .ت�شرح كل هذه املعايري
كيف حقق رجل بدون حزب �أهدافه
قبل �أقل من خم�س �سنوات .وكانت
عنا�صر خمتلفة من هذه الرتكيبة
نف�سها قد ابت�سمت �سابقا لفالريي
ج�ي���س�ك��ار دي �� �س �ت��ان ق �ب��ل �أك�ث��ر من
�أربعني عامًا ،عام .1974
و�صل �إىل قمة الدولة بعمر 48
ع ��ا ًم ��ا ،و�أي �� ً��ض��ا � �ش��اب ح��ام��ل �سابق
حلقيبة االق�ت���ص��اد وامل��ال �ي��ة ،ولكن
مع م�سرية وزارية �أطول بكثري من
م�سرية ماكرون -انتخب � ً
أي�ضا نائ ًبا
م��ن ع ��ام  1956ورئ�ي��� ً�س��ا لبلدية
لفرتة واح��دة ع��ام - 1967ح�صل
فالريي جي�سكار دي�ستان � ً
أي�ضا على
دع��م ح��زب اىل زوال ،حتى ال نقول
ع��اج��ز ،ن��اه �ي��ك ع��ن اجلمهوريني
امل�ستقلني� ،أ�سالف االحتاد من �أجل
الدميقراطية الفرن�سية.
�شابان دملا�س� ،ضحية �إعادة
ت�شكيل اليمني عام 1974
تقدم ه��ذه االنتخابات الرئا�سية

فالريي جي�سكار دي �ستان ا�ستفاد من الرتكيبة

تظل �سابقة  ،2017لرجل لي�س له ما�ض �سيا�سي
حقيقي ،احلالة النموذجية لفوز من خارج الأحزاب
ل �ع��ام  1974م �ث��ال�ين م�ضادين
بف�شل ج��اك ��ش��اب��ان-دمل��ا���س ،املر�شح
امل��دع��وم (ب�شكل م�ع�ت��دل) م��ن قبل
حزب مييني ،ولكن مت ا�ستبعاده يف
اجل��ول��ة الأوىل ،وه��زمي��ة فران�سوا
ميرتان ،املر�شح املدعوم (بالكامل)
من قبل حتالف ي�ساري ،لكن هُزم
يف اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ق�ب��ل رجل
(عمل ًيا) مبفرده.
دي �غ��ويل ت��اري �خ��ي ،اب “املجتمع
اجلديد” ،ع�ي�ن��ه ج ��ورج بومبيدو
رئي�سا ل�ل��وزراء ع��ام  1969و�أطاح
ً
به عام � ،1972أعلن �شابان نف�سه،
مر�شحا لالنتخابات
وب�شكل خاطئ،
ً
الرئا�سية غري املتوقعة لعام 1974
�أثناء ت�أبني رئي�س راحل يف اجلمعية
ال��وط�ن�ي��ة .ل�ق��د ت��رك��ه ،ب��ل تع ّر�ض
خليانة بع�ض النواب النيوغوليني
الـ - 43بقيادة جاك �شرياك الذي�سي�صبح رئي�س احلكومة الأوىل لـ
فالريي جي�سكار دي�ستان.
ج� ��اء �� �ش ��اب ��ان-دمل ��ا� ��س يف املركز
ال �ث��ال��ث يف اجل��ول��ة الأوىل ،خلف
ميرتان وفالريي جي�سكار دي�ستان،
بن�سبة  15.1باملائة من الأ�صوات.
مرتبة ونتيجة مماثلة لتلك التي
ح �� �ص��ل ع �ل �ي �ه��ا ع� ��ام  1965جان
ليكانويت ،املر�شح الو�سطي للحركة
اجل �م �ه ��وري ��ة ال �� �ش �ع �ب �ي��ة .يف هذه
املنا�سبة ،ك��ان احل��زب النيوغويل،
احت ��اد ال��دمي��وق��راط �ي�ين م��ن �أجل
اجل�م�ه��وري��ة اخل��ام���س��ة ،ق��د ت�صدّع
حول دعم اجلي�سكاردية التي تبينّ
�أنها ظرفية .ا�ستمر ه��ذا االنق�سام
داخل اليمني ن�صف قرن تقري ًبا ...
وهو �أمر منطقي بع�ض ال�شيء ،مبا
ان ه��ذا ال�شرخ �سبق ان ا�ستقر بعد
ثورة  ،1789وف ًقا للعامل ال�سيا�سي
رينيه رميون.

ل�ل�ي���س��ار ل�ل�م��رة ال �ث��ان �ي��ة ،ب�ع��د �أول
حم��اول��ة ف��ا��ش�ل��ة ع��ام � 1965ضد
� �ش ��ارل دي� �غ ��ول ،ل �ل �ه��زمي��ة (بفارق
��ض�ئ�ي��ل) يف اجل��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة ،رغم
ح���ص��ول��ه ع�ل��ى ن�ت�ي�ج��ة ع��ال�ي��ة جدًا
يف ال� ��دور الأول ،ودع ��م ه��ائ��ل من
الأح � � ��زاب ال �ي �� �س��اري��ة .ل �ك��ن تعبئة
م��ا ي �ق��رب م��ن م �ل �ي��ون مم�ت�ن��ع عن
ال �ت �� �ص��وي��ت م ��ن اجل ��ول ��ة الأوىل،
م �ع �ظ �م �ه��م م ��ن ال �ي �م�ي�ن� � ،س �م��ح لـ
ف��ال�يري جي�سكار دي���س�ت��ان بالفوز
متقدما ب�أكرث من � 400ألف �صوت
على �أكرث من  26مليون �صوت مت
الإدالء بها.
وه��ذا مييل �إىل �إظ �ه��ار �أن دعم
حزب واح��د ،بل وحتى دعم العديد
مل��ر� �ش��ح ال� �ي� ��� �س ��ار ،مل ي �ك��ن كافياً
للخروج منت�صراً .بدعم من حزب
واحد �أو �أكرث ،ميكن � ً
أي�ضا �أن نخ�سر
االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا� �س �ي��ة! لأن ��ه من
ال��وا��ض��ح �أن ��ه لي�س امل�ع�ي��ار الوحيد
ال ��ذي ي���ص��وغ ال�ن���ص��ر �أو الهزمية،
حتى لو كان ب�إمكانه امل�ساهمة فيه
 ...يف كال االجتاهني.
ت �ت �� �ض��اع��ف الأم� �ث� �ل ��ة والأم �ث �ل ��ة
امل �� �ض ��ادة :م �ث��ال م� �ي�ت�ران ،الفائز
ع ��ام � � 1981ض��د ن�ف����س فالريي
جي�سكار دي�ستان ،و� �ش�يراك ،الذي

خيبة �أمل الر�أي العام
جتاه الأحزاب القدمية
على اجلانب الآخ��ر من اللوحة،
ت�ع� ّر���ض م �ي�ت�ران ،امل��ر��ش��ح الوحيد

�شابان دملا�س� ،ضحية �إعادة ت�شكيل اليمني

بدعم من حزب واحد �أو �أكرث،
ميكن خ�سارة االنتخابات الرئا�سية
هزمه ميرتان عام  ،1988و�إدوارد
ب� � ��االدور ،ال� ��ذي ��س�ب�ق��ه � �ش�ي�راك يف
اجلولة الأوىل� ،أو ليونيل جو�سبان،
املهزوم امام نف�س ال�شخ�ص �شرياك
يف اجل��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ع ��ام ،1995
وجو�سبان ،ال��ذي �أق�صي يف اجلولة
الأوىل ع��ام  2002م��ن قبل والد
لوبان وجمموعة من املر�شحني من
الي�سار -وه��و و��ض��ع ي�شبه �إىل حد
بعيد الو�ضع اجل��اري اال�ستعداد له
لعام .2022
ن �ي �ك��وال � �س ��ارك ��وزي ،ال �ف��ائ��ز عام
� � 2007ض��د � �س �ي �غ��ول�ي�ن روي � ��ال
ال �ت��ي دع �م �ه��ا احل� ��زب اال�شرتاكي
باحت�شام �شديد ،ونف�س �ساركوزي،
الذي تعر�ض للهزمية عام 2012
على يد فران�سوا ه��والن��د ،كل هذه
احل� ��االت� ،إذن ،تظهر �أن العوامل
ال���ش�خ���ص�ي��ة ،وم� ��زاج ال � ��ر�أي العام،
وال� �ت� �ي ��ارات امل�ه�ي�م�ن��ة يف املجتمع،
وت� ��وازن ال �ق��وى ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،تلعب
� ً
أي�ضا دو ًرا �أ�سا�س ًيا.
تبقى احلقيقة �أن ال�سابقة الفريدة
لعام  ،2017لرجل لي�س له ما�ض
�سيا�سي حقيقي باملعنى التقليدي
للم�صطلح ،ودون �أي �أ��س����س على
امليدان (مل يكن ملاكرون مطل ًقا �أي
تفوي�ض �سيا�سي ان�ت�خ��اب��ي) ،ودون

زمور االوفر حظا من خارج االحزاب

تنظيم منظم وراءه (كانت ع�ضوية
ح��زب فرن�سا اىل االم ��ام وال تزال
تتم عن طريق الإن�ترن��ت دون دفع
�أي م�ساهمة) ،تظل حالة منهجية
تد ّر�س ،لالنت�صار خارج احلزب.
هل ميكن �أن حتدث مرة �أخرى يف
�أبريل املقبل؟ ال�س�ؤال م�شروع لأن
خيبة �أمل الر�أي العام �ضخمة فيما
يتعلق بالت�شكيالت ال�سيا�سية .من
خ�لال ه��ذا امل�ق�ي��ا���س ،ه�ن��اك رقمان
ملفتان :ع��ام  ،1946ك��ان احلزب
ال�شيوعي ،احل��زب الأول حينها يف
ف��رن���س��ا م��ن ال�ن��اح�ي��ة االنتخابية،
(ر��س�م� ًي��ا) ي�ضم � 800أل��ف ع�ضو،
وغال ًبا منا�ضلني ومنا�ضالت؛ وعام
� ،2021أع �ل��ن (ر��س�م� ًي��ا) ع��ن 43
الفا ،وهو ما يُرتجم اليوم �إىل وزن
انتخابي وطني �أقل من  5باملائة.
جاذبية الت�صويت
غري احلزبي عام 2022
هذا ال�شرخ املتزايد بني الناخبني
والأح� ��زاب يف �شكلها ال�ق��دمي -هل
املجموعات غري الر�سمية اجلديدة
التي ولدت يف ال�سنوات الأخرية عرب
الإن�ت�رن��ت وال���ش�ب�ك��ات االجتماعية
مت�أثرة بنف�س القدر؟  -تخلق ثغرة
ك�ب�يرة يعتقد رج��ال �أو ن�ساء �أنهم

االنت�صار من خارج الأحزاب وارد يف �إبريل املقبل ،لأن
خيبة �أمل الر�أي العام يف الت�شكيالت ال�سيا�سية كبرية
قادرون على اقتحامها ،والذين دون
قول ذلك ،يعتربون �أنف�سهم وبعمق
ن�ساء ورج ��ال “العناية الإلهية”.
ويزعمون ،وقد تخل�صوا من قب�ضة
الأح� � � ��زاب وم �ن �ب �ه��ري��ن بوحدتهم
وعزلتهم“ ،انقاذ” فرن�سا وحمايتها
من الأخطار املتعددة التي تهددها،
ويف اع �ت �ب��ار �أن �ف �� �س �ه��م ،دون ت ��ردد،
ج ��ان دارك وه ��ي ت �ط��رد الإجنليز
م��ن ال� �ب�ل�اد� ،أو اجل �ن��رال ديغول،
م�ؤ�س�س فرن�سا احلرة ومتثال قائد
اال�ستقالل الوطني.
جتري م�ؤ�س�سة االبتكار ال�سيا�سي
(ف ��ون ��داب ��ول) ب��رئ��ا� �س��ة دومينيك
رينيه ،اخلبري ال�سيا�سي من ميني
الو�سط (قاد قائمة “اجلمهوريون-
احت��اد الدميقراطيني وامل�ستقلني”
عام  2015يف املنطقة التي �أعيدت
ت�سميتها م��ن حينها �أوك�سيتاين)،
م �� �س� ً�ح��ا وا� � �س � � ًع ��ا ح � ��ول “اخلطر
ال�شعبوي” ع��ام  ،2022وق��د مت
تنفيذ عدة موجاتُ ،ن�شر �آخرها يف
�أكتوبر  ،2021وهي تتناول ،على
وج ��ه اخل �� �ص��و���ص ،م �� �س ��أل��ة ظهور
ّ
تر�شح فردي غري حزبي لالنتخابات
الرئا�سية املقبلة ،وحول دعم خمتلف
�شرائح جمهور الناخبني التي ميكن
�أن ي�ستفيد منها.

«ا������س�����ت�����ع�����داد»
املجتمع الختيار
ممثل غ�ير حزبي
ه��و �أح���د مظاهر
االح�������ت�������ج�������اج
االن�����ت�����خ�����اب�����ي

وعلى ��س��ؤال“ ،يف اجل��ول��ة الأوىل
م ��ن االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا� �س �ي��ة ،هل
مي �ك �ن��ك ال �ت �� �ص��وي��ت مل��ر� �ش��ح لي�س
م � ��ن ح� � ��زب �سيا�سي؟” ،جتيب
العينة (�أك�ثر من � 3000شخ�ص
م�سجلني يف ال�ق��وائ��م االنتخابية)
“نعم ،بالت�أكيد” ،و”نعم على
الأرجح” بن�سبة  43باملائة .وت�صل
االجابة ال�سلبية املتماثلة �إىل 52
باملائة .والحظ م�ؤلفو الدرا�سة �أن
“�إمكانية الت�صويت على ّ
تر�شح ال
ي�أتي من �أي حزب� ،أعلى من �إمكانية
االمتناع عن الت�صويت �أو الت�صويت
فار ًغا �أو الت�صويت لكل من الأحزاب
التي مت اختبارها”.
وهو ما يثري ب�شكل ما قلق الأحزاب
ال �ت �ق �ل �ي ��دي ��ة ،ول � � �ل� � ��أداء ال�سليم
للدميقراطية� ،إذا التزمنا باملادة 4
م��ن ال��د��س�ت��ور ،ال�ت��ي تن�ص على �أن
“الأحزاب واجل�م��اع��ات ال�سيا�سية
يجب �أن ت�ساهم يف” تعبري االقرتاع
«.
ّ
يو�ضح امل�ؤلفون �أنه من املحتمل �أن
يكون ناخبو �إريك زمور الأكرث ميلاً
�إىل “تف�ضيل مر�شح لي�س من حزب
�سيا�سي” 77 :باملائة .الن�سب �أقل
يف الناخبني املحتملني للمر�شحني
الآخرين :نيكوال�س دوبون �آيجنان
( 65ب��امل��ائ��ة) ،ي��ان�ي��ك ج ��ادو (58
ب��امل��ائ��ة) ،ف��ال�ي�ري ب�ي�ك��ري����س (51
ب ��امل ��ائ ��ة) ،ك��زاف �ي �ي��ه ب ��رت ��ران (48
باملائة) و�آن هيدالغو ( 48باملائة).
والأق� � � � ��ل ج� ��ذ ًب� ��ا ل � �ه ��ذا االق� �ت ��راح
يوجدون يف خ ّزان ميلين�شون (43
ب��امل��ائ��ة) ،وم ��اك ��رون ( 39باملائة)
ال � ��ذي ك� ��ان ال �ن �م ��وذج الأويل عام
 ،2017ولوبان ( 35باملائة).
�أم��ا بالن�سبة ملعرفة م��ا ميكن �أن
ي �ك��ون الأ�� �ص ��ول “املهنية” لهذه
ال�شخ�صية ال�ت��ي ل��ن ت ��أت��ي م��ن �أي
ح � ��زب � �س �ي��ا� �س��ي وال� �ت ��ي مي �ك��ن �أن
ي �� �ص �وّت ل �ه��ا 43 ،ب��امل��ائ��ة املذكورة
�أع �ل��اه ،ف � ��إن و� �س��ط ال �� �ش��رك��ات هو
الذي يفوز ب�شكل كبري ( 32باملائة)

العوامل ال�شخ�صية ،ومزاج الر�أي العام ،والتيارات املهيمنة يف املجتمع ،وتوازن القوى ال�سيا�سية ،تلعب دو ًرا �أ�سا�س ًيا

اميانويل ماكرون حالة منوذجية

ميرتان مل ت�سعفه م�ساندة االحزاب يف مرحلة اوىل

�أمام العلم واجلامعة ( 17باملائة)،
ال�صحف وال���ص�ح��اف��ة والتلفزيون
( 11باملائة)� .إن ال�ق��دوم من هذه
ال �ف �ئ��ة الأخ � �ي ��رة ،ه ��و �أك �ث��ر �إث � ��ارة
للده�شة بالنظر �إىل �أن م�ؤيدي هذا
الت�صويت ال�شعبوي غ�ير احلزبي،
يف هذه احلالة ،يعتربون عمومًا �أن
و�سائل الإعالم هي ،يف نف�س الوقت،
مم �ل��وك��ة م ��ن ق �ب��ل “املليارديرات
االوليغار�ش” ،ويديرها “�صحفيون
م� ��ن الي�سار”� .إن � �ه� ��ا ب �ل�ا �شك
�شخ�صية زم ��ور ،ال�ف��ار���س الأبي�ض
الذي يفرت�ض �أنه خال ومتح ّرر من
ه��ذه البيئة يف �أذه��ان�ه��م ،م��ا يف�سر
هذه الن�سبة.
وه ��ذا االن�ط�ب��اع الأخ �ي�ر ،ت�ؤكده
�شهية ك��ل ن��اخ��ب لتف�ضيل �أ�صول
“مهنية” مميزة يف حال الت�صويت
ل�شخ�صية غري حزبية .وهكذا ،ف�إن
ال�ن��اخ�ب�ين “املتيقنني” �أو الذين
لديهم “فر�صة قوية” للت�صويت
ملر�شح الي�سار �سيميلون �إىل �شخ�صية
ق� ��ادم� ��ة م� ��ن ال� �ع� �ل ��م واجل ��ام� �ع ��ة:
هيدالغو ( 29باملائة) ،جادو (28
باملائة) ،ميلين�شون ( 21باملائة).
ويف�ضل ناخبو ماكرون و�شخ�صيات
اجل � �ن� ��اح ال �ي �م �ي �ن��ي ذات التفكري
املماثل� ،أن يتوجهوا �إىل �شخ�صية
من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات :ماكرون
( 43ب��امل��ائ��ة) -رمب ��ا ي�ف�ك��رون فيه
 ،بيكري�س ( 37ب��امل��ائ��ة) ،برتران( 36ب��امل��ائ��ة) .م��ن ن��اح�ي��ة �أخ ��رى،
ي �خ �ت��ار ال �ن��اخ �ب��ون امل�ح�ت�م�ل��ون من
�أن���ص��ار ال�ي�م�ين امل�ت�ط��رف ال�صحف
وال�صحافة عند زمور ( 45باملائة)
واجلي�ش وال�شرطة عند لوبان (26
باملائة).
ريا ولي�س �آخ ًرا ،ف�إن �سبب هذا
�أخ ً
“اال�ستعداد” من املجتمع الختيار
ممثل غري حزبي ه��و ،وف ًقا مل�ؤلفي
ا�ستطالع فوندابول�“ ،أحد مظاهر
االحتجاج االنتخابي” .وهذا االخري
من �ش�أنه �أن يتعاي�ش مع الت�صويت
امل�ن��اه����ض ل�ل�ن�ظ��ام ،واالم �ت �ن��اع عن
الت�صويت ،والأ� �ص��وات ال�ف��ارغ��ة �أو
امل �ل �غ��اة .ويف ج�م�ي��ع الأح� � ��وال ،هذا
ما ي�ستنتج من ال��دواف��ع التي عبرّ
عنها الذين يف ع ّينة الدرا�سة ،ميكن
�أن ي�ك��ون��وا منا�صرين ل�ه��ذا النوع
ّ
الرت�شح .ال�شعور ب��أن �سيا�سات
من
الأح��زاب املتناوبة على ال�سلطة هي
نف�سها ي�أخذ ال�صدارة ( 37باملائة)
�أم ��ام رف����ض مر�شحي ال �ي��وم (29
ب��امل��ائ��ة) واالح �ت �ج��اج ع �ل��ى النظام
ال�سيا�سي احلايل ( 18باملائة).
�إن ع��دم الثقة ه��ذا ،ال��ذي ي�صيب
الأح� ��زاب ال�ت��ي ت�شكلت منذ بداية
اجل�م�ه��وري��ة اخل��ام���س��ة يف فرن�سا،
وال�ت��ي ميكن �أن تعك�س تغيرياتها
امل�ت�ت��ال�ي��ة ل��رم��زه��ا و��ش�ع��اره��ا �إع ��ادة
ال� �ت� ��� �ش� � ّك ��ل ال� ��داخ � �ل� ��ي للكتلتني
الكبريتني الي�سار واليمني ،فتحت
طريقا ��س� ّي��ارة ع��ام  .2017وقبل
خ �م �� �س��ة �أ�� �ش� �ه ��ر م ��ن االنتخابات
ال��رئ��ا��س�ي��ة ،ي�ب��دو �أن ا�ستطالعات
ال��ر�أي ح��ول نوايا الت�صويت (التي
لي�ست توقعات وال تنب�ؤات �أو تكهنات)
تقول �إن تلك الطريق ال�سيارة مل
ت�ت�ح��ول �إىل زق ��اق م �� �س��دود .يبقى
�أن ن��رى� ،إذا كان هناك تكرار لهذه
الفر�ضية ،من هي ال�شخ�صية التي
�سيتم اعتبارها من قبل الناخبني،
ع ��ام  ،2022وب ��أغ �ل �ب �ي��ة ن�سبية،
ممثلة لهذا ال�صنف من املر�شحني
خارج الأحزاب.
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اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 157662 :
با�ســم� :آركراي� ،إنك
وعنوانه 57 :ني�شي اكيتا-ت�شو هيجا�شي-كوجو ،مينامي-كو ،كيوتو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة10 :
بتاريخ2012/05/15 :
وامل�سجلة حتت رقم157662 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2021/05/25وحتى تاريخ2031/05/25 :

املودعة حتت رقم161051 :
با�ســم :هام�سارد  3145ليمتد
وعنوانه :ويندرا�ش هاو�س ،ويندرا�ش بارك ،ويتني� ،أوك�سفورد �شاير ،او �أك�س7 29دي
�أك�س ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات
الواقـعة بالفئة43 :
وامل�سجلة حتت رقم  161051بتاريخ2012/10/29 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/08/10وحتى تاريخ2031/08/10 :

املودعة حتت رقم161050 :
با�ســم :هام�سارد  3145ليمتد
وعنوانه :ويندرا�ش هاو�س ،ويندرا�ش بارك ،ويتني� ،أوك�سفورد �شاير ،او �أك�س7 29دي
�أك�س ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات
الواقـعة بالفئة35 :
وامل�سجلة حتت رقم  162990بتاريخ2012/01/19 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/08/10وحتى تاريخ2031/08/10 :

املودعة حتت رقم161049 :
با�ســم :هام�سارد  3145ليمتد
وعنوانه :ويندرا�ش هاو�س ،ويندرا�ش بارك ،ويتني� ،أوك�سفورد �شاير ،او �أك�س7 29دي
�أك�س ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات
21
الواقـعة بالفئة:
وامل�سجلة حتت رقم  161049بتاريخ2012/05/27 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/08/10وحتى تاريخ2031/08/10 :
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اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 166190 :
با�ســم :ايـلي ليـمتد
وعنوانه� :سيلكو واي � ،أوف فري�ست �أفينيو ،مينوورث �إند�سرتيال اي�ستايت ،مينوورث،
�ساتن كولدفيلد ،وي�ست ميدالندز ،بي1 76بي �إيه ،اململكة املتـحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة13 :
بتاريخ2014/12/31 :
وامل�سجلة حتت رقم166190 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2021/12/08وحتى تاريخ2031/12/08 :

املودعة بالرقم 158594 :
با�ســم :االحتاد للطريان
وعنوانه� :ص.ب ،35566 :.طريق املطار اجلديد� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة39 :
بتاريخ2012/06/10 :
وامل�سجلة حتت رقم158594 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2021/06/15وحتى تاريخ2031/06/15 :

املودعة بالرقم 158593 :
با�ســم :االحتاد للطريان
وعنوانه� :ص.ب ،35566 :.طريق املطار اجلديد� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة35 :
وامل�سجلة حتت رقم 158593 :بتاريخ2013/03/15 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/15وحتى تاريخ2031/06/15 :

املودعة بالرقم 153489 :
با�ســم :قطار احلكايات للتوزيع منطقة حرة � -شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
وعنوانه� :ص.ب � ،2454أبو ظبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ2012/05/14 :
وامل�سجلة حتت رقم153489 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/02/24وحتى تاريخ2031/02/24 :

�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 164259 :
با�ســم :جروب لوت�س بي ال �سي
وعنوانه :بوتاك لني ،هيتيل ،نوريت�ش ،نورفولك ،ان �أر�8 14إي زد ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة12 :
بتاريخ2015/06/07 :
وامل�سجلة حتت رقم164259 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/10/24وحتى تاريخ2031/10/24 :

املودعة بالرقم 164257 :
با�ســم :جروب لوت�س بي ال �سي
وعنوانه :بوتاك لني ،هيتيل ،نوريت�ش ،نورفولك ،ان �أر�8 14إي زد ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة37 :
بتاريخ2015/06/07 :
وامل�سجلة حتت رقم164257 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/10/24وحتى تاريخ2031/10/24 :

املودعة بالرقم 164254 :
با�ســم :جروب لوت�س بي ال �سي
وعنوانه :بوتاك لني ،هيتيل ،نوريت�ش ،نورفولك ،ان �أر�8 14إي زد ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة12 :
بتاريخ2015/06/07 :
وامل�سجلة حتت رقم164254 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/10/24وحتى تاريخ2031/10/24 :

املودعة بالرقم 160146 :
با�ســم :االحتاد للطريان
وعنوانه� :ص.ب ،35566 :.طريق املطار اجلديد� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة39 :
بتاريخ2013/05/15 :
وامل�سجلة حتت رقم160146 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/07/20وحتى تاريخ2031/07/20 :

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 158605 :
با�ســم :االحتاد للطريان
وعنوانه� :ص.ب ،35566 :.طريق املطار اجلديد� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة35 :
بتاريخ2012/05/15 :
وامل�سجلة حتت رقم158605 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/15وحتى تاريخ2031/06/15 :

املودعة بالرقم 158606 :
با�ســم :االحتاد للطريان
وعنوانه� :ص.ب ،35566 :.طريق املطار اجلديد� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة16 :
بتاريخ2013/05/15 :
وامل�سجلة حتت رقم158606 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/15وحتى تاريخ2031/06/15 :

املودعة بالرقم 158192 :
با�ســم� :ساتر هوم وايرني ،انك.
وعنوانه� :ص .ب� 100 ،248 :.ساينت هيلينا هايواي �ساوث� ،ساينت هيلينا ،كاليفورنيا،
 ،94574الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة32 :
بتاريخ2011/06/07 :
وامل�سجلة حتت رقم158192 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/07وحتى تاريخ2031/06/07 :

املودعة بالرقم 164262 :
با�ســم :جروب لوت�س بي ال �سي
وعنوانه :بوتاك لني ،هيتيل ،نوريت�ش ،نورفولك ،ان �أر�8 14إي زد ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة37 :
بتاريخ2015/06/07 :
وامل�سجلة حتت رقم164262 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/10/24وحتى تاريخ2031/10/24 :

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 158791 :
با�ســم� :سيرتو�س جونو�س �أ�س� .أيه �آر� .أل
وعنوانه� ،2 :أفينيو ت�شارلز دو جول� ،أل 1653-لوك�سمبورغ
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة43 :
بتاريخ2015/02/02 :
وامل�سجلة حتت رقم158791 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/20وحتى تاريخ2031/06/20 :

املودعة بالرقم 158790 :
با�ســم� :سيرتو�س جونو�س �أ�س� .أيه �آر� .أل
وعنوانه� ،2 :أفينيو ت�شارلز دو جول� ،أل 1653-لوك�سمبورغ
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ2017/02/19 :
وامل�سجلة حتت رقم158790 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/20وحتى تاريخ2031/06/20 :

املودعة بالرقم 158789 :
با�ســم� :سيرتو�س جونو�س �أ�س� .أيه �آر� .أل
وعنوانه� ،2 :أفينيو ت�شارلز دو جول� ،أل 1653-لوك�سمبورغ
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة35 :
بتاريخ2017/02/19 :
وامل�سجلة حتت رقم158789 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/20وحتى تاريخ2031/06/20 :

املودعة بالرقم 158604 :
با�ســم :االحتاد للطريان
وعنوانه� :ص.ب ،35566 :.طريق املطار اجلديد� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة39 :
بتاريخ2013/05/15 :
وامل�سجلة حتت رقم158604 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/15وحتى تاريخ2031/06/15 :

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

اخلميس  18نوفمبر  2021م  -العـدد 13395

عربي ودويل

18 November 2021 - Issue No 13395

Thursday

بايدن ي�ضطر لتو�ضيح كالمه بعد حديثه عن تايوان «م�ستق ّلة»
•• نزرث وود�ستوك�-أ ف ب

�أ ّك��د الرئي�س الأم�يرك��ي ج��و ب��اي��دن �أم����س الأول الثالثاء �أ ّن��ه ال
يدعو ب ��أيّ �شكل م��ن الأ��ش�ك��ال �إىل ا�ستقالل ت��اي��وان ،يف تو�ضيح
ا�ضطر للإدالء به بعدما �أملح يف معر�ض كالمه عن اجلزيرة �إىل
�أ ّنها “م�ستق ّلة” وهو ت�صريح كان لي�ش ّكل خروجاً عن اعرتاف
ب�ل�اده ب�سيادة ال�صني على ت��اي��وان .وخ�ل�ال زي ��ارة ق��ام بها �إىل
والية نيوهامب�شر غداة القمة االفرتا�ضية التي جمعته بنظريه
ال�صيني �شي جينبينغ� ،سئل بايدن ع ّما �إذا كان قد جرى خالل
القمة �إحراز �أيّ تقدّم ب�ش�أن ق�ضية تايوان ف�أجاب “نعم».
وقال بايدن “نعم .لقد قلنا بو�ضوح تا ّم �إ ّننا ن�ؤيّد “قانون تايوان”

وهذا ك ّل �شيء» .و”قانون العالقات مع تايوان” هو ت�شريع �س ّنه
الكونغر�س الأمريكي يف  1979ويحكم العالقة بني الواليات
امل ّتحدة وك ّل من ال�صني وتايوان .ويلزم القانون الإدارة الأمريكية
ب�أن تعرتف ب�صني واحدة فقط ،و�أن تزوّد يف الوقت نف�سه تايوان
بالأ�سلحة الالزمة للدفاع عن نف�سها.
لكن يف ج��واب��ه �أ��ض��اف ب��اي��دن ق��ائ� ً
لا “�إنها م�ستق ّلة .ه��ي ت ّتخذ
قراراتها بنف�سها” ،يف �إ�شارة على ما يبدو �إىل تايوان.
ولو مل يو�ضح �س ّيد البيت الأبي�ض ما ق�صده من هذه العبارة لكانت
هذه الكلمات القليلة كفيلة ب�أن تثري غ�ضب ال�صني ال �س ّيما و�أ ّن
رئي�سها ح ّذر نظريه الأمريكي خالل قمتهما االفرتا�ضية من �أ ّن
ال�سعي لتحقيق ا�ستقالل تايوان هو “لعب بالنار» .ويف تو�ضيحه

�شدّد الرئي�س الأم�يرك��ي على “�أ ّننا ال ن�شجّ ع على اال�ستقالل.
ين�ص
نحن ن�شجّ عهم (التايوانيني) على �أن يفعلوا بال�ضبط ما ّ
عليه قانون ت��اي��وان» .و�أ��ض��اف “لقد قلت �إ ّن ال�ق��رارات املتع ّلقة
بتايوان عليهم �أن ي ّتخذوها ب�أنف�سهم ،ولي�س نحن».
كما ج�دّد بايدن الت�أكيد على �أ ّن ب�لاده ال تعتزم بتاتاً “تغيري”
�سيا�ستها املتع ّلقة بهذا امل�ل� ّ�ف .وتعترب بكني ت��اي��وان البالغ عدد
�س ّكانها نحو  23مليون ن�سمة ،ج ��زءاً ال ي�ت�ج� ّز�أ م��ن الأرا�ضي
ال�صينية ،وق��د ت�ع� ّه��دت �إع ��ادة �ض ّمها ي��وم�اً م��ا وب��ال�ق��وة �إذا لزم
الأم��ر .يف ال�سنوات الأخ�ي�رة� ،ش ّكل م�صري ت��اي��وان م�صدر تو ّتر
بني بكني ووا�شنطن .وك��ان بايدن �أث��ار لغطاً مماث ً
ال يف ت�شرين
ّ
للتدخل
الأول�-أك�ت��وب��ر حني ق��ال �إ ّن ال��والي��ات املتحدة م�ستعدّة

�إذا هاجمت ال�صني اجل��زي��رة .و�أت��ى ه��ذا الت�صريح امللتب�س بعد
ت�صريح �أول مماثل �أدىل به الرئي�س الأمريكي يف �آب�/أغ�سط�س.
ويف كلتا احلالتني �سارعت الدبلوما�سية الأمريكية للت�أكيد على
�أ ّن م��وق��ف وا�شنطن م��ن ه��ذا امل�ل� ّ�ف مل ي�ت�غ�ّي.رّ  .وب��الإ��ض��اف��ة �إىل
دعمها ت��اي��وان بال�سالح ف ��إ ّن ال��والي��ات املتحدة حتافظ على ما
ت�سميه “الغمو�ض اال�سرتاتيجي”� ،أي �أ ّنها ال تعلن �صراحة ما
ّ
�ستتدخل للدفاع عن اجلزيرة �أم ال .ويف ت�صريحه
�إذا كانت قواتها
�أمام ال�صحافيني الثالثاء قال بايدن �إ ّنه �شدّد على م�سامع نظريه
ال�صيني على �أ ّن �سفن البحرية الأمريكية لن تدخل �أب��داً املياه
متم�سكة بحريّة
الإقليمية ال�صينية لك ّنها يف الوقت نف�سه �ستظ ّل ّ
املالحة يف بحر ال�صني اجلنوبي و”لن يت ّم ترهيبنا».

ال�ق��ارة ال�سمراء ت�شهد منذ �أكرث
من عامني �صعودا �إرهابيا وتناف�سا
ب�ي�ن ال �ق��اع��دة وداع� �� ��ش .و�أ�ضاف
زه ��ران ،يف ت�صريحات لـ”�سكاي
نيوز عربية”� ،أنه مبتابعة دورية
لل�صحيفة الإع�ل�ام �ي��ة لتنظيم
داع�ش جند الإع�لان عن ع�شرات
اال� �س �ت �ه��داف��ات يف � �ش ��رق وغ ��رب
�أفريقيا.

•• كمباال-وكاالت

�شهدت �أوغندا �أم�س الأول الثالثاء
تفجريين �إرهابيني يف العا�صمة
ك�م�ب��اال �ضمن �سل�سلة تفجريات
تبنى غالبيتها تنظيم داع�ش فيما
وجهت ال�سلطة �أ�صابع االتهام يف
واحد منها �إىل حركة موالية له.
و ُق �ت��ل � 3أ��ش�خ��ا���ص و�أ� �ص �ي��ب 33
�آخرون �أم�س الأول الثالثاء جراء
ت �ف �ج�يري��ن ا� �س �ت �ه��دف��ا ال�شرطة
وال�ب��رمل� ��ان ب��ال �ع��ا� �ص �م��ة كمباال،
و�صفتهما ال���ش��رط��ة الأوغندية
ب�أنهما “اعتداء».
ق � ��ال م �� �س��اع��د ق ��ائ ��د ال�شرطة
الأوغ� � �ن � ��دي � ��ة� ،إدوارد �أو� � �ش� ��م:
“ميكننا ال�ق��ول �إن��ه اع�ت��داء ،لكن
حت��دي��د اجل�ه��ة امل���س��ؤول��ة ال يزال
ق �ي��د التحقيق” ،م��و� �ض �ح��ا �أن
“االنفجارين وق �ع��ا ق ��رب املقر
ال� �ع ��ام ل �ل �� �ش��رط��ة وق � ��رب مدخل
الربملان ،وكليهما يف حي الأعمال
بالعا�صمة».
وت �� �س �ب��ب ال �ت �ف �ج�ي�ر ق � ��رب مقر
ّ
بتحطم ال��زج��اج ،فيما
ال���ش��رط��ة
�أدى التفجري القريب من مدخل
ال�ب�رمل ��ان �إىل اح� �ت��راق �سيارات
م �ت��وف �ق��ة يف اجل � � ��وار ،ك �م��ا �ألغى
ال�برمل��ان جل�سته امل�ق��ررة الثالثاء
بعد الهجوم ،داع�ي��ا �أع���ض��اءه �إىل
جتنب املنطقة.
 3تفجريات يف �أكتوبر
و� �ش �ه��دت �أوغ � �ن� ��دا  3تفجريات
ال�شهر املا�ضي ا�ستهدف �أحدثها
حافلة ،يف � 25أكتوبر ،عرب هجوم
انتحاري نفذه عن�صر من “حتالف
القوات الدميقراطية».
و�آن � � � � ��ذاك ،ق � ��ال ال� �ن ��اط ��ق با�سم
ال � �� � �ش� ��رط� ��ة ف� � � ��رد اي � �ن� ��ان � �غ� ��ا ،يف
ت�صريحات �صحفية“ :لقد ت�أكد
احل��ادث على �أن��ه هجوم انتحاري
•• �سانتياغو�-أ ف ب

تفجريات تع�صف بكمباال« ..داع�ش» يتمدد يف قلب �أفريقيا
قتل فيه املهاجم” ،امل��درج “على
الئحة “الأع�ضاء املطلوبني” من
جمموعة “القوات الدميقراطية».
و�أع �ل �ن��ت ال �� �ش��رط��ة �أن االنفجار
الذي وقع يف حافلة قرب العا�صمة
كمباال� ،أودى بحياة �شخ�صني على
الأق��ل ،و�إ�صابة �آخ��ري��ن ،مل حتدد
عددهم يف حينه.
وجاء هجوم احلافلة غداة تفجري
ت �ب � ّن��اه ت�ن�ظ�ي��م داع �� ��ش ا�ستهدف
مطعما يف العا�صمة الأوغندية
�أ�سفر عن قتيلة وثالثة جرحى،
وو�� �ص� �ف ��ه رئ �ي ����س ال � �ب �ل�اد ي ��وري
مو�سيفيني بـ”العمل الإرهابي”
و��س�ب�ق�ه�م��ا ث��ال��ث م�ط�ل��ع ال�شهر
ذاته.
�شرق �أفريقيا
وم �ن��ذ خ���س��ر “داع�ش” وج ��وده
وت� � �ب � ��ددت �أح � �ل� ��ام ق � �ي ��ام دول� �ت ��ه

تت�صاعد نذر االنفالت الوبائي يف
بلدان القارة الأوروبية يوما بعد
يوم ،من رو�سيا �إىل فرن�سا و�أملانيا
وال �ن �م �� �س��ا ،و�� �ص ��وال �إىل ال� ��دول
اال�سكندنافية.
وت ��رت� �ف ��ع م � �ع� ��دالت الإ� � �ص ��اب ��ات
وال ��وف� �ي ��ات م ��ن ج � ��راء فريو�س
ك��ورون��ا ،ب�شكل قيا�سي مل ي�سبق
ت�سجيل مثيلها طيلة نحو عامني
منذ بدء ظهور الوباء وتف�شيه يف
دول �أوروبا والعامل.
وكانت منظمة ال�صحة العاملية قد
دقت ناقو�س اخلطر ،حمذرة قبل
�أي��ام من �أن وت�يرة انتقال عدوى
ك��ورون��ا يف �أوروب ��ا “مقلقة جدا”
يف الوقت احل��ايل ،مما قد ي�ؤدي
�إىل ت�سجيل ن�صف م�ل�ي��ون وفاة
�إ�ضافية يف القارة بحلول فرباير
املقبل.
ويرجع خ�براء �صحيون االرتفاع
ال�ك�ب�ير يف الإ� �ص��اب��ات والوفيات
خالل الأ�سابيع القليلة املا�ضية،
يف ال� �ع ��دي ��د م ��ن ب� �ل ��دان ال� �ق ��ارة
الأوروب� � �ي � ��ة� ،إىل ب� ��طء عمليات
التطعيم ن�سبيا� ،إذ تظهر الأرقام
ال��ر��س�م�ي��ة �أن  70يف امل �ئ��ة فقط
من ال�سكان يف �أملانيا ،تلقوا كامل
جرعات اللقاح.
وي�شريون �إىل �أن معظم امل�صابني
يف وح � ��دات ال �ع �ن��اي��ة امل ��رك ��زة هم
م��ن غ�ير امل�ل�ق�ح�ين ،فيما ترتفع
�أعدادهم ب�شكل م�ضطرد.
ف�ضال عن �أن الرتاخي والتهاون
يف �إج � ��راءات ال��وق��اي��ة ،كالتباعد
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي وع� � � � ��دم ارت� � � � ��داء
ال � �ك � �م ��ام ��ات ،ه� ��ي ب � ��دوره � ��ا من

امل ��زع ��وم ��ة يف ال � �ع ��راق و�سوريا،
حت��ول��ت ت��وج �ه��ات��ه �إىل حماكاة
ال� �ق ��اع ��دة وم �ن��اف �� �س �ت �ه��ا يف ن�شر
خ�ل�اي ��اه يف ال� �ع ��امل خل �ل��ق دول ��ة
افرتا�ضية عرب �أن�صاره.
ولطاملا كانت املنطقة ال�شرقية من
جمهورية الكونغو الدميقراطية
معقال ل�ن���ش��اط الإره � ��اب ،ب�شكل
ين�سحب على جريانها يف رواندا
وبروندي و�أوغندا.
وم � � ��ن ب �ي��ن �أك� �ث� ��ر امل� �ج� �م ��وع ��ات
ن�شاطا يف املنطقة حتالف القوى
الدميقراطية النا�شط يف �أوغندا،
وت�أ�س�ست ه��ذه احلركة الإرهابية
يف ت �� �س �ع �ي �ن �ي��ات ال� �ق ��رن املا�ضي،
وان�شغلت ب�شكل �أ�سا�سي بامل�شاكل
الداخلية يف �أوغندا ،وبعد طردها
�إىل الكونغو ،اتخذ ن�شاطها طابعا
�إره��اب �ي��ا ع��امل�ي��ا ،وزادت الهجمات
التي ت�شنها با�سم تنظيم داع�ش.

ن�ش�أة احلركة الإرهابية
ت � � ��أ� � � �س � � ��� � ��س حت � � ��ال � � ��ف ال � � �ق� � ��وى
الدميقراطية يف �شمال �أوغندا،
ع �ل��ى ي ��د جم �م��وع��ة م ��ن �ضباط
اجل� �ي� �� ��ش ال� ��� �س ��اب� �ق�ي�ن امل� ��وال�ي��ن
ل�ل��زع�ي��م ال �ق ��وي ال �� �س��اب��ق عيدي
�أم �ي�ن ،وح �م��ل ال�ت�ح��ال��ف ال�سالح
��ض��د ال��رئ�ي����س الأوغ� �ن ��دي يوري
مو�سيفيني ،ب��دع��وى ال��دف��اع عن
ا��ض�ط�ه��اد احل �ك��وم��ة للم�سلمني،
وبعد هزميته على يد اجلي�ش يف
ع��ام  ،2001انتقل �إىل مقاطعة
�شمال كيفو يف الكونغو.
وبعد فرتة من الن�شاط املحدود،
عاد حتالف القوى الدميقراطية
ل�ل�ظ�ه��ور يف  2014مبجموعة
م ��ن ال �ه �ج �م��ات ال �ت ��ي ت�ستهدف
م ��واط � �ن ��ي ال� �ك ��ون� �غ ��و .و�أ�� �ص� �ب ��ح
“مو�سي ��س�ي�ك��ا بالوكو” قائدا
ل �ل �ت �ح��ال��ف ع � ��ام  ،2015بعد

جمل�س ال�شيوخ الت�شيلي ي�ص ّوت ّ
�ضد عزل الرئي�س

�صوّت جمل�س ال�شيوخ الت�شيلي �أم�س
الأول ال �ث�لاث��اء � �ض � ّد ع ��زل الرئي�س
وجه �إليه جمل�س النواب الذي تهيمن
�سيبا�ستيان بينريا بعدما ّ
عليه امل�ع��ار��ض��ة ،الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي ،اال ّت �ه��ام يف ق�ضية ت�ضارب
م�صالح ب�سبب �صفقة بيع �شركة تعدين يف ّ 2010
مت��ت يف
مالذ �ضريبي وك�شفتها “وثائق باندورا».
وعلى ال ّرغم من � ّأن املعار�ضة متتلك الغالبية يف جمل�س ال�شيوخ
�أي�ضاً �إ ّال � ّأن �إقرار �آلية عزل الرئي�س يف جمل�س ال�شيوخ يحتاج
�إىل �أغلبية الثلثني �أي � 29صوتاً وهي عتبة مل تتمكن املعار�ضة
من بلوغها� ،إذ �صوّت ل�صالح الآلية � 24سناتوراً مقابل 18
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�صوّتوا �ضدّها بينما امتنع �سناتور واحد عن الت�صويت .وك�شفت
“وثائق باندورا” � ّأن �شركة “مينريا دومينغا” للتعدين بيعت
م��ن قبل �شركة ميلكها �أب�ن��اء رئي�س ال��دول��ة �إىل رج��ل �أعمال
�صديق لوالدهم مقابل  152مليون دوالر ،يف �صفقة متت يف
اجلزر العذراء الربيطانية.
ون��ّ��ص��ت ال�صفقة ع�ل��ى �أن ُت �� �س �دّد قيمتها ع�ل��ى ث�ل�اث دفعات
وت�ض ّمنت بنداً مثرياً للجدل ا�شرتط لإمت��ام �آخ��ر دفعة عدم
�إن�شاء منطقة حلماية البيئة يف منطقة ت�شغيل �شركة التعدين.
ووفقاً للتحقيق ،فقد ف�شلت حكومة �سيبا�ستيان بينريا يف حماية

اعتقال �سلفه جميل موكولو ،ويف
عام � ،2016أعلن الوالء لتنظيم
داع����ش ،لكن التنظيم مل يعرتف
بن�شاط التحالف يف املنطقة حتى
�أب��ري��ل  ،2019بعد تبني هجوم
على م��واق��ع للجي�ش ق��رب حدود
�أوغ�ن��دا ،وك��ان ه��ذا مبثابة �إعالن
ع ��ن “والية و�� �س ��ط �أفريقيا”
التابعة للتنظيم الإره��اب��ي ،التي
�ضمت موزمبيق الحقا.
�سل�سلة من اجلرائم
ووفق تقرير للمفو�ضية ال�سامية
ل� ��� �ش� ��ؤون ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ،يف يونيو
امل ��ا�� �ض ��ي ،ف � � ��إن حت ��ال ��ف ال �ق ��وى
الدميقراطية قتل ح��وايل 200
م ��دين ،وت���س�ب��ب يف ن ��زوح حوايل
� 40أل� ��ف ��ش�خ����ص يف ب�ي�ن��ي منذ
ي �ن��اي��ر  ،2021ك �م��ا ا�ستهدف
�أهدافا حكومية و�أممية.

و�أب� ��رز ه��ذه ال�ه�ج�م��ات ح�ت��ى الآن
وق� ��ع يف �أك� �ت ��وب ��ر  ،2020عند
اق�ت�ح��ام �سجن يف بيني �أدى �إىل
هروب �أكرث من � 1000سجني.
وه��ذا التو�سع ،بجانب التو�سع يف
غرب �أفريقيا ،هو جزء من التوجه
نحو �أفريقيا بعد هزمية داع�ش يف
معاقله يف ال�شرق الأو�سط.
حتالفات لتو�سيع النفوذ
ال �ب��اح��ث ال �� �س��وداين يف ال�ش�ؤون
الأفريقية ،عبد القادر كوير ،قال
�إن التنظيمات الإره��اب�ي��ة تعودت
�أن �ه��ا ق��د ت�خ���س��ر امل �ع��رك��ة ولكنها
ال تخ�سر احل��رب وه��و م��ا يجري
حاليا حيث فرت عنا�صر التنظيم
�إىل ق� �ل ��ب �أف ��ري� �ق� �ي ��ا .و�أ� � �ض� ��اف
“كوير” ،يف ت�صريحات لـ”�سكاي
ن �ي ��وز عربية”“ :بعد خ�سارة
داع�ش موقعه يف �سوريا والعراق،

ب ��ات ي�ب�ح��ث ع ��ن �إع� � ��ادة متو�ضع
يف �أفريقيا التي تتوفر بها كافة
املقومات لتثبيت وج ��وده» .وعرب
ع ��ن ت �خ��وف��ات��ه م ��ن �أن حتت�ضن
امل �ن �ط �ق��ة حت��ال �ف��ات ل��داع ����ش مع
تنظيمات �إرهابية �أخرى مثل بوكو
حرام وي�صبح ال�شريط املمتد من
ال�صومال م��رورا بكينيا وتنزانيا،
و�أوغ �ن��دا والكونغو وروان ��دا حتى
بحرية ت�شاد هي ال�ساحة اجلديدة
ل��داع ����ش ب�ع��د ه��زمي�ت��ه يف �سوريا
والعراق.
متركزات �ضخمة
ال � �ك� ��ات� ��ب وال� � �ب � ��اح � ��ث امل� ��� �ص ��ري
امل�ت�خ���ص����ص يف ح��رك��ات الإ�سالم
ال�سيا�سي ،م�صطفى زه��ران ،قال
�إن داع ����ش ب �ع��د خ �� �س��ارة املو�صل
وال��رق��ة انتقل بتمركزات �ضخمة
�إىل قلب �أفريقيا ،م�شريا �إىل �أن

رئي�س �أوكرانيا :العالقات مع تركيا تعزز قدرات اجلي�ش

املنطقة التي ّ
مت التخطيط للتعدين
فيها ،لذلك مت �سداد الدفعة الثالثة.
وكانت الرئي�سة اال�شرتاكية مي�شيل
ب��ا��ش�ل�ي��ه ( )2010-2006التي
خلفها بينريا� ،أو�صت بحماية املنطقة الغنية بالتنوع البيئي
والتي ت�ض ّم م�ستعمرة بطاريق من الأنواع املهدّدة باالنقرا�ض.
املوجهة �إليه ،م�ؤكداً �أ ّنها مبنية
لكنّ الرئي�س نفى االتهامات ّ
على “وقائع مزيفة وكاذبة” ومذ ّكراً ب� ّأن “وزارة العمل ح ّققت
بعمق” بالق�ضية ع��ام  2017وق��د �أ�صبحت “ق�ضية مغلقة
لدى الق�ضاء» .عند فتح حتقيق جنائي جديد يف مطلع ت�شرين
الأول�-أكتوبر قال االدّعاء � ّإن الوقائع املتعلقة ببيع و�شراء �شركة
التعدين “مل ُتدرج �صراحة” يف القرار.

•• كييف-رويرتز

�أك��د الرئي�س الأوك ��راين فولودميري زيلين�سكي يف ات�صال هاتفي �أم�س
الأرب�ع��اء مع نظريه الرتكي رج��ب طيب �أردوغ ��ان �أن العالقات الثنائية
جعلت جيو�ش البلدين �أكرث قوة .وا�شرتت �أوكرانيا طائرات م�سرية تركية
وا�ستخدمتها يف احلرب �ضد القوات املدعومة من رو�سيا يف منطقة دونبا�س
�شرقي البالد ،الأمر الذي �أثار غ�ضب مو�سكو .كما �أثارت حتركات القوات
الرو�سية الالحقة على حدود �أوكرانيا خماوف الغرب.
وق��ال زيلين�سكي يف تغريدة على موقع تويرت �إن �شراكة ب�لاده مع تركيا
تتعمق “�إنها تعزز بالفعل القوات امل�سلحة يف بلدينا.

«انفالت وبائي» ..ما خطط �أوروبا ملواجهة موجة كورونا اجلديدة؟

م���س�ب�ب��ات ه ��ذه امل��وج��ة الوبائية
اجل ��دي ��دة ال �ت��ي ت �ل��وح يف الأف� ��ق
الأوروبي.
وت�ع�ل�ي�ق��ا ع �ل��ى ال ��واق ��ع الوبائي
اخل�ط�ير يف ال �ب �ل��دان الأوروب �ي ��ة،
ي�ق��ول ال�صحفي ال�ع��راق��ي ماهر
احل� �م ��داين ،امل�ق�ي��م يف �أمل��ان �ي��ا ،يف
ح � ��وار م ��ع م��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”“ :ما ي�ح��دث يف �أملانيا
وغ�يره��ا م��ن دول �أوروب � ��ا ،ميثل
ارتفاعا خطريا للغاية يف م�ؤ�شرات
الت�صاعد الوبائي البيانية».
وي �� �ش�ي�ر �إىل �أن� � ��ه “مت حتطيم
الأرق� � � � ��ام ال �ق �ي��ا� �س �ي��ة يف �أع� � ��داد
الإ� �ص��اب��ات وال��وف �ي��ات يف العديد

من الدول الأوروبية ،واملفارقة �أن
هذا االرتفاع يف وت�يرة الإ�صابات
ي �ف��وق ع��دده��ا مب��راح��ل م��ا قبل
البدء بتلقيح املواطنني ،مما يعني
�أن حمالت التلقيح مل ت�سهم يف
خف�ض وترية الإ�صابات».
وي�ضيف“ :لكن ثمة من يرى يف
املقابل �أنه رغم ارتفاع الإ�صابات،
ف�إن احلاالت احلرجة التي بحاجة
ل�ل�أ��س��رة والأوك���س�ج�ين والتنومي
يف �أق���س��ام ال�ع�ن��اي��ة امل��رك��زة داخل
امل�ست�شفيات وامل��راك��ز ال�صحية،
قليلة ،يف حني �أنها كانت كثرية يف
ال�سابق ،رغ��م �أن ن�سب الإ�صابات
ال �ع ��ام ��ة ك ��ان ��ت �أق � ��ل ب �ك �ث�ير من

احلالية».
ويعترب احلمداين �أن هذا “يك�شف
فعالية ال�ل�ق��اح��ات و�إ��س�ه��ام�ه��ا يف
احل ��د م��ن م���ض��اع�ف��ات الإ�صابة
بالفريو�س الفتاك ،و�إنقاذها �أرواح
الكثري من امل�صابني ،حيث غالبا
ما تكون الإ�صابات لدى امللقحني
طفيفة وتختفي �أعرا�ضها ب�سرعة،
على عك�س غري املطعمني».
وع�م��ا �إذا ك��ان ه�ن��اك ت��وج��ه نحو
الإغ� �ل��اق الأوروب � � ��ي ال� �ع ��ام ،يرد
احل �م��داين ب��ال �ق��ول“ :يبدو �أنه
ل��ن ت�ك��ون ه�ن��اك �سيا�سات �إغالق
يف خمتلف الدول الأوروبية ،نظرا
النعكا�ساتها االقت�صادية الكارثية،

فمثال يف �أملانيا ثمة �إجماع �سيا�سي
ع �ل��ى �أن� ��ه ال ع� ��ودة للإغالقات،
مل��ا ت�سببت ب��ه �سابقا م��ن خ�سائر
و�أ�ضرار اقت�صادية فادحة ،خا�صة
بعد تبعات الإغالق الطويل ن�سبيا
الذي حدث مرتني».
وط �ب �ق��ت �أمل��ان �ي��ا الإغ �ل ��اق العام
م��رت�ين ،م��ن دي�سمرب �إىل مار�س
م��ن ب��داي��ة ال �ع��ام اجل � ��اري ،ومن
��ش�ه��ر م ��ار� ��س �إىل ي��ون �ي��و خالل
.2020
وع��ن “بديل الإغالق” ملواجهة
ه� ��ذه امل ��وج ��ة ال ��وب ��ائ �ي ��ة ،يجيب
احلمداين“ :الآن يتم البحث عن
حلول �أخ��رى بعيدا عن الإغالق

ا�ستن�ساخ منوذج
الرقة واملو�صل
واع �ت�بر �أن ��س�ق��وط امل ��دن مثلما
“باملا” ال���س��اح�ل�ي��ة يف مقاطعة
ك��اب��و دي�ل�ج��ادو� ،شمال موزمبيق،
�سي�صبح �أم� ��را تقليديا ومرجح
ح��دوث��ه يف �أك �ث�ر م��ن جغرافية،
ق��ائ�لا“ :منوذج ال��رق��ة واملو�صل
�أ�صبح م��ن ال�سهل ا�ستن�ساخه يف
�أفريقيا” جراء عدة �أمور �أبرزها
واق��ع �سيا�سي ه�ش �أنظمة تعاي�ش
جملة من التحديات والتحوالت
وك�ثرة االنقالبات الع�سكرية كما
يف مايل �أو غريها.
و�أك��د على �أن احلالة االجتماعية
املرتهلة يف قلب �أفريقيا جتعلها
بيئة خ�صبة لنمو التطرف وتعي
التنظيمات الإرهابية ذلك وتعمل
من خالل توظيف هذه ال�سياقات
ب� � ��إع � ��ادة مت��و� �ض �ع �ه��ا جم� � ��ددا يف
جغرافيات �أخرى.
وح��ول ان�ضمام “حتالف القوات
الدميقراطية” ل��داع ����ش ،قال
زه � ��ران �إن ال ��واق ��ع االقت�صادي
امل ��رت� �ب ��ك ل �ل �ح ��رك ��ات ال�صغرية
يدفعها نحو االن�ضمام حتت لواء
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات الإره��اب �ي��ة الكبرية
كونها ذات متويل وم ��وارد مالية
م�ستقرة و�أنظمة �إعالمية قوية
ونفوذ �أو�سع كما هو احل��ال �أي�ضا
مع “�أن�صار ال�سنة” يف موزمبيق
التي ان�ضمت لداع�ش.

ال� ��ذي ب ��ات غ�ي�ر م �ط��روح متاما
على الأجندة ،فاالقت�صاد يجب �أال
تتوقف دورت��ه ،لكن احلديث يتم
عن تقييد حركة النا�س وت�شديد
الإج � ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة ،بحيث �أن
م��ن تلقى التلقيح �أو م��ن �أ�صيب
و��ش�ف��ي م��ن ال �ف�يرو���س ،ه��و فقط
م��ن ي�سمح ل��ه ب��اخل��روج وارتياد
الأماكن العامة وممار�سة احلياة
الطبيعية ،م��ع ارت ��داء الكمامات
ومراعاة التباعد».
وي� ��� �س� �ت� �ط ��رد�“ :أما �إذا ك ��ان
ال�شخ�ص غ�ير ملقح ومل ي�صب
� �س��اب �ق��ا ب ��ال� �ف�ي�رو� ��س ،ف �ح �ت��ى لو
ج ��اء بنتيجة ف�ح����ص ت�ث�ب��ت عدم

الإ�صابة بالفريو�س ،لن ي�سمح له
مثال ب��دخ��ول الأم��اك��ن الر�سمية
وال �ع��ام��ة ،وامل �� �ش��ارك��ة يف احلياة
العامة».
والو�ضع الوبائي اخلطري هذا ال
يقت�صر على �أملانيا فقط ،بل ي�شمل
ع �م��وم ب �ل��دان ال �ق��ارة الأوروب� �ي ��ة،
كفرن�سا وال ��دول اال�سكندنافية،
كما يو�ضح احلمداين.
وي � �ت� ��اب� ��ع“ :لكن ال �ل��اف � ��ت �أن
ح��ال��ة ال�ه�ل��ع ال�ت��ي راف �ق��ت ظهور
الفريو�س ع��ام  ،2020تراجعت
كثريا الآن ،فالنا�س تعرف طبيعة
املر�ض وط��رق الوقاية واملعاجلة،
وتقبل على �أخذ اللقاحات �ضده،

وب��ال�ت��ايل فاحلكومات الأوروبية
�أي� ��� �ض ��ا ت �ت �� �ص��رف ب ��روي ��ة وع ��دم
ارتباك مع الوباء ،و�إن ت�صاعدت
معدالت الإ�صابة جمددا».
وي��و� �ض��ح �أن� ��ه ل �ه��ذا ال���س�ب��ب فلن
ت �ت��م ال �ع ��ودة ل ل��إغ�ل�اق يف عموم
�أوروب ��ا ،لكن هناك �إع��ادة لفر�ض
القيود وت�شديدها ،ففي فرن�سا
مثال �أعادوا فر�ض الكمامات على
الأط� �ف ��ال يف امل ��دار� ��س ،مم��ا مثل
ن�ك���س��ة ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د ال �ت �ح��رر من
قيود مكافحة ك��ورون��ا ،الفتا �إىل
�أن هذه الت�شديدات �ست�ستمر على
الأقل حتى نهاية مار�س املقبل.
ويكمل“ :يف الدول اال�سكندنافية
هناك �أي�ضا ت�شديد للإجراءات،
على وقع ت�صاعد الو�ضع الوبائي،
لكن لغاية الآن مل ن�سمع مثال عن
اعتماد نظام ال��دوام الإلكرتوين
م��ن امل�ن��ازل ب��دال م��ن احل�ضوري،
ومل ن� ��ر �إغ� �ل� ��اق احل� � � � ��دود ،وال
�إغ �ل�اق ال�ق�ط��اع��ات االقت�صادية
ك��امل���ص��ان��ع وامل �ع��ام��ل ،ف��أق���ص��ى ما
يتم اتخاذه هو ت�شديد الإجراءات
الوقائية مع ا�ستمرار حياة النا�س
الطبيعية واخل ��روج واالختالط
يف �سياق مراعاة ارتداء الكمامات،
وامل�ضي يف �إجراء الفحو�ص لك�شف
الإ�صابات والتلقيح».
وي ��أت��ي ك��ل ذل��ك و��س��ط حتذيرات
م��ن �أن ف�صل ال���ش�ت��اء ال ��ذي بات
ع �ل��ى الأب � � ��واب ،وال � ��ذي �سيحمل
م�ع��ه م��وج��ة ج��دي��دة م��ن الوباء
يف �أوروب��ا ،ال �سيما و�أن احتفاالت
�أعياد امليالد ور�أ�س ال�سنة ،يف حال
ع��دم و�ضع �ضوابط لها� ،ست�سهم
يف انت�شار وا�سع للمر�ض ،وفق ما
يحذر اخلرباء ال�صحيون.
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اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 158602 :
با�ســم :االحتاد للطريان
وعنوانه� :ص.ب ،35566 :.طريق املطار اجلديد� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة39 :
بتاريخ2012/05/15 :
وامل�سجلة حتت رقم158602 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/15وحتى تاريخ2031/06/15 :

املودعة بالرقم 158601 :
با�ســم :االحتاد للطريان
وعنوانه� :ص.ب ،35566 :.طريق املطار اجلديد� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة35 :
بتاريخ2019/07/24 :
وامل�سجلة حتت رقم158601 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/15وحتى تاريخ2031/06/15 :

املودعة بالرقم 158603 :
با�ســم :االحتاد للطريان
وعنوانه� :ص.ب ،35566 :.طريق املطار اجلديد� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة16 :
بتاريخ2012/01/19 :
وامل�سجلة حتت رقم158603 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/15وحتى تاريخ2031/06/15 :

املودعة بالرقم 166191 :
با�ســم :ايـلي ليـمتد
وعنوانه� :سيلكو واي � ،أوف فري�ست �أفينيو ،مينوورث �إند�سرتيال اي�ستايت ،مينوورث،
�ساتن كولدفيلد ،وي�ست ميدالندز ،بي1 76بي �إيه ،اململكة املتـحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة13 :
بتاريخ2015/02/09 :
وامل�سجلة حتت رقم166191 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/12/08وحتى تاريخ2031/12/08 :

�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
االحتاد
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 160145 :
با�ســم :االحتاد للطريان
وعنوانه� :ص.ب ،35566 :.طريق املطار اجلديد� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة35 :
بتاريخ2012/01/19 :
وامل�سجلة حتت رقم162985 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/07/20وحتى تاريخ2031/07/20 :

املودعة بالرقم 158788 :
با�ســم� :سيرتو�س جونو�س �أ�س� .أيه �آر� .أل
وعنوانه� ،2 :أفينيو ت�شارلز دو جول� ،أل 1653-لوك�سمبورغ
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة43 :
بتاريخ2013/10/01 :
وامل�سجلة حتت رقم158788 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/20وحتى تاريخ2031/06/20 :

املودعة بالرقم 158787 :
با�ســم� :سيرتو�س جونو�س �أ�س� .أيه �آر� .أل
وعنوانه� ،2 :أفينيو ت�شارلز دو جول� ،أل 1653-لوك�سمبورغ
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ2013/03/18 :
وامل�سجلة حتت رقم158786 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/20وحتى تاريخ2031/06/20 :

املودعة بالرقم 158786 :
با�ســم� :سيرتو�س جونو�س �أ�س� .أيه �آر� .أل
وعنوانه� ،2 :أفينيو ت�شارلز دو جول� ،أل 1653-لوك�سمبورغ
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة35 :
بتاريخ2013/03/18 :
وامل�سجلة حتت رقم158786 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/20وحتى تاريخ2031/06/20 :

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية MAGNATE :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية GOLD PIN :

ECO EXPRESS Think Logistics Think Us

املودعة حتت رقم 358813 :بتاريخ2021 / 9 / 5 :
بيانات الأولوية:
با�ســم � :إيكونوميك كورير �أند فرايت �سرفي�سز �ش.ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب 181815 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 39
و�صف العالمة "ECO EXPRESS Think Logistics Think Us " :بحروف التينية
ب�شكل مميز و ر�سم ب�شكل مميز ور�سم خط و العالمة باللون الأزرق الغامق و الفاحت ب�شكل مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 358781 :بتاريخ2021 / 9 / 4 :
بيانات الأولوية:
با�ســم � :ساجال جارج.
وعنوانه :الدور  3بي �شقة رقم بي –  – 308ذا فوج � ،شارع الأ�صايل  ،اخلليج التجاري  ،دبني الإمارات
العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
التبغ و�أدوات املدخنني والثقاب.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 34
و�صف العالمة " MAGNATE " :بحروف التينية ب�شكل مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 358779 :بتاريخ2021 / 9 / 4 :
بيانات الأولوية:
با�ســم � :ساجال جارج.
وعنوانه :الدور  3بي �شقة رقم بي –  – 308ذا فوج � ،شارع الأ�صايل  ،اخلليج التجاري  ،دبني الإمارات
العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
التبغ و�أدوات املدخنني والثقاب.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 34
و�صف العالمة " GOLD PIN " :بحروف التينية ب�شكل مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  18نوفمرب  2021العدد 13395
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 158600 :
با�ســم :االحتاد للطريان
وعنوانه� :ص.ب ،35566 :.طريق املطار اجلديد� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة35 :
بتاريخ2012/06/10 :
وامل�سجلة حتت رقم158600 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2021/06/15وحتى تاريخ2031/06/15 :
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Walkaroo thaisoft :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية PRO EDGE :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية Fit Fresh :

املودعة حتت رقم 359823 :بتاريخ2021 / 9 / 19 :
بيانات الأولوية:
با�ســم � :أيوفوريك �أنوفي�شنز بي يف تي ـ �أل تي دي.
وعنوانه :يف  33/ 11كوالثارا  ،بي � ،أو  ،كاليكيت  ، 673655 ،كرياال  ،الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املالب�س  ،لب�س القدم � ،أغطية الر�أ�س.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 25
و�صف العالمة “ Walkaroo thaisoft “ :بحروف التينية ب�شكل مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 359780 :بتاريخ2021 / 9 / 18 :
بيانات الأولوية:
با�ســم  :غلوبال كون كوي�ستادور�س �أ�س �إيه .
وعنوانه� :ص .ب ، 0816 – 60 – 06748 .بنما –  ، 5بنما.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
�شفرات ماكينات احلالقة  ،علب �أدوات احلالقة  ،علب ماكينات احلالقة  ،ماكينات حالقة كهربائية �أو
غري كهربائية  ،م�شاحذ جلدية للأموا�س.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 8
و�صف العالمة " PRO EDGE " :بحروف التينية ب�شكل مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 359262 :بتاريخ2021 / 9 / 11 :
بيانات الأولوية:
با�ســم  :فيت فري�ش ( �ش.ذ.م.م.).
وعنوانه� :ص.ب 294443 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ��س�م��اك وحل��وم ال��دواج��ن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،ف��واك��ه وخ���ض��روات حمفوظة وجممدة
وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب،
الزيوت والدهون املعدة للأكل.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 29
و�صف العالمة " Fit Fresh :بحروف التينية ب�شكل مميز �أعالها و �أ�سفلها ر�سم ثالثة �أ�شكال هند�سية
ب�شكل مميز و اجلميع على خلفية ر�سم دائرة مظللة باللون الأ�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :
ECO FREIGHT Think Logistics Think Us

املودعة حتت رقم 358814 :بتاريخ2021 / 9 / 5 :
بيانات الأولوية:
با�ســم � :إيكونوميك كورير �أند فرايت �سرفي�سز �ش.ذ.م.م.
وعنوانه� :ص.ب 181815 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 39
و�صف العالمة " ECO FREIGHT Think Logistics Think Us " :بحروف التينية
ب�شكل مميز و ر�سم ب�شكل مميز ور�سم خط و العالمة باللون الأزرق الغامق و الفاحت ب�شكل مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية OS Buy :

املودعة حتت رقم 361769 :بتاريخ2021 / 10 / 12 :
بيانات الأولوية:
با�ســم � :سباركل �إنرتبرايز�س للتجارة العامة �ش.ذ.م.م.
وعنوانه :مكتب رقم  ، 3302املركز التجاري  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 35
و�صف العالمة " OS Buy " :بحروف التينية ب�شكل مميز يحيط بها ر�سم خط ب�شكل مميز .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية OS Buy :

املودعة حتت رقم 361768 :بتاريخ2021 / 10 / 12 :
بيانات الأولوية:
با�ســم � :سباركل �إنرتبرايز�س للتجارة العامة �ش.ذ.م.م.
وعنوانه :مكتب رقم  ، 3302املركز التجاري  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أجهزة و�أدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم،
�أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل
�أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل ،ماكينات بيع �آلية و�آليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات و�أج�ه��زة حا�سوبية ملعاجلة
البيانات� ،أجهزة �إخماد النريان.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 9
و�صف العالمة " OS Buy " :بحروف التينية ب�شكل مميز يحيط بها ر�سم خط ب�شكل مميز .
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :
Farm Kitchen PREMIUM PRODUCTS

املودعة حتت رقم 360074 :بتاريخ2021 / 9 / 21 :
بيانات الأولوية:
با�ســم  :ديفيت للتجارة � ،ش .ذ .م ,م.
وعنوانه� :ص.ب 234267 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ال�بن وال�شاي وال�ك��اك��او وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو وال�بن الإ�صطناعي ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود،
اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح واخلردل ،اخلل ،ال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 30
و�صف العالمة " Farm Kitchen PREMIUM PRODUCTS " :بحروف التينية
ب�شكل مميز حماطة بخط زخريف و ر�سم خط دائري عليه �صفقات نباتيه و العالمة باللون الأخ�ضر الفاحت
و الغامق و اللون الأزرق ب�شكل مميز.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �أدارة العالمات التجارية و امل�صنفات الفكرية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد خلدمات
العالمات التجارية بطلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية BELMIX :

املودعة حتت رقم 359825 :بتاريخ2021 / 9 / 19 :
بيانات الأولوية:
با�ســم � :شرييدان �سب�شاليزد لتجارة مواد البناء � ،ش.ذ.م.م.
وعنوانه� :ص .ب ، 65034 .دبي  ،الأمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
الكيماويات امل�ستخدمة يف ال�صناعة والبحث العلمي والت�صوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة والب�ستنة
وزراعة الغابات ،راتنجات ا�صطناعية غري معاجلة وبال�ستيك غري معالج� ،أ�سمدة ،مركبات �إخماد النريان،
م�ستح�ضرات �سقي وحلام املعادن ،مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية ،مواد دباغة ،مواد الل�صق امل�ستخدمة
يف ال�صناعة.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 1
و�صف العالمة " BELMIX " :بحروف التينية باللون الأحمر و الأبي�ض ب�شكل مميز على خلفية ر�سم
مربع مظلل باللون الأ�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
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مهرجان الظفرة  15يحدد �شروط ومعايري امل�شاركة يف مزاينة رزين للإبل
•• �أبوظبي-الفجر:

ح � ��دد م� �ه ��رج ��ان ال� �ظ� �ف ��رة �شروط
وم�ع��اي�ير امل�شاركة يف م��زاي�ن��ة رزين
للإبل� ،ضمن دورته اخلام�سة ع�شرة
التي تقام حتت رعاية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل
عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأعلى
ل �ل �ق��وات امل �� �س �ل �ح��ة ،ب��ال �ت��زام��ن مع
االحتفاء بعام اخلم�سني.
و�أو� �ض �ح��ت جل�ن��ة �إدارة املهرجانات
وال �ب��رام � ��ج ال �ث �ق��اف �ي��ة وال�ت�راث� �ي ��ة
ب ��أب ��وظ �ب ��ي ،امل �ن �ظ �م��ة للمهرجان،
�شروط ومعايري امل�شاركة يف �أ�شواط
م��زاي �ن��ة رزي� ��ن وال �ت ��ي ت�ن�ط�ل��ق يوم
اخلمي�س  25نوفمرب اجل��اري ،من
خالل كتيب �إر��ش��ادي عرب من�صاتها
ال��رق�م�ي��ة (ت��راث �ن��ا) ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل والتعليمات� ،إذ �ستلغى م�شاركة كل ب�شريحة املزاينة ،بحيث لن ي�سمح
�أوق ��ات دخ��ول املطايا ح�سب الفئات م��ن ي�خ��ال��ف ال���ش��روط والتعليمات مب�شاركة الإبل غري امل�سجلة م�سبقاً
العمرية والأ� �ش��واط املحدد و�أوقات املقررة من اللجنة املنظمة وقرارات يف الأ�� � �ش � ��واط وك ��ذل ��ك ل ��ن ي�سمح
التحكيم و�إع�ل��ان ال�ن�ت��ائ��ج ،وقيمة جلنة التحكيم ،م�ؤكدة على �ضرورة ب��امل �� �ش��ارك��ة مل ��ن ال ي �ح �م��ل بطاقة
اجلوائز وعددها ،و�شروط و�ضوابط متابعة من�صات (تراثنا) على مواقع م�شارك.
امل�شاركة يف بريق الإم��ارات لأ�شواط التوا�صل االجتماعي ملتابعة كل ما و�أك� ��دت ال�ل�ج�ن��ة �أن ��ه مي�ن��ع م�شاركة
الرموز املفتوحة و�آلية جتميع نقاط ه��و ج��دي��د �أو �أي ��ة �إع�ل�ان��ات ر�سمية الإب ��ل املري�ضة �أو امل�صابة ب ��أي نوع
اجلائزة.
ت�صدر من اللجنة وكذلك للإجابة من الفطريات �أو �أي مر�ض معدي
و� � �ش � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل ��ى االل � �ت� ��زام على ت�سا�ؤالت وا�ستف�سارات امل�شاركني ت �ق��ره ال�ل�ج�ن��ة ال�ط�ب�ي��ة ،ك�م��ا �سيتم
ب� ��الأوق� ��ات امل� �ح ��ددة ل ��دخ ��ول الإب ��ل واملهتمني.
ا�ستبعاد امل�ط�ي��ة ال�ت��ي ال ت��رق��ى �إىل
امل �ح �ل �ي��ات وامل �ج ��اه �ي ��م واملهجنات وا�شرتطت اللجنة املنظمة تر�صي�ص م�ستوى املوا�صفات العامة للمزاينة
الأ� � �ص� ��اي� ��ل ،وال �ت �ق �ي ��د بال�شروط ك��اف��ة الإب� ��ل امل �� �ش��ارك��ة يف املهرجان ح�سب ر�أي جلنة الفرز .كما �أكدت �أن

ق � � ��رارات ال �ل �ج �ن��ة ن ��اف ��ذة ونهائية،
وغ�ي�ر ق��اب�ل��ة ل�ل�اع�ت�را���ض ،و�أن� ��ه ال
يحق للمالك االن�سحاب بعد بداية
ال�شوط حتى �إعالن النتيجة.
وت���ش�ترط اللجنة ت��واج��د �أ�صحاب
احلالل �شخ�صيا عند فح�ص املطية
م��ن ِق �ب��ل ال�ل�ج�ن��ة ال�ط�ب� ّي��ة للعبث،
�أو تفوي�ض �شخ�ص �آخ��ر �أو توكيل
اللجنة بذلك ،و�سوف يتم ا�ستبعاد
امل�ط�ي��ة ال�ت��ي يتبني �أن ب�ه��ا ن��وع من
العبث للتغيري من ال�شكل الطبيعي
�أو ك��ان��ت حت ��ت ت� ��أث�ي�ر املن�شطات،

و��س��وف حت��ال الإب��ل امل�شتبه بها �إىل
الفح�ص ال�ط�ب��ي ،ويف ح��ال ا�شتباه
مهجنة
جلنة الت�شبيه يف املطية ب�أنها ّ
حتال لفح�ص تطابق الدم.
وو�� �ض� �ع ��ت ال �ل �ج �ن��ة جم �م��وع��ة من
امل�ح�ظ��ورات ،ومنها ا�ستبعاد املطية
ب�شكل نهائي يف حال اكت�شاف تالعب
بال�شريحة الإل�ك�ترون�ي��ة بالإ�ضافة
�إىل فر�ض غرامة قدرها 10000
دره ��م ،ك�م��ا ح�ظ��رت ع�ل��ى امل�شاركني
ح �م��ل �أي ب �ي�رق �أو ع �ل��م ع� ��دا علم
دول� ��ة امل �� �ش��ارك وم ��ن ي �خ��ال��ف ذلك

تلغى جميع م�شاركاته وي�ح��رم من
جوائزه ويتم حرمانه من امل�شاركة
يف املهرجان ،و�أكدت �أن �سيتم ا�ستبعاد
�أي م�شارك م��ع حرمانه م��ن جميع
جوائزه يف حال تعدى لفظياً على �أي
من جلان املهرجان.
ولفتت اللجنة �إىل �أنه ي�سمح لأبناء
ال�ق�ب��ائ��ل ب��امل���ش��ارك��ة مبطيتني كحد
�أق���ص��ى يف ك��ل ��ش��وط م��ن الأ�شواط
ال �ف��ردي��ة ،وامل���ش��ارك��ة بقطيع واحد
يف �أ�شواط اجلمل ،مع التزام املالك
بتنفيذ مبيت الإبل يف �شبوك املزاينة

املخ�ص�صة للمبيت خ�لال الأوق ��ات
املحددة ويف حال عدم االلتزام باملبيت
�سيتم ا�ستبعاد الإبل من امل�شاركة.
و�أ� � �ش� ��ارت جل �ن��ة �إدارة املهرجانات
وال �ب��رام � ��ج ال �ث �ق��اف �ي��ة وال�ت�راث� �ي ��ة
ب � ��أب� ��وظ � �ب� ��ي م � ��ن خ� �ل ��ال الكتيب
الإر� �ش ��ادي �إىل ال���ض��واب��ط اخلا�صة
ل �ب �ي��ع و� � �ش� ��راء امل� �ط ��اي ��ا ،و�� �ش ��روط
ا�ستخراج بطاقة امل�شارك و�شريحة
املزاينة ،و�شروط امل�شاركة يف م�سابقة
امل� �ح ��ال ��ب وامل� ��� �س ��اب� �ق ��ات ال�ت�راث� �ي ��ة
امل�صاحبة ومواعيد �إقامتها.

و�ست�شهد مزاينة رزي��ن تنظيم 75
��ش��وط�اً ل�ل�إب��ل امل�ح�ل�ي��ات واملجاهيم
واملهجنات الأ��ص��اي��ل �ضمن  6فئات
ع�م��ري��ة (م �ف��اري��د ،ح �ق��اي��ق ،لقايا،
�إي� ��ذاع ،ث�ن��اي��ا ،ح ��ول) ،وق��د خ�ص�ص
ل�ه��ا  705ج��وائ��ز بقيمة �إجمالية
تبلغ  11مليون و� 415أل��ف درهم
�إمارتي� ،إذ تعد مزاينة رزين املحطة
الثانية يف مو�سم مزاينات �أبوظبي،
بعد توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان بتو�سيع
ن �ط��اق م �ه��رج��ان ال �ظ �ف��رة لي�شمل
م��زاي�ن��ات الإب��ل يف ك��ل م��ن �سويحان
ورزي� � ��ن وم��دي �ن��ة زاي � ��د �إىل جانب
املزاينة الرئي�سية يف موقع مهرجان
الظفرة.
وي�أتي انعقاد مزاينة رزين مبهرجان
الظفرة يف ظل جائحة كوفيد  19مع
االلتزام التام بالإجراءات االحرتازية
للم�شاركني والزوار من داخل وخارج
ال��دول��ة ،والإج ��راءات االح�ترازي��ة يف
موقع املزاينة والعزب ،لي�ؤكد حر�ص
اللجنة على الإ�سهام يف التعايف من
اجلائحة وعودة احلياة �إىل طبيعتها
م��ع امل�ه��رج��ان��ات ال�تراث�ي��ة ال�سنوية
واملزاينات التي تربز مكانة الإمارات
كحا�ضنة �إق�ل�ي�م�ي��ة وع��امل�ي��ة جلهود
احل �ف ��اظ ع �ل��ى ال �ت��راث ون �ق �ل��ه �إىل
الأجيال القادمة.

نات�شو يتعافى و�إ�صابته �أفقدتنا قوة هجومية كبرية

حممد �سعيد النقبي:م�ؤ�شرات مهمة على تطور م�ستوى اجلزيرة احلمراء
«ب�صمة»املدرب معتز عبدهلل تعزز الثقة يف ا�ستعادة التوازن الفني

•• ر�أ�س اخليمة-الفجر

ق ��ال حم �م��د ��س�ع�ي��د ال�ن�ق�ب��ي  ،مدير
ف��ري��ق اجل��زي��رة احل �م��راء � ،إن هناك
م�ؤ�شرات مهمة تك�شف درجة التطور
التي رافقت الفريق يف الفرتة املا�ضية
ب �ع ��د ت � ��ويل امل � � ��درب ال� �ق ��دي ��ر معتز
ع �ب��داهلل زم ��ام الأم � ��ور ال�ف�ن�ي��ة � ،إىل
ج��ان��ب ال�ت�ع��اق��دات اجل�ي��دة ال�ت��ي كان
ل�ه��ا الأث ��ر الإي �ج��اب��ي يف رف��ع قدرات
الفريق وتعوي�ض العنا�صر التي مل
ت�ق��دم الإ� �ض��اف��ة امل�ط�ل��وب��ة يف مرحلة
الت�صفيات التمهيدية لك�أ�س رئي�س

الدولة  ،م�شرياً يف الوقت نف�سه �إىل
�أن الأمور �آخذة بالتح�سن ومع مرور
الوقت ميكن �أن تكون النتائج خمتلفة
نحو الأف�ضل.
و�أ�� �ض ��اف ال�ن�ق�ب��ي �أن الإ� �ص��اب��ة التي
تعر�ض لها املهاجم الإيفواري نات�شو
ت��وين يف امل��رح�ل��ة امل��ا��ض�ي��ة ل �ل��دوري ،
�أف�ق��دت الفريق ق��وة هجومية كبرية
ق�ي��ا��س�اً ب�ق��درات��ه ال�ك�ب�يرة و�إمكاناته
الهائلة على غ��رار جتربته الناجحة
يف ال�سابق م��ع ن��ادي بني يا�س والتي
ما تزال متقدة يف الذاكرة  ،م�ضيفاً �أن
الالعب يتح�سن ب�شكل جيد ويتوقع

و�أو� � �ض ��ح حم �م��د ��س�ع�ي��د ال �ن �ق �ب��ي �أن
دوري الدرجة الأوىل ي�شهد يف املو�سم
احلايل درجة مهمة من التطور الفني
على نحو ما ب��دا يف املرحلة ال�سابقة
للمناف�سة قيا�ساً بالندية القوية بني
ال�ف��رق وال�سباق ال�ق��وي على جتميع
النقاط وحت�سني املراكز على م�ستوى
ال�ق�م��ة وال �ق��اع  ،الأم ��ر ال ��ذي يك�شف
�أهمية االهتمام بهذه امل�سابقة وتوفري
جميع املعطيات ال�ت��ي ت�ع��زز تطورها
يف املوا�سم القادمة مع �أهمية النظر
�أن ي�ع��ود �إىل امل���ش��ارك��ة م��ن ج��دي��د يف بعني االعتبار �إىل االهتمام الإعالمي
من القنوات الف�ضائية .
الفرتة القادمة.

و�أك �م��ل:ه �ن��اك ح��اج��ة ك�ب�يرة لت�أكيد
االهتمام بهذه امل�سابقة على امل�ستوى
الإع�ل�ام��ي خ��ا��ص��ة �أن امل�ت��أه�ل�ين من
ال � ��دوري ي�ن�ت�ق�لان �إىل امل �ح�ترف�ين ،
كما �أن احل�ضور اجلماهريي املتنامي
الذي ن�شهده يف املباريات ي�ؤكد �ضرورة
العمل على توفري م�ساحة يف برامج
القنوات الريا�ضية مع النظر بكثري
من االهتمام �إىل �أهمية هذا اجلانب
بالن�سبة ل�ل�أن��دي��ة وح�ت��ى لل�شركات
التي ميكن �أن تفكر يف رعاية الأندية.
و�أ�� �ش ��ار ال�ن�ق�ب��ي �إىل ال � ��روح العالية
التي ت��راف��ق الالعبني يف التدريبات

الدور التمهيدي �صباح اجلمعة القادم

 43دولة �أكدت م�شاركتها يف ختام بطوالت
اجلودو جراند �سالم منها  4عربية
•• �أبوظبي-الفجر

اك �ت �م �ل��ت اال�� �س� �ت� �ع ��دادات النطالقة
ب� �ط ��ول ��ة �أب� ��وظ � �ب� ��ي "اخلم�سني "
ج��ران��د �سالم للجودو لعام 2021
،وال� �ت ��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا احت � ��اد الإم � � ��ارات
للم�صارعة واجل� ��ودو ب��رع��اي��ة �سمو
ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان ،نائب
رئي�س املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبو
ظبي ،وب��دع��م م��ن جمل�س �أب��و ظبي
الريا�ضي وب�إ�شراف االحت��اد الدويل
ل�ل�ج��ودو خ�لال ال�ف�ترة م��ن اجلمعة
 28 – 26نوفمرب احلايل ب�صالة «
جوجيت�سو �أرينا » الريا�ضية مبدينة
زاي��د الريا�ضية يف �أب��وظ�ب��ي ،والتي
حتدد حلفلها افتتاحها الر�سمي ع�صر
يوم ال�سبت املقبل  11-27بدال من
�صباح يوم اجلمعة الذي ي�شهد �إقامة
مباريات ال��دور التمهيدي ،وق��د بلغ
ع��دد ال ��دول ال�ت��ي �أك ��دت م�شاركتها
م��ن خ�ل�ال م��وق��ع االحت � ��اد ال ��دويل

للجودو حتى "م�ساء �أم�س الأول 43
دول��ة من بينها  4دول عربية ،وهي
الإمارات  ،ال�سعودية ،املغرب وتون�س
وي�ستمر الت�سجيل حتى ي��وم -21
 ،11وتعترب بطولة �أبوظبي �آخر
بطوالت اجلراند �سالم للجودو لهذا
العام.
وك� � ��ان �� �س� �ع ��ادة حم �م��د ب� ��ن ثعلوب
ال � ��درع � ��ي رئ �ي ����س االحت � � ��اد رئي�س

اللجنة املنظمة للبطولة ق��د اطلع
�أم ����س الأول ع�ل��ى �آخ ��ر الرتتيبات
ال�ت��ي مت��ت الن�ط�لاق��ة البطولة من
خ�لال التقرير ال��ذي ق��دم��ه ال�سيد
ن��ا��ص��ر ال�ت�م�ي�م��ي �أم�ي�ن ال���س��ر العام
مدير البطولة وم��ن خ�لال تقارير
اللجان واجلهات امل�ساهمة وجتاوب
املتطوعني واملتطوعات للم�ساهمة يف
ا�ستقبال الوفود ال�شقيقة وال�صديقة
وال���س�ه��ر ع�ل��ى راح�ت�ه��م خ�ل�ال فرتة
ال �ب �ط��ول��ة ال �ت ��ي ت �� �ص��اح �ب �ه��ا بع�ض
الفعاليات الرتفيهية وال�سياحية .
كما وق��ف ال��درع��ي على �سري �إعداد
م�ن�ت�خ�ب�ن��ا ال��وط �ن��ي ال �� �ص��اع��د الذي
ي��وا� �ص��ل ت��دري �ب��ات��ه ب ��أن��دي �ت��ه وفقا
للربنامج الذي �أعده املدرب الياباين
�أ��ش�ي��دا ك��وك��ي م ��درب ع��ام منتخبات
ال �ف �ئ��ات ال �ع �م��ري��ة ل�ل�اع �ب�ي�ن ال 9
املختارين  ..وا�ستمع �سعادة رئي�س
االحت � ��اد م��ن خ�ل�ال ت �ق��ري��ر ال�سيد
حم�م��د ج��ا��س��م �أم�ي�ن ال���س��ر امل�ساعد

م�شرف املنتخب ال�شاب على برنامج
املع�سكر اخلتامي قبل ب��دء مباريات
الدور التمهيدي للبطولة حيث يبد�أ

الإع � ��داد م��ن خ�ل�ال امل�ع���س�ك��ر الذي
حت ��دد ل �ب��داي �ت��ه ي ��وم الأح� ��د املقبل
 11-21يف �أبوظبي .

وال��رغ �ب��ة ال�ق��وي��ة بتح�سني ال�صورة
والعمل على تعزيز موقع الفريق على
الئ�ح��ة ال�ترت�ي��ب يف ال� ��دوري  ،وقال
�إنهم �سعوا لرتتيب الأمور يف الفريق
الأول ومعاجلة الأخطاء التي ت�سببت
بغياب ال �ت��وازن للفريق يف املباريات
لكن الأم��ر يحتاج �إىل وقت مع الثقة
ال �ك �ب�ي�رة يف امل� � ��درب ال �ق��دي��ر معتز
ع �ب��داهلل وال�ل�اع �ب�ي�ن ل�لان �ت �ق��ال �إىل
مرحلة �أف�ضل على م�ستوى النتائج
ل �ب �ن��اء ف��ري��ق ق ��وي ي �ك��ون مبقدروه
�إظ �ه��ار ردة ال�ف�ع��ل ال�ق��وي��ة يف الدور
الثاين للدوري.

دبي ت�ست�ضيف بطولة الرابطة الأوروبية لالعبي اجلولف من «�أ�صحاب الهمم»
•• دبي-وام:

�أقيمت �أم�س ور�شة تدريبية يف منطقة جمريا للجولف
بح�ضور ع ��ادل ال��زرع��وين ن��ائ��ب رئ�ي����س احت ��اد الإم� ��ارات
للجولف ،وتوين بينيت رئي�س االحتاد الأوروب��ي للجولف
م��ن �أ��ص�ح��اب ال�ه�م��م .وع�ل��ى هام�ش ال��ور��ش��ة �أع�ل��ن احتاد
الإم � ��ارات ل�ل�ج��ول��ف ع��ن ��ش��راك��ة ع�م��ل م�ستقبلية جتمع
احت ��اد الإم � ��ارات للجولف واالحت� ��اد الأوروب � ��ي للجولف
م��ن �أ�صحاب الهمم ،ويتبع ه��ذا التعاون �إق��ام��ة ع��دد من
املناف�سات والبطوالت ت�ست�ضيفها الإم ��ارات يف ال�سنوات
القليلة املقبلة تدعم العبي اجلولف من �أ�صحاب الهمم،
وذلك ت�أكيدا جلهود دولة الإم��ارات الرائدة لدعم جميع
فئات املجتمع .ويف هذا ال�سياق �أعلنت اجلولة الأوروبية
للجولف عن انطالق مناف�سات بطولة الرابطة الأوروبية
ل�لاع�ب��ي اجل��ول��ف م��ن �أ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م ،ال �ت��ي ت���ض��م 8
الع�ب�ين ،وت�ست�ضيفها دب��ي يف ملعب الأر� ��ض يف منطقة
جمريا للجولف يومي اجلمعة وال�سبت املقبلني ،وتقام
بطولة الرابطة الأوروبية لالعبي اجلولف من �أ�صحاب
الهمم تزامنا مع فعاليات بطولة دي بي ورل��د للجولف
ال �ت��ي مت�ث��ل ان �ت �ه��اء م��و��س��م اجل��ول��ة الأوروب � �ي ��ة 2021
وانتهاء "مو�سم ال�سباق �إىل دبي" �ضمن �سل�سلة رولك�س،
والتي تقام يف ملعب الأر�ض يف مالعب جمريا للجولف يف
الفرتة من � 18إىل  21نوفمرب .2021وتقام املناف�سات
يف دبي بالتعاون مع االحتاد الأوروبي للجولف "لأ�صحاب
الهمم" اجل�ه��ة امل�شرفة على الت�صنيف العاملي اجلديد
لالعبي اجلولف من �أ�صحاب الهمم ،ويطلق عليها م�سمى
"نهائي دبي" ،وتتكون البطولة من جولتني ي�ضم م�سارها
 36ح �ف��رة ،وجت�م��ع نخبة م��ن �أب �ط��ال اجل��ول��ف الذين
واجهوا م�شاكل بدنية منعتهم من ممار�سة اجلولف ب�شكل
احرتايف ،و�أبرزهم الإجنليزي كيب بوبريت امل�صنف الأول
عامليا ،والأيرلندي بريندان لولور امل�صنف رقم  2عامليا،

والأمريكي كري�س بيجينز امل�صنف الرابع عامليا ،والكندي
كورتي�س باركلي امل�صنف ال�سابع عامليا ،والإيطايل توما�سو
بريينو امل�صنف الثامن عامليا ،والبلجيكي �آدم وهبي امل�صنف
16عامليا ،والإجنليزي مايك ب��راون امل�صنف  19عامليا،
وال���س��وي��دي فيليك�س ن��ورم��ان امل�صنف  25ع��امل�ي��ا .وقال
ع��ادل ال��زرع��وين نائب رئي�س االحت��اد للجولف " و�ضعنا
�أمام اعيننا ر�ؤية وا�ضحة يف عام  2018عندما ا�ستعدت
الإمارات ال�ست�ضافة االوملبياد اخلا�ص  -االلعاب العاملية يف
�أبوظبي .وبالتعاون مع خمتلف �أندية اجلولف يف الإمارات
ومراكز رعاية �أ�صحاب الهمم وبطولة دي بي ورلد ،نعمل
على االرتقاء بـ "العبي اجلولف من �أ�صحاب الهمم" �إىل
�آف ��اق ج��دي��دة داخ��ل الإم � ��ارات ،وه��دف�ن��ا ه��و جعل ريا�ضة
اجلولف �أكرث �شمو ًال لكافة �شرائح املجتمع" و�أ�ضاف �أنه
من خالل برنامج اجلولف اجلديد لالعبني من �أ�صحاب
الهمم يف دولة الإمارات ،نتطلع يف احتاد الإمارات للجولف
�أن ت�صبح ريا�ضة اجلولف يف متناول اجلميع بغ�ض النظر
عن العمر �أو اجلن�س �أو القدرة البدنية .وقال توين بينيت
رئي�س االحت��اد الأوروب ��ي للجولف م��ن �أ�صحاب الهمم "
هذه فر�صة رائعة لعر�ض اجلانب الإن�ساين للعبة اجلولف
وكذلك تقدمي لعبة اجلولف لفئة جديدة من اجلماهري
ال��س�ي�م��ا �أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م وال��ذي��ن ن �ه��دف �إىل �إلهامهم
وت�شجيعهم على اال�ستمتاع بالفوائد ال�صحية واالجتماعية
لريا�ضة اجلولف ..ن�شكر الإمارات على جهودها املبذولة يف
دعم ريا�ضة اجلولف ب�شكل عام واجلولف لأ�صحاب الهمم
ب�شكل خا�ص ،ن�شكر اجلولة الأوروب�ي��ة كذلك على �إتاحة
الفر�صة لنكون هنا اليوم بينكم" .وتزامنا مع ت�أكيد عودة
اجلماهري �إىل مالعب دبي ،ي�شهد احلدث �إقامة العديد
من الفعاليات املخ�ص�صة للجمهور التي جتمع بني �إثارة
لعبة اجلولف العاملية وال�ضيافة والأن�شطة الرتفيهية،
وميكن لع�شاق اجلولف احل�صول على التذاكر املجانية من
خالل زيارة املوقع االلكرتوين.
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الفجر الريا�ضي

Thursday

را�شد بن حميد ي�ستقبل وزير ال�شباب
والريا�ضة امل�صري
ال �ك��روي��ة ال �ت��ي ��س�ي�ت��م ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا خ�ل�ال ال �ف�ت�رة املقبلة
•• دبي-الفجر:
ل�ل�م�ن�ت�خ�ب��ات ال��وط�ن�ي��ة والأن ��دي ��ة  ،وم �� �ش��ارك��ة منتخبي
ا�ستقبل ال�شيخ را� �ش��د ب��ن حميد النعيمي رئ�ي����س احتاد الإمارات وم�صر يف بطولة فيفا ك�أ�س العرب �أواخر نوفمرب
الإم� ��ارات ل�ك��رة ال�ق��دم ي��وم �أم����س الأول ال��دك�ت��ور �أ�شرف اجلاري.
�صبحي وزير ال�شباب والريا�ضة امل�صري.
من جانبه� ,أ�شاد وزير ال�شباب والريا�ضة امل�صري بتطور
وناق�ش اجلانبان املوا�ضيع اخلا�صة بكرة القدم والبطوالت العمل يف احت��اد الإم ��ارات لكرة القدم وبالتوجهات التي

18

ي�سعى م��ن خ�لال�ه��ا احت ��اد ال �ك��رة لتوطيد ال�ع�لاق��ات مع
االحت ��ادات الوطنية وال�ق��اري��ة ,م���ش�يراً �إىل �أهمية تبادل
اخلربات بني احتادي الإمارات وم�صر لكرة القدم.
ح�ضر اللقاء ه�شام الزرعوين وحميد �أحمد الطاير و�سامل
عبداهلل ال�شام�سي �أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وحممد عبداهلل
هزام الظاهري الأمني العام الحتاد الإمارات لكرة القدم .

الفوز على لبنان يعيد الأمل للأبي�ض

•• دبي-الفجر

�أعاد الفوز على لبنان �شيئا من الأمل
ملنتخبنا ،ف��االن�ت���ص��ار �أن�ع����ش �آمال
الأب �ي ����ض يف احل���ص��ول ع�ل��ى املركز
ال�ث��ال��ث يف امل�ج�م��وع��ة ب�ع��د �أن رفع
ر�صيده �إىل �ست نقاط لكن املهمة
م��ات��زال م�ع�ق��دة و��ص�ع�ب��ة وتتطلب
ال �ت �ع��اط��ي ب ��إي �ج��اب �ي��ة م ��ع املرحلة
املقبلة وم��ع املباريات املتبقية التي
يحتاج فيها الأبي�ض لتحقيق �أف�ضل
النتائج وات�ف��ق الفنيون واملحللون
ع �ل��ى �أه� �م� �ي ��ة االن �ت �� �ص ��ار الأخ �ي��ر
و�أكدوا �أنه قد يكون بداية ل�صحوة

• الدوخي  :منتخبنا �صحح الو�ضع والبد من ا�ستغالل الفر�صة
• خالد را�شد :دور كبري ينتظر الإعالم واجلمهور يف املرحلة املقبلة
• علي ربيع :الرهان قائم والكرة يف ملعبنا
الأب �ي ����ض وان �ط�ل�اق��ه ب �ق��وة ويرى
عمار الدوخي العب ال�شعب ال�سابق
واملحلل الفني �أن امل�ب��اراة الأخرية
منحت املنتخب بالفعل بارقة �أمل
و�أنها �صححت �أو�ضاع الأبي�ض وقال
الدوخي رغم �أن الفوز جاء مت�أخرا
لكن �أن ت��أت��ي مت�أخرا خ�ير م��ن �أال

ت�أتي �أب��داً� ،أعتقد �أن املنتخب و�ضع
حدا بهذا االنت�صار حلقبة مل تكن
النتائج فيها مر�ضية و�أ�ضاف بغ�ض
النظر عن الأداء فالفوز �أهم من كل
�شيء وهو ماكنا نبحث عنه وعلينا
ا�سنثماره ب�أف�ضل ��ص��ورة وجتديد
الثقة يف املنتخب ودعمه بقوة حتى

يحقق ال�ن�ت��ائ��ج امل��رج��وة ،منتخبنا
�أف � �� � �ض ��ل م � ��ن م �ع �ظ ��م منتخبات
جمموعته وك��ان يفرت�ض �أن يكون
يف �صدارة املجموعة لكن لن نبكي
على اللنب امل�سكوب والبد �أن نتم�سك
بالأمل ون�ؤمن بقدرة منتخبنا على
ا�ستغالل الفر�صة الأخرية وبدوره

قال خالد را�شد مدير فريق �سيتي:
�إن الفوز �أ�سعد اجلميع و�أعاد الآمال
واعترب �أن الأبي�ض ا�ستعاد الأ�سبقية
يف توقيت مهم وعليه �أن ي�ستمر يف
االنت�صارات و�إال يعود للمربع الأول
ور�أى �أن املنتخب ب�ح��اج��ة للدعم
وامل�ساندة ورف��ع املعنويات وجتديد
ال�ث�ق��ة �أك�ث�ر م��ن �أي وق��ت مطالبا
اجل� �م� �ه ��ور والإع � � �ل � ��ام التعاطي وق��ال كنا ن��أم��ل �أن يحقق الأبي�ض تكون للدعم و�شحذ الهمم و�أمتنى
الإيجابي مع املرحلة وو�صف علي ن �ت��ائ��ج �أف �� �ض ��ل و�أن ي �ح �� �س��م �أم ��ر �أن يتفرغ اجلميع للدعم ،املنتخب
رب �ي ��ع الع� ��ب الإم � � � ��ارات والو�صل ال�ت��أه��ل مبكرا لكن يف ر�أي��ي هناك يحتاجنا لي�ستغل الفر�صة الأخرية
وال� ��� �ش� �ع ��ب وع� �ج� �م ��ان وال� �ع ��روب ��ة العديد من الأ�سباب التي �أدت �إىل وي�ج��ب �أال ن�خ��ذل��ه ك�م��ا ي�ج��ب على
واحل���ص��ن وال��رم����س ال�سابق و�ضع ت��راج��ع امل�ن�ت�خ��ب الداع� ��ي لذكرها ال�لاع�ب�ين وم ��درب املنتخب �أي�ضا
امل�ن�ت�خ��ب ب��ان��ه �أف���ض��ل م��ن ال�سابق لأن امل��رح�ل��ة احل��ال�ي��ة ي�ف�تر���ض �أن �أالي �خ��ذل��وا ال���ش��ارع ال��ري��ا��ض��ي و�أن

ن�ك��ون م �ب��اراة ل�ب�ن��ان ب��داي��ة ملرحلة
ج��دي��دة وخم�ت�ل�ف��ة م��رح�ل��ة مليئة
ب��االن�ت���ص��ارات وال �ب��ذل والت�ضحية
وال��روح القتالية والتفاين خمتتما
ال�ك��رة يف ملعبنا وعلينا التم�سك
بالأمل والقتال حتى �آخر حلظة.

مع ت�سجيل �أكرث من � 10آالف م�شارك ...

�أ�سرع رجل يف العامل لعام  2021ين�ضم �إىل قائمة
امل�شاركني يف ماراثون �أدنوك �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن جمل�س �أبوظبي الريا�ضي و�شركة برتول �أبوظبي الوطنية "�أدنوك"،
عن ان�ضمام �أ�سرع رجل يف العامل لعام � 2021إىل قائمة نخبة الريا�ضيني
العامليني امل�شاركني يف ماراثون �أدنوك �أبوظبي الذي �سيقام يوم اجلمعة
املوافق  26نوفمرب اجلاري يف كورني�ش �أبوظبي.
و�أك ��د ال �ع��داء الكيني تيتو�س �إي �ك�يرو ح���ض��وره يف الن�سخة الثالثة من
امل��اراث��ون ،حيث يقف باملركز اخلام�س �ضمن الت�صنيف العاملي للرجال،
ب��زم��ن يبلغ �ساعتني ودقيقتني و�سبعة وخم�سني ث��ان�ي��ة ،وت�ضم قائمة

الزرعوين رئي�سا تنفيذيا لنادي
العني للريا�ضات الذهنية
•• لعني-الفجر:

اع �ت �م��د جم �ل ����س �إدارة ن � ��ادي العني
لل�شطرجن والأل�ع��اب الذهنية ،الهيكل
التنظيمي للجهاز التنفيذي بالنادي
وف ��ق ال�ت�ط�ل�ع��ات امل �ن �� �ش��ودة يف املرحلة
القادمة وقد تقرر �أن يتوىل امل�ست�شار
حم�م��د �أم�ي�ن ب��ن ع �ب��داهلل الزرعوين
م�ن���ص��ب ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للنادي
ويتمتع الزرعوين ب�سرية ذاتية حافلة
حيث �إنه حا�صل على درجة املاج�ستري
يف ال �ق��ان��ون ال��ري��ا� �ض��ي م��ن اجلامعة
الأمريكية وكان ع�ضوا يف جمل�س �إدارة
ال �ن��ادي ون��ائ�ب��ا لرئي�س جمل�س الإدارة
يف الفرتة من � 2013إىل  2021حقق خاللها فريق ال�ن��ادي العديد من
الإجن ��ازات من جهة �أخ��رى مت ت�سمية كل من �سعيد ح�سن �شهداد البلو�شي
مديرا تنفيذيا لل�ش�ؤون الإداري��ة واملهند�س طارق علي حممد الطاهر مديرا
تنفيذيا للعمليات وال�ش�ؤون الفنية وحممد ال�سيد حممد عبا�س يف من�صب
املدير التنفيذي املايل

كوري يتعملق ويفرمل نت�س

ق�دّم جنم غولدن �ستايت ووري��رز �ستيفن ك��وري در�ساً متقدّماً يف الرميات
الثالثية جمع م��ن خاللها  37نقطة �أ�سهمت يف ع��ودة فريقه �إىل �سكة
االن�ت���ص��ارات ب �ف��وزه  99-117ع�ل��ى ب��روك�ل�ين نت�س ال�ث�لاث��اء يف ال ��دوري
الأمريكي للمحرتفني بكرة ال�سلة.
و�أح��رز كوري  27نقطة من خارج القو�س (رميات ثالثية) ،ليمنح ووريرز
ف��وزاً م�ستحقاً على م�ضيفه نت�س وزميله ال�سابق يف غولدن �ستايت كيفن
دوران��ت .وق�دّم ووري��رز جمهوداً و�أدا ًء رائعني موازناً بني هجوم قوي ودفاع
�صلب بقيادة دراميوند غرين.
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�إجنازاته �ضمن م�سريته الريا�ضية االحرتافية ،ح�صوله على املركز الأول يف املقابل ترحب قرية ال�سباق املعتمدة يف املقر الرئي�سي ل�شركة "�أدنوك"
يف م��اراث��ون ميالنو  ،2021وم��اراث��ون هونولولو  ،2019وماراثون بامل�شاركني واجلمهور ملدة � 3أيام قبل موعد �سباق املاراثون ،وذلك خالل
مك�سيكو �سيتي  ،2018وماراثون �إ�شبيلية .2017
الفرتة من � 22إىل  25نوفمرب اجل��اري ،كما توفر لكافة �أف��راد العائلة
كما ي�شهد احلدث املرتقب م�شاركة ثمانية من ريا�ضيي النخبة والذين فر�صة امل�شاركة يف جمموعة متنوعة من الفعاليات املمتعة والأن�شطة
�سيتناف�سون ع�ل��ى امل��رك��ز الأول يف م��اراث��ون �أدن� ��وك �أب��وظ�ب��ي  .2021العائلية ،وذلك يف �إطار تعزيز منط احلياة ال�صحية والرتفيهية لأفراد
وت�ضم ت�شكيلة النخبة للعدائني ع��دداً من �أف�ضل الريا�ضيني يف العامل جمتمع �أبوظبي ،حيث ي�ست�ضيف احل��دث العائلي العدائني وامل�شاركني
مثل روبن كيربوب كيبيجو ،و�أبيل كريوي ،وبارنابا�س كيبتوم ،وفيليمون الذين ترتاوح �أعمارهم من � 6إىل � 70سنة من جميع م�ستويات اللياقة
رون��و ،ويوني�س ت�شومبا ،وبيتلهيم موجي�س ،وفيفيان كيبالغات و�أليمو البدنية ،ويهدف �إىل تعزيز �أ�سلوب احلياة الن�شط ورفع م�ستوى ال�صحة
ميجريتو.
البدنية يف جمتمع �أبوظبي.

�ضمن فعالياتها املجتمعية والت�سويقية

رابطة املحرتفني تطلق «جولة املدار�س»

•• �أبوظبي –الفجر:

�أط�ل�ق��ت راب �ط��ة امل�ح�ترف�ين الإم��ارات �ي��ة مطلع الأ� �س �ب��وع اجل ��اري "جولة
املدار�س" ،وه��ي امل�ب��ادرة التي تنظمها �ضمن �أج�ن��دة فعالياتها املجتمعية
والت�سويقية املتوا�صلة على م��دار املو�سم للرتويج مل�سابقات املحرتفني
والأندية امل�شاركة فيها.
وت�شهد "جولة املدار�س" �إقامة فعاليات ريا�ضية وترفيهية متنوعة داخل
م��دار���س خمتلفة ،من �أج��ل تعزيز التوا�صل مع خمتلف الفئات العمرية
والتفاعل معهم وتعريفهم بامل�سابقات وحتفيزيهم حل�ضور املباريات ،حيث
يتم �إ��ش��راك الطالب من كافة اجلن�سيات والأع�م��ار يف فعاليات الرابطة،
والعمل على ن�شر الوعي الريا�ضي ،والتثقيف ال�صحي و�أهمية ممار�سة
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الريا�ضة عموما للحفاظ على ال�صحة وبناء جمتمع �أكرث ن�شاطاً وحيوية.
وخ�ص�صت املرحلة الأوىل من جولة املدار�س ملدار�س �إمارة �أبوظبي ،حيث
متت زي��ارة مدار�س �أدن��وك� -سا�س النخل ،و�ستتوا�صل اجلولة يف مدار�س
الإمارات الوطنية �أيام  30-29-28نوفمرب اجلاري ،ثم مدار�س �أدنوك-
الظفرة من � 5إىل  7دي�سمرب املقبل ،على �أن تتم زيارة العديد من املدار�س
من خمتلف مناطق الدولة على مدار املو�سم .وعرب وليد احلو�سني ،املدير
التنفيذي للرابطة ،عن تقديره جلهود مدار�س الدولة بالتفاعل مع هذه
املبادرة التي ت�أتي �ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية للرابطة ،وجهودها للو�صول
�إىل اجلماهري وا�ستقطابهم ،وذلك وفق �أجندة حافلة باملبادرات والفعاليات
وامل�شاركات التي حتر�ص الرابطة على �إقامتها �أو التواجد فيها ،من �أجل
�إب��راز م�سابقات املحرتفني يف املجتمع ،والرتويج للأندية امل�شاركة فيها،
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وبناء ج�سور التوا�صل مع خمتلف الفئات ومنها �أبنائنا الطالب الذين
يتابعون كرة القدم وم�سابقات املحرتفني ب�شغف كبري .وعلى �صعيد �آخر،
�ستتواجد من�صة رابطة املحرتفني يف بع�ض املراكز التجارية على �صعيد
ال��دول��ة ،حيث �سي�ستمتع ال ��زوار بفعاليات و�أن�شطة ريا�ضية وترفيهية
متنوعة �ضمن احلملة الرتويجية والت�سويقية مل�سابقات الرابطة ،و�سيتم
الإعالن على �أ�سماء املراكز التجارية عرب �صفحات الرابطة على من�صات
التوا�صل االجتماعي ب�شكل دوري.
ويف ذات ال�سياق ،حتر�ص الرابطة على تزويد امل�شاركني يف خدمة الأخبار
والن�شرات الدورية ب�أهم املواعيد والفعاليات عرب �إر�سال ن�شرات �إلكرتونية
تت�ضمن �أهم الأح��داث واملواعيد ،روابط ل�شراء تذاكر املباريات بالإ�ضافة
�إىل ا�ستطالع �آراء اجلماهري من خالل اال�ستبيانات الدورية.
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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Defendant's notification by publication
Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of
)First Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0008111 civil (partial
To the defendant: Muhammad Sufyan Saeed Iqbal
Place of residence: Sharjah Al Azra area Sheikh Salem Bin Sultan Al Qasimi
Street, Sharjah
Taxi Drivers residence building
As per the request from the Claimant / Sharjah Taxi LLC
You are assigned to attend the hearing on 24/11/2021 in front of the Case
Management Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office
No. (Case Manager Office No. 3) in person or authorized agent/ attorney, and
to submit a plea (rejoinder) to the case, accompanied by all the documents,
within a period not exceeding ten days from the date of publication in both
Arabic and English language, in order to hear and examine the case mentioned
above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office
Nojoud Taleb AlAmeeri

Court of Appeal
)Service by Publication Memo (Appeal
In Appeal No. 322/2021/1572-Real Estate Appeal
Heard in Second Real Estate Appeal Tribunal No. 202
Appeal Subject Appealing the verdict issued in Case No. 1260/2021 Real Estate
Summary, the charges, the expenses and the fees.
Appellant Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Muhammad Azeem Soomro Capacity: Appellee
Service Subject The appellant appealed the verdict issued in Case No. 1260/2021 Real
Estate Summary The hearing of Monday 22-11-2021 at 10:00 AM on online court
hearing was determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself
or your legal attorney and in case of your failure to do the same, you shall be trailed
in absentia.
Prepared By Nasir Saced Soror Rashid Alyehyaae

Dubai Courts of First Instance

Dubai Courts of First Instance
Service by Publication
In Case No. 18/2021/1438- Real Estate Summary
Heard in Second Real Estate Summary Tribunal No. 92
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 215,298), the
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until
the full payment.
Plaintiff /Aqaar Corporation- Address / Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed
Area, Business Point Building, Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616Email info3@omalc.ae. Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bekhit Almatrooshi
Party to be notified 1- Anzhelika Eremeeva Capacity: Defendant
Service Subject Filed the case against you which subject is a claim to order the
defendant to pay an amount of (AED 215.298), the charges, the expenses, the
attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until the full payment.
The hearing of Sunday 28-11-2021 at 08:30 AM on online court hearing was
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your
legal attorney and you have to submit the memos or documents you have to the court
at least three days prior to the hearing.
Prepared by / Abdullah Mohammed Alhammadi

Service by Publication
In Case No. 18/2021/1441-Real Estate Summary
Heard in Seventh Real Estate Summary Tribunal No. 248
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 279,999), the
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the claim until
the full payment.
Plaintiff Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email info3@omalc.ac. Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdulla Rahma Abdulla Rahma Al Owais Al Shamsi
Party to be notified 1- Zenab Majid Noukhas Capacity: Defendant
Service Subject Filed the case against you which subject is a claim to order the
defendant to pay an amount of (AED 279,999), the charges, the expenses, the
attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment.
The hearing of Wednesday 24-11-2021 at 09:30 AM on online court hearing was
determined for the same. Therefore, you are ordered to attend by yourself or your
legal attorney and you have to submit the memos or documents you have to the court
at least three days prior to the hearing.
Prepared by
Abdullah Mohammed Alhammadi
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الفجر الريا�ضي

«حتدي دبي للياقة  ..»2021فعاليات
ريا�ضية متوا�صلة
•• دبي -وام:

يوا�صل "حتدي دبي للياقة  " 2021تقدمي فعالياته
املميزة حيث ي�شهد الأ�سبوع اخلتامي لدورته اخلام�سة
�إق ��ام ��ة امل ��زي ��د م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات والأن �� �ش �ط��ة امل�شوقة
واحلما�سية يف جميع �أنحاء دب��ي وعلى ر�أ�سها "حتدي

دبي للجري" الذي �سيقام يف �شارع ال�شيخ زايد جمدداً رق�ص" " Riverdanceوور�ش ريا�ضية للأطفال
يوم اجلمعة املوافق  26نوفمرب ليحوله �إىل م�ضمار وريا�ضة مالكمة ال�سبارينغ ""Sparrinوكرة القدم
ج��ري �ضخم للعدائني من خمتلف الأع�م��ار والقدرات وجل�سات "اليوغا" وق��ت غ��روب ال�شم�س �إ��ض��اف��ة �إىل
البدنية.
عودة �سباق ال�سباحة "� " The Beach Swimإىل
ويت�ضمن جدول فعاليات "حتدي دبي للياقة"يف �أ�سبوعه م�ساكن �شاطئ جمريا " "JBRوال��ذي يقدم حتديات
اخلتامي طيفاً متنوعا من الأن�شطة التي ت�شمل ح�ص�ص ممتعة للم�شاركني من كافة الأعمار .

فيدرر ي�أمل يف العودة �إىل املناف�سات �صيف 2022
�أعرب النجم ال�سوي�سري املخ�ضرم روجيه فيدرر الذي يتعافى من
�آثار جراحتني يف ركبته �أبعدتاه عن املالعب منذ �أ�شهر عدة ،عن
�أمله يف العودة �إىل املناف�سات �صيف عام  2022وبالتايل ا�ستبعد
نف�سه من امل�شاركة يف بطولة ا�سرتاليا املفتوحة� ،أوىل البطوالت
الأربع الكربى يف كرة امل�ضرب مطلع العام املقبل.
ج��اء ك�لام فيدرر يف مقابلة �أجرتها معه �صحيفتا "ال تريبون دو
جنيف" و"� 24ساعة" وقال لدى �س�ؤاله عن امكانية م�شاركته
يف ا�سرتاليا "�صراحة� ،س�أكون منده�شا يف امل�شاركة حتى يف
وميبلدون ،وبالتايل ال تدخل بطولة ا�سرتاليا �ضمن
تفكريي".
ومل يخ�ض فيدرر �سوى  13مباراة خالل
العام احلايل وتراجع ت�صنيفه العاملي �إىل
املركز ال�ساد�س ع�شر وذلك بعد خ�ضوعه
لعمليتني جراحيتني يف ركبته.
ورج � ��ح ف� �ي ��درر �أن ت� �ك ��ون "العودة �إىل
املناف�سات �صيف ع��ام  "2022حم��ذراً �أن
"تكون الأ�شهر الأربعة �أو اخلم�سة املقبلة
حا�سمة".
وك��ان فيدرر �شارك يف بطولة وميبلدون يف متوز/
يوليو املا�ضي وخرج من ال��دور ربع النهائي قبل �أن يعلن
ان�سحابه من م�سابقة كرة امل�ضرب يف دورة االلعاب االوملبية
يف ط��وك�ي��و ،ث��م خ�ضع لعمليتني ج��راح�ت�ين يف غ�ضروف
ركبته اليمنى.
وق��ال فيدرر يف ه��ذا ال�صدد "العملية ك��ان ال بد يل من
اخل���ض��وع لها م��ن اج��ل راح�ت��ي على امل��دى البعيد...من
اجل ممار�سة ريا�ضة التزلج مع اوالدي ،لعب كرة القدم او
ك��رة امل�ضرب مع ا�صدقائي يف العقود القادمة .االولوية
بالن�سبة ايل هي ا�ستعادة حالتي البدنية من اجل حياتي
ال�شخ�صية".
وال ي�ستطيع ف�ي��درر الرك�ض قبل ك��ان��ون الثاين/يناير
امل�ق�ب��ل ق�ب��ل ان ي �ب��د�أ ب�ت��دري�ب��ات "ت�شبه �إىل ح��د م��ا كرة
امل�ضرب" بح�سب قوله يف �آذار-م��ار���س �أو ني�سان�-أبريل
املقبلني .بيد انه بدا حذراً جداً يف ما يتع ّلق بطموحاته "�أريد
معرفة قدرتي كالعب كرة م�ضرب حمرتف م ّرة جديدة".
و�أ�ضاف فيدرر الفائز بـ 20لقباً كبرياً "�أود �أن �أق��ول وداع �اً على
طريقتي وعلى ملعب كرة م�ضرب .الأمر �سيان بالن�سبة �إيل معاودة
اللعب يف �سن االربعني �أو احلادية واالربعني" .وختم "ال�س�ؤال الذي
يطرح نف�سه بالن�سبة ايل ،هل �س�أ�شعر باوجاع باللعب بطريقة يومية.
قلبي يرد بالإيجاب ،اتخذ االمور كما ت�أتي وحتى لو ا�أي �أدري �أن النهاية
�أ�صبحت قريبة �أود خو�ض بع�ض املباريات الكبرية".
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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هذا ما قاله مي�سي بعد التعادل مع الربازيل
�أك��د جن��م ب��اري����س ��س��ان ج�يرم��ان الفرن�سي ،واملنتخب
الأرج �ن �ت �ي �ن��ي ،ل�ي��ون�ي��ل م�ي���س��ي� ،أن م��واج �ه��ة نظريه
الربازيلي التي انتهت منذ قليل بالتعادل ال�سلبي ،يف
ت�صفيات ك��أ���س ال�ع��امل  ،2022ك��ان��ت �صعبة للغاية،
م�شرياً �إىل �أن املهم هو القيام بعمل جيد ومل نخ�سر،
ون�ستمر يف التطور".
حتدث مي�سي عقب نهاية اللقاء قائ ً
ال" :كنا نعلم �أن
اللقاء �سيكون بهذه الطريقة ،مباراة مقفولة ،و�صعبة
اللعب".
و�أ��ض��اف�" :أنا بخري ،و�صلت مبا يكفي ،فقدت الإيقاع

فقط ،وكانت هذه مباراة �شديدة الكثافة ،و�إال ملا لعبت،
مل �ألعب لفرتة طويلة ولي�س من ال�سهل اللعب بالإيقاع
الذي تتطلبه هذه املباراة".
واختتم" :منذ البداية كنا مقتنعني ب�أننا قادرون على
الفوز ،حاولنا اللعب و�أحياناً مل يكن ذلك ممكناً ،ال�شيء
املهم ه��و �أن�ن��ا نقوم بعمل جيد ،مل نخ�سر ون�ستمر يف
التطور".
وج��اءت �أول  45دقيقة م��ن امل�ب��اراة مثرية م��ن جانب
املنتخبني ،من خالل �سعيهم لتحقيق الفوز ،حيث كانت
�أخطر فر�ص املباراة عن طريق فيني�سيو�س جونيور.

19
19

الأرجنتني تعرب املونديال رغم التعادل مع الربازيل

�ضمنت الأرجنتني ت�أهلها �إىل مونديال قطر  2022يف كرة القدم برغم تعادلها مع �ضيفتها وغرميتها الربازيل دون �أهداف يف مباراة باهتة
وخ�شنة� ،ضمن املرحلة  14من ت�صفيات �أمريكا اجلنوبية� ،إذ �صبت باقي النتائج يف م�صلحتها لت�شارك يف احلدث العاملي الكبري للمرة
الثالثة ع�شرة توالياً .وبرغم التعادل ،حجز زمالء الأ�سطورة ليونيل مي�سي بطاقتهم نحو ك�أ�س العامل ،بعد خ�سارة منتخبي ت�شيلي �أمام
الإك��وادور �صفر -2والأوروغ��واي �أمام بوليفيا �صفر .-3وفيما يت�أهل �أول �أربعة منتخبات من املجموعة املوحدة ويلعب اخلام�س ملحقاً
فا�ص ً
ال ،رفع "�ألبي �سيلي�ستي" ر�صيده �إىل  29نقطة من  13مباراة ،بفارق  12نقطة عن كل من كولومبيا والبريو اللتني لعبتا مباراة
�أكرث وتتواجهان يف اجلولة املقبلة ،ما يعني �ضمانه احتالل �أحد املراكز الأربعة الأوىل.
وتابع املنتخب الأرجنتيني م�ساره الإيجابي يف  ،2021بعد �إحرازه لقب كوبا �أمريكا على ح�ساب الربازيل يف ريو دي جانريو.
وهذه املرة الثالثة ع�شرة توالياً والـ 18يف تاريخها ت�شارك الأرجنتني يف ك�أ�س العامل ،وقد توّجت مرتني يف  1978و ،1986علماً انها
اخفقت يف الت�صفيات مرة وحيدة عام  .1970وكانت الربازيل �أوىل املت�أهلني عن �أمريكا اجلنوبية بفوزها على كولومبيا �1-صفر اخلمي�س.
ومل ت�أت املباراة على م�ستوى التوقعات بني �أكرب قوتني يف �أمريكا اجلنوبية� ،إذ كانت الربازيل قد �ضمنت ت�أهلها فيما �سارت الأرجنتني بثبات
نحو النهائيات وهما الفريقان الوحيدان دون �أي خ�سارة حتى الآن .ودفع مدرب الأرجنتني ليونيل �سكالوين مبي�سي� ،أف�ضل العب يف العامل �ست
مرات ،يف الت�شكيلة الأ�سا�سية بعد عودته من اال�صابة ،فحاول مع زمالئه تهديد املرمى الربازيلي من امل�سافات البعيدة.
منح احلار�س �ألي�سون الثقة لل�ضيوف الربازيليني �أمام ت�سديدتي الوتارومارتيني�س ( )24ورودريغو دي بول (.)40
�أما مي�سي ،املرا َقب من زميله يف باري�س �سان جرمان الفرن�سي ماركينيو�س ،فغابت خطورته حتى الدقيقة الأخرية عندما �أطلق ت�سديدة بعيدة
�أحبطها حار�س ليفربول الإنكليزي.
قال بعد املواجهة "�أنا بحال جيدة و�إال ملا خ�ضت املباراة .توقفت منذ فرتة ولي�س �سه ً
ال �أن تخو�ض مباراة مرتفعة الإيقاع� .آمل يف نهاية �سنة
جيدة" .ومن جهة الربازيل املح ّلقة يف ال�صدارة بفارق  6نقاط عن الأرجنتني ،غاب نيمار ال�صابة ع�ضلية ،فدفع املدرب تيتي بال�شاب فيني�سيو�س
جونيور ّ
وف�ضل ماتيو�س كونيا على غابريال جيزو�س.
و�شهدت املباراة خ�شونة على غرار �ضرب نيكوال�س �أوتامندي بكوعه الربازيلي رافينيا الذي �سالت الدماء من �شفته دون طرد املدافع الأرجنتيني
( .)33وبدت الربازيل �أكرث �سال�سة يف و�سط اللعب مع لوكا�س باكيتا وفريد وفابينيو� .صدّت العار�ضة الأرجنتينية ت�سديدة بعيدة لفريد (،)60
فيما تالعب فيني�سيو�س جونيور �أحياناً بالدفاع الأرجنتيني دون جناعة.
قال فريد "لعبنا جيداً يف كل مباراة هذه ال�سنة ،وقد ت�أهلنا �إىل ك�أ�س العامل" .تابع "�أخفقنا اليوم يف الثلث الأخري ،لكن الأهم هو العودة ب�شباك
نظيفة" .و�أخفقت الربازيل يف الث�أر من الأرجنتني التي �أ�سقطتها يف عقر دارها ملعب ماراكانا يف متوز/يوليو املا�ضي يف نهائي كوبا �أمريكا .التقيا
جمددا يف �أيلول�/سبتمرب املا�ضي يف الربازيل ،لكن املباراة توقفت بعد خم�س دقائق من بدايتها ،ب�سبب اقتحام ممثلني من ال�سلطات ال�صحية
الربازيلية ملعب "كورينثيانز" زعموا خمالفة ال�ضيوف لربوتوكوالت فريو�س كورونا .وقال العب و�سط الأرجنتني رودريغو دي بول "�إذا ح ّللنا
هذه ال�سنة ،فهي جميلة .ما مررنا به مع امل�شجعني ...كل الأمور كانت جيدة" .ومل حتتفل الأرجنتني بعد �صافرة النهاية بالت�أهل� ،إذ انتظرت
تعرث باقي املنتخبات املناف�سة على املركز الرابع لت�ضمن ح�سابياً الرحلة القطرية نهاية العام املقبل.
وبعد خ�سارة ت�شيلي على �أر�ضها �أمام الإكوادور �صفر� ،-2ضمنت ح�سابياً احللول بني الأربعة الأوائل.
تقدّمت الإك��وادور باكراً بهدف برفي�س �إ�ستوبينان ( ،)9ثم ُطرد جنم ت�شيلي املخ�ضرم �أرت��ورو فيدال ( ،)14ما عبّد طريق الفوز
لل�ضيوف الذين �أ�ضافوا الثاين يف الوقت البدل عن �ضائع عرب موي�سي�س كاي�سيدو (.)3+90
وع ّززت الإكوادور ( 23نقطة) حظوظها بعدما �أحلقت بت�شيلي ( )16خ�سارة �أوىل بعد  3انت�صارات.
وكانت البريو من �أب��رز امل�ستفيدين يف هذه املرحلة� ،إذ ارتقت �إىل املركز اخلام�س مع  17نقطة بعد فوزها على م�ضيفتها
فنزويال املتوا�ضعة � .1-2سجّ ل للفائز جانلوكا البادوال ( )18وكري�ستيان كويفا ( )65وللخا�سر داروين مات�شي�س ()52
علماً ب�أن الأخري �أهدر ركلة جزاء ( .)68وتابعت الأوروغ��واي ( ،)16بطلة  1930و ،1950تراجعها املخيف� ،إذ مُنيت
بخ�سارة رابعة توالياً �أمام م�ضيفتها بوليفيا �صفر� .-3سجّ ل لبوليفيا ( )15التي حققت فوزها الثالث يف �أربع مباريات
خوان كارلو�س �أر�سي ( 29و )79ومار�سيلو مارتين�س ( .)45و�أهدر مورينو ركلة جزاء ( )62قبل �أن يكمل فريقه املباراة
بع�شرة العبني اثر طرد كارميلو �ألغارانا�س (.)74
وانتهت املواجهة بني "بطلي التعادالت" كولومبيا و�ضيفتها الباراغواي بالتعادل ال�سلبي.
تعادلت كولومبيا ،رابعة الرتتيب ( ،)17ثماين مرات يف  14مباراة ،فيما تعادلت الباراغواي ،و�صيفة القاع (� ،)13سبع مرات حتى
الآن .و�صحيح �أن كولومبيا حتتل راهناً املركز الرابع امل�ؤهل مبا�شرة �إىل املونديال� ،إال انها فازت  3مرات فقط يف  14مباراة.
ويبدو ال�صراع قوياً ،خ�صو�صاً على البطاقة الرابعة� ،إذ يبلغ الفارق �أربع نقاط فقط قبل �أربع جوالت من النهاية ،بني كولومبيا الرابعة
والباراغواي التا�سعة.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 163971 :
با�ســم� :شركة �أعمال املياه والطاقة الدولية
وع �ن��وان��ه :ال �ب��واب��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ،ال ��دائ ��ري ال���ش��رق��ي ،خم ��رج ��� ،8ص .ب،22616 :
الريا�ض ،11416اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة39 :
بتاريخ2020/08/10 :
وامل�سجلة حتت رقم163971 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/10/18وحتى تاريخ2031/10/18 :

املودعة بالرقم 163970 :
با�ســم� :شركة �أعمال املياه والطاقة الدولية
وع �ن��وان��ه :ال �ب��واب��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ،ال ��دائ ��ري ال���ش��رق��ي ،خم ��رج ��� ،8ص .ب،22616 :
الريا�ض ،11416اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة37 :
بتاريخ2020/08/10 :
وامل�سجلة حتت رقم163970 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/10/18وحتى تاريخ2031/10/18 :

املودعة بالرقم 163969 :
با�ســم� :شركة �أعمال املياه والطاقة الدولية
وع �ن��وان��ه :ال �ب��واب��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ،ال ��دائ ��ري ال���ش��رق��ي ،خم ��رج ��� ،8ص .ب،22616 :
الريا�ض ،11416اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة36 :
بتاريخ2020/08/10 :
وامل�سجلة حتت رقم163969 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/10/18وحتى تاريخ2031/10/18 :

املودعة بالرقم 163968 :
با�ســم� :شركة �أعمال املياه والطاقة الدولية
وع �ن��وان��ه :ال �ب��واب��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ،ال ��دائ ��ري ال���ش��رق��ي ،خم ��رج ��� ،8ص .ب،22616 :
الريا�ض ،11416اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة35 :
بتاريخ2013/12/03 :
وامل�سجلة حتت رقم163968 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/10/18وحتى تاريخ2031/10/18 :

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 159998 :
با�ســم :رابيدروب جلوبال ليمتد
وعنوانه :رُتالند بزنِ�س ب��ارك ،نيوورك رود ،بيرتبُراه ،بي �إي5 1دبليو اي��ه ،اململكة
املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة9 :
بتاريخ2015/01/25 :
وامل�سجلة حتت رقم159998 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/07/17وحتى تاريخ2031/07/17 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 158797 :
با�ســم :انرتويل نورواي ايه ا�س
وعنوانه :بو�ستبوك�س  ،916ان  4089هافر�سفورد ،الرنويج
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة42 :
بتاريخ2013/05/07 :
وامل�سجلة حتت رقم158797 :
ً
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/20وحتى تاريخ2031/06/20 :

املودعة بالرقم 158796 :
با�ســم :انرتويل نورواي ايه ا�س
وعنوانه :بو�ستبوك�س  ،916ان  4089هافر�سفورد ،الرنويج
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة37 :
بتاريخ2013/05/07 :
وامل�سجلة حتت رقم158796 :
ً
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/06/20وحتى تاريخ2031/06/20 :

املودعة بالرقم 163972 :
با�ســم� :شركة �أعمال املياه والطاقة الدولية
وع �ن��وان��ه :ال �ب��واب��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ،ال ��دائ ��ري ال���ش��رق��ي ،خم ��رج ��� ،8ص .ب،22616 :
الريا�ض ،11416اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة42 :
بتاريخ2013/12/03 :
وامل�سجلة حتت رقم163972 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2021/10/18وحتى تاريخ2031/10/18 :

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�أغرب زفاف بالعامل ..لينني ومارك�س و�إجنلز يح�ضرون عر�سا يف الهند
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

احت�ضنت والية كرياال الهندية م�ؤخرا ،زفافا غريبا ،ح�ضره �ضيوف متيزوا ب�أ�سمائهم امل�أخوذة من �أبرز ال�شخ�صيات
ال�شيوعية يف العامل .وح�ضر كل من مارك�س ولينني والزعيم الفيتنامي ال�شعري هو �شي منه ،زفاف العري�س �إجنلز،
�إىل جانب �أع�ضاء يف احلزب ال�شيوعي املحلي.
وت�شتهر ك�يراال بكونها والي��ة يكرث فيها م�ؤيدو ال�شيوعية� ،إذ ميكن ر�ؤي��ة �شعار املطرقة واملنجل يف ع��دد كبري
من ال�شوارع والأبنية .وح�سبما ذكرت �صحيفة "ذا غارديان" الربيطانية ،ف�إن كال من مارك�س ولينني وهو �شي
�سمي تيمنا بالفيل�سوف الأملاين وامللقب ب�أبو املارك�سية فريدريك �إجنلز ،ينتمون �إىل احلزب
منه والعري�س الذي ّ
ال�شيوعي .وكانت والية تاميل نادو الهندية قد �شهدت يف يونيو املا�ضي ،زفافا متيز بالأ�سماء غري املعتادة للعري�س
و�شقيقيه.
فقد ح�ضر "مارك�سية" زفاف عمه "ا�شرتاكية" �إىل جانب �شقيقيه "�شيوعية" و"لينينية" ،وهم �أوالد �أ .موهان
ال�سكرتري املحلي للحزب ال�شيوعي الهندي يف تاميل نادو.
وقال موهان لوكالة "فران�س بر�س"" :ولد ابني الأول �أثناء انهيار االحتاد ال�سوفياتي ،ويف كل مكان يف الأخبار،
كنت �أق��ر�أ �أن ه��ذه نهاية ال�شيوعية" .و�أ��ض��اف" :لكن لي�س هناك نهاية لل�شيوعية طاملا �أن الب�شر موجودون،
لذلك �س ّميت مولودي الأول �شيوعية" .و�أطلق على ولديه التاليني ا�سمي "لينينية" ال��ذي �أجن��ب ول��دا �س ّماه
"مارك�سية" يبلغ خم�سة �أ�شهر ،و"ا�شرتاكية" ،العري�س.
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يفقد ذاكرته كل � 6ساعات

باع  130امر�أة من خالل ا�ستدراجهن بالزواج

يعاين �أملاين من حالة نادرة تتمثل يف فقدان ق�صري املدى
للذاكرة ،وذل��ك بعد تعر�ضه حل��ادث �سيارة تركه يعاين
م��ن �إ��ص��اب��ات ج�سدية ودم��اغ�ي��ة خ�ط�يرة .تعر�ضدانيال
�شميدت حل ��ادث ��س�ي��ارة يف  2015وجن��ا ب��أع�ج��وب��ة من
املوت ،ومتكن من ا�ستعادة قدرته على النطق بعد عالج
مكثف ،ولكنه مل ي�ستعد ذاك��رت��ه ،وب��ات ين�سى كل �شيء
يف غ�ضون � 6ساعات .وبعد تعر�ضه لإ�صابات يف الدماغ
من امل�ستوى الثالث� ،أ�صبح دان�ي��ال غري ق��ادر على نقل
ال��ذك��ري��ات ق�صرية امل ��دى ،م��ا يعني �أن��ه كلما ذه��ب �إىل
النوم ليلاً  ،ين�سى كل ما ح��دث يف ذل��ك ال�ي��وم ،والذين
التقاهم  ،والأماكن التي زاره��ا .ويتذكر دانيال احلادث
فيقول" :كنت ذاه ًبا لر�ؤية �شقيقتي ،كنت على الطريق
ال�سريع ،وك��ان هناك ازدح��ام م��روري ،ث��م ج��اءت �سيارة
خلفي ،كانت كبرية ب�سبعة مقاعد وبداخلها عائلة ،ومل
ي��ر ال�سائق االزدح ��ام ،ف�صدمني ب�سرعة تزيد ع��ن 80
مي ً
ال يف ال�ساعة ،ونقلت جواً �إىل امل�ست�شفى .لقد عانيت
من �إ�صابات دماغية �شديدة من امل�ستوى الثالث".
وحل�سن احل��ظ ،جن��ا دان �ي��ال م��ن ح��ادث ي�ق��ول اخلرباء
�إنه قاتل ،لكنه فقد الكثري من ذكرياته مل ي�ستطع حتى
ت��ذك��ر �أ��ص��دق��ائ��ه ال�ق��دام��ى ومل ي�شعر ب��االرت�ب��اط بهم،
وحتى عالقته بحبيبته كانت �صعبة للغاية.

�أوقفت حركة طالبان رج�ًلااً م ّته ًما ببيع �أك�ثر من مئة ام��ر�أة يف
�شمال �أفغان�ستان بعد دفعهنّ لالعتقاد ب�أ ّنهن �سيتز ّوجن اً
رجال
�أثرياء ،بح�سب ما �أعلنت م�صادر من ال�شرطة.
�أوق��ف الرجل يف منطقة جوزجان ،بح�سب ما قال رئي�س �شرطة
ط��ال�ب��ان يف امل�ن�ط�ق��ة دام اهلل � �س��راج .و�أع �ل��ن "ال ن ��زال يف بداية
التحقيقات .ن�أمل �أن جنمع مزيد من املعلومات عن ه��ذا امللفّ
الحقًا ".و�شرح امل�س�ؤول املحلي يف ال�شرطة حم ّمد �سردار مبارز
لوكالة فران�س بر�س �أن الرجل كان ي�ستهدف ن�ساء فقريات يرغنب
ب�شدّة بتح�سني م�ستوى عي�شهنّ .
وك ��ان ي�ع��ده��نّ ب��إي�ج��اد ال ��زوج امل �ث��ايل ال �ق��ادر على �أن ي��و ّف��ر لهنّ
حاجاتهنّ  ،ويُر�سلهن يف ما بعد �إىل مقاطعة �أخرى حيث ُكنّ ُي َب ْعن
ك�سبايا .وه��و م ّتهم ببيع نحو  130ام��ر�أة .ويُع ّد الفقر املتزايد
التحدي الأكرب حلكومة طالبان التي ا�ستلمت ال�سلطة يف منت�صف
�أغ�سط�س وتكافح الحتواء اجلرائم من عمليات �سطو واختطاف
م�ؤخ ًرا يف املدن الكربى.
و�أعلنت وزارة الداخلية �أم�س الأول الثالثاء �أنها �ألقت القب�ض على
 60مته ًما بتزوير وثائق للح�صول على جوازات �سفر ،ومن بينهم
�أع�ضاء يف الدائرة املخ�ص�صة جلوازات ال�سفر داخل الوزارة.

غزال �شارد يقتحم م�ست�شفى

العثور على رو�سية اختفت منذ  30عاما

�أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التوا�صل االجتماعي ،حلظة
اقتحام غزال مل�ست�شفى يف والية لويزيانا الأمريكية .وتفاجئ زوار
م�ست�شفى "ليك ميديكال" الطبي يف منطقة "باتون روج" ،بدخول
غ��زال �إىل املبنى ،و��ص�ع��وده �إىل الطابق ال�ث��اين .وح�سبما ذكرت
وكالة "يو بي �آي" للأنباء والتي ن�شرت الفيديو ،ف��إن موظفني
يف امل�ست�شفى قاموا بالقب�ض على احليوان ،وت�سليمه لفريق من
م�س�ؤويل احلياة الربية .و�أ�ضاف امل�ست�شفى من�شورا على ح�سابه يف
"في�سبوك" جاء فيه" :فريقنا م�ستعد دائما ملا هو غري متوقع.
�شكرا لهيئة احلياة الربية يف لويزيانا على ا�ستجابتهم ال�سريعة".
ووف��ق م�س�ؤويل احلياة ال�بري��ة ،ف��إن ال�غ��زال ك��ان قد �أ�صيب �أثناء
ا�صطدامه مبركبة ،وذلك قبل فراره ودخوله امل�ست�شفى.

عُ�ثر يف بريطانيا على رو�سية اختفت منذ  30عاما يف
مدينة �إركوت�سك ب�شرق �سيبرييا .وامل��ر�أة تتمتع ب�صحة
جيدة ولديها �أ�سرة وجن�سية �إجنليزية.
و�أف ��ادت امل��دي��ري��ة الرئي�سية ل ��وزارة ال���ش��ؤون الداخلية
ملقاطعة �إركوت�سك الرو�سية ب�أنه مت العثور على املواطنة
الرو�سية يف اململكة املتحدة وذلك بعد اختفائها عام 1992
يف �شرق �سيبرييا .وات�صلت والدتها امل�سنة يف مار�س عام
 ،2016بال�شرطة املحلية .وذكرت �أن ابنتها اختفت بعد
�شجار وقع بينهما عام  .1992ومل حتاول املر�أة البحث
عن ابنتها �إال بعد مرور  25عاما من فقدانها.
و�أر�سل موظفو الإن�ترب��ول من �إيركوت�سك ا�ستف�سارات
ذات �صلة �إىل ب �ل��دان خمتلفة يف ال �ع��امل مب��ا فيها �إىل
بريطانيا .وج��اء يف بيان �صدر عن الفرع املحلي لوزارة
الداخلية �أن زمالءهم من انرتبول �إجنلرتا �أبلغوهم �أن
امل��ر�أة ال�سيبريية تعي�ش يف مقاطعة كمربيا بربيطانيا
العظمى منذ �أعوام عديدة.
وي�شار �أي�ضا يف البيان �إىل �أن املر�أة الرو�سية تتمتع ب�صحة
جيدة ولديها �أ�سرة وجن�سية �إجنليزية.

جمهول يتربع مبليون دوالر للمحتاجني
يلعب جمهول يف �أيداهو الأمريكية دور �سانتا كلوز ،بتوزيع مبالغ
مالية �ضخمة على املحتاجني منذ � 7أعوام.
ومنذ  ،2013يلعب نيت �إيتون مدير الأخبار يف East Idaho
 Newsدور الو�سيط بني �سانتا ال�سري واملحتاجني ،ويف �أول عام
طلب منه توزيع مبلغ � 100ألف دوالر ،ومنا هذا املبلغ لي�صل الآن
�إىل مليون دوالر .ويف حديث ملوقع �إن�سايد �إيد�شن قال �إيتون �إنه
الوحيد يف فريقه ال��ذي يعرف هوية �سانتا احلقيقية ،ويقول:
"�إنه �شخ�ص واحد ،هو لي�س برناجماً ،و لي�ست �شركة ،وهو لي�س
مثل ال�صندوق االئتماين �أو �أي �شيء �آخر� .إنه يف �شخ�ص على قيد
احلياة ي�ستمتع فقط بالتربع ب�أمواله".
و�أخرب �سانتا ال�سري �إيتون �أنه �شعر "بحاجة كبرية" يف جمتمعه
ه ��ذا ال �ع��ام ،ح�ي��ث ي �ع��اين ك �ث�ي�رون م��ن ت��داع �ي��ات ال��وب��اء و�أث ��ره
االقت�صادي .لذلك ،ب��د�أ فريقه حت�ضري مفاج�آت وتوزيع هدايا
�أك�بر .وق��ال �إيتون" :كان عدد الرت�شيحات التي ر�أيناها بالفعل
�أعلى مما كان عليه يف ال�سنوات املا�ضية".
وح���ص��ل �أع �م��ى وزوج� �ت ��ه ،روب� ��رت وف�ي�ن�ي�ك����س رويل ،ع�ل��ى مئات
الدوالرات من بطاقات الهدايا و�شيك بـ � 5آالف دوالر للم�ساعدة
يف �سداد الفواتري الطبية املتزايدة.

ُتنجب  3توائم متطابقني ب�شكل كامل

�سلمى حايك خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم «بيت غوت�شي» يف مركز لينكولن مبدينة نيويورك .رويرتز

�آثار من الع�صر الهلن�ستي  38مليون قا�صر مدمن على التدخني فيال بن�صف مليار يورو
جنوب غرب القد�س

ك�شف علماء �آث��ار �إ�سرائيليون عن
�أنقا�ض قلعة من الع�صر الهلن�ستي
ق��ال��وا �إن�ه��ا ُدم ��رت يف ح��رك��ة مترد
امل �ك��اب �ي�ين ال �ي �ه��ودي��ة ق �ب��ل 2100
ع� ��ام وال� �ت ��ي ُي �ح �ت �ف��ل ب �ه��ا خالل
عيد "الأنوار" (حانوكا) .وقالت
��س�ل�ط��ة الآث� � ��ار الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة �إن
احلفريات الأثرية يف غابة خلي�ش
ال �ت��ي ت�ب �ع��د ن �ح��و  60كيلومرتا
ج�ن��وب غ��رب ال�ق��د���س ،ك�شفت عن
هيكل لقلعة بقيا�س  15م�ترا ×
 15م �ت��را ،م ��ع ج � ��دران حجرية
ب �� �س �م��اك��ة ث�ل�اث ��ة �أم� � �ت � ��ار .وق� ��ال
علماء الآث��ار �إنهم اكت�شفوا �أثناء
احلفر يف الهيكل امل�ؤلف من �سبع
غ��رف ،طبقة من القطع الأثرية
ت�شمل �أ�سلحة وع��وار���ض خ�شبية
م �ت �ف �ح �م��ة وع � �� � �ش ��رات العمالت
املعدنية القدمية .وقال القائمون
على احلفريات �إن هذا االكت�شاف
ي�شكل "دليال ملمو�سا على ق�صة
عيد الأنوار (حانوكا)" الذي يبد�أ
اليهود احتفاالتهم ب��ه ه��ذا العام
يف  28ن��وف �م�بر .وي ��رم ��ز العيد
�إىل ان �ت �� �ص��ار امل �ح ��ارب�ي�ن اليهود
احل�شمونيني �ضد ال�سلوقيني ،وهي
�ساللة يونانية كانت حتكم وقتها
يف جزء كبري من ال�شرق الأو�سط.
وق��ال م�س�ؤولو عمليات احلفر يف
بيان "يبدو �أننا اكت�شفنا مبنى كان
جزءا من خط حم�صن �أقامه قادة
اجلي�ش الهلن�ستي حلماية مدينة
ماري�شا الهلن�ستية الكبرية (تبعد
كيلومرتين عن بلدة بيت جربين
�شمال غ��رب مدينة اخل�ل�ي��ل) من
هجوم احل�شمونيني".

Thursday

يدخن  38مليون قا�صر ،ت�تراوح �أعمارهم بني  13و 15ع��ام�اً ،التبغ يف
العامل ،وفقاً لدرا�سات �أجرتها منظمة ال�صحة العاملية حول االجتاهات
العاملية يف التدخني.
وعلى الرغم من حقيقة �أن احل�صول على منتجات التبغ حمظور على
الق�صر يف الغالبية العظمى م��ن ب�ل��دان ال�ع��امل ،ف ��إن ع��دد املدخنني من
الأطفال ينذر باخلطر ،حيث يدخن  14مليون فتاة و 25مليون فتى التبغ
بانتظام .وي�ستند هذا اال�ستنتاج �إىل حتليل نتائج  1.728درا�سة ا�ستق�صائية
وطنية� ،أجريت يف  190دولة وغطت  97%من �سكان العامل.
وانتقد خبري منظمة ال�صحة العاملية ،رودي�ج��ر كريت�ش ،ب�شدة �صناعة
التبغ ،التي اتهمها ببذل جهود "�إجرامية" جلذب ن�ساء و�أطفال ،وا�ستخدام
جائحة كورونا لإقامة روابط مع حكومات ثمانني دولة.
وق��ال يف م�ؤمتر �صحفي" :حتاول �صناعة التبغ التظاهر ب�أنها جزء من
احلل ،فهي تتربع ب�أقنعة و�أجهزة تنف�س ،بينما من الوا�ضح �أن التبغ هو
�سبب العديد من �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي ،حتى �أنهم يقرتحون تطوير
لقاح؛ هدفهم هو الت�أثري على احلكومات" .ويعك�س االجتاه العام ال�ستهالك
التبغ انخفا�ضا ن�سبيا يف ال�سنوات ال�ست املا�ضية .ويقدر �أحدث م�سح �أجرته
منظمة ال�صحة العاملية -ال ي�شمل ال�سجائر الإلكرتونية -رقما عامليا يبلغ
 1.3مليار م�ستخدم للتبغ ،مقارنة بـ  1.32مليار يف عام .2015

مهرجان القاهرة ال�سينمائي ..ماذا حتمل الدورة الـ 43يف جعبتها؟

تنطلق فعاليات ال��دورة الـ 43م��ن مهرجان القاهرة ال�سينمائي ،نهاية
ال�شهر اجلاري ،بني  26من نوفمرب اجلاري و 5دي�سمرب املقبل ،مب�شاركة
 98فيل ًما من  63دولة.
وير�صد موقع "�سكاي نيوز عربية"� ،أبرز الأحداث والفعاليات التي تنتظر
زوار املهرجان ال�سينمائي الأق��دم يف املنطقة العربية ،وال��ذي انطلق عام
 ،1976ويعد واح�دًا من  15مهرجا ًنا فقط ،مت ت�صنيفهم �ضمن فئة "�أ"
من قبل االحتاد الدويل جلمعيات منتجي الأفالم.
ورفعت �إدارة "القاهرة ال�سينمائي" �شعار "التطعيم للجميع"� ،إذ �سيتم
تطعيم كل العاملني وامل�شاركني �ضمن املهرجان �ضد فريو�س "كورونا"،
وال�ضيوف الأجانب �سيكونون مطالبني � ً
أي�ضا بتلقي اللقاح ،ويف حالة ثبوت
عدم تلقيهم له ،ف�إنهم �سيكونون مطالبني ب�إجراء حتليل " ،"PCRكل
� 72ساعة ،وهو ما ينطبق � ً
أي�ضا على اجلمهور امل�صري الذي �سيرتدد على
فعاليات الدورة املقبلة.
�أعلنت �إدارة املهرجان تكرمي الفنانة نيللي عن طريق منحها جائزة "الهرم
الذهبي" التقديرية ،تكرميا مل�سريتها املهنية التي ب��د�أت مبرحلة مبكرة
من طفولتها� ،إذ �شاركت يف قرابة  120عملاً فن ًيا ،تنوعت ما بني ال�سينما
وامل�سرح والتلفزيون.

ه��ل ت�ب�ح��ث ع��ن م���س�ك��ن ف �خ��م يف روما
ول��دي��ك ف��ائ����ض م��ن امل ��ال ن�صف مليار
ي� ��ورو ل�ت���ش�تري��ه ب ��ه؟ ال ت�ك�ل��ف نف�سك
ع�ن��اء البحث :ه�ن��اك فيال �أورورا وهي
عقار وجوهرة فنية معرو�ضة للبيع يف
العا�صمة الإيطالية.
والعقار الذي تبلغ م�ساحته  2800مرت
م��رب��ع �شاملة حديقة غ�ن��اء ب��ه جدارية
ال�سقف ال��وح�ي��دة امل�ع��روف��ة م��ن �أعمال
فنان الباروك مايكل �أجنلو مريي�سي.
والفيال ه��ي م��ا بقي م��ن منتجع ريفي
�أقامه يف القرن ال�ساد�س ع�شر الكردينال
فران�شي�سكو م��اري��ا دي��ل مونتي ث��م بيع
يف وق ��ت الح ��ق مل�لاك��ه احل��ال �ي�ين �أ�سرة
لودوفي�سي وهم من النبالء.
و�ستعر�ض الفيال يف املزاد يوم  18يناير
ب�سعر افتتاحي  471مليون يورو (535
مليون دوالر).

�أ�صيب الربيطانيان �أليك�س و�إمي��ي ليند�سي بال�صدمة،
بعدما �أخربهما الأطباء ب�أنهما �سريزقان بثالثة توائم
متطابقني ،يف حالة نادرة.
وتقول �إميي" :كنت على �سرير الفح�ص ،وقال �أليك�س �إنه
يرى قدراً كبرياً من احلركة يف الفح�ص .عندما �س�ألت
�أخ�صائية املوجات فوق ال�صوتية �إذا كان هناك تاريخ من
التوائم يف الأ�سرة ،وك�شفت وج��ود جنينني .ومل مت�ض
�سوى ثوان قليلة قبل �أن تعلن خط�أ يف الت�شخي�ص ،قالت
�إن هناك جنيناً ثالثاً".

مبادرة للتو�صيل
بـ«توك توك» جماين يف لبنان
يجوب النا�شط االجتماعي اللبناين وائل ق�صب يوميا
ال���ش��وارع والأح �ي��اء ال�شعبية مبدينة �صيدا جنوب
لبنان ،وهو يقود "توك توك" ،للفت انتباه املواطنني
�إليه ،ودفعهم لقراءة ما كتبه على و�سيلة النقل مثل
"و�صلني عطريقك ببال�ش" و"نحنا لبع�ض" ،يف
�إ��ش��ارة ملبادرته لتو�صيلهم ملق�صدهم جمانا ،يف ظل
ارت �ف��اع التكاليف ل���س�ي��ارات الأج� ��رة� ،أو مل�ساعدتهم
على تفادي عناء التنقل �سريا على الأق��دام .وبد�أت
هذه الظاهرة اجلديدة باالنت�شار تدريجيا يف �شوارع
لبنان مع ا�ستفحال الأزمة االقت�صادية ،وارتفاع �سعر
�صفيحة البنزين �إىل ما ي��وازي ن�صف احل��د الأدنى
للأجور ،الأمر الذي ت�سبب برفع كلفة التنقل ب�شكل
كبري ج��دا .وع��ن �سبب �إق��دام��ه على الفكرة� ،أو�ضح
وائ��ل ق�صب ملوقع "�سكاي نيوز عربية"�" :ساهمت

يف انت�شار هذه الظاهرة �أ�سباب ع��دة� ،أبرزها ارتفاع
�سعر �صفيحة البنزين بعد تخطيها عتبة � 300ألف
لرية ،وهو � 10أ�ضعاف ال�سعر ال�سابق ،وبالتايل �سعي
املواطن اللبناين العتماد بدائل �أقل كلفة للو�صول
�إىل مكان عمله ومدر�سته والأ�سواق التجارية ".
و�أ�ضاف النا�شط االجتماعي" :مل �أمتكن من �إي�صال
�أوالدي ملدر�ستهم يف ال�شتاء بوا�سطة الدراجة النارية
التي ا�شرتيتها ،ونتيجة لرفع �أجرة التاك�سي وت�أخر
تنفيذ م�شروع النقل العام (وا�صل) الذي كان مقررا
�إطالقه يف مدينة �صيدا قبل �شهرين ،قررت اقتناء
(توك توك) لنقل �أوالدي ملدار�سهم خوفا عليهم من
مطر ال�شتاء ،والذهاب ملكان عملي ،وم�ساعدة �أبناء
مدينتي يف الو�صول لوجهاتهم جمانا �أثناء عودتي
من تو�صيل �أوالدي".

كيم كاردا�شيان تتخطى احلدود يف هذه الإطاللة

�أث��ارت جنمة تلفزيون الواقع اجلدل ب�أحدث �صور ن�شرتها يف �صفحتها اخلا�صة
على موقع التوا�صل االجتماعي ترويجاً ملجموعتها اجلديدة يف عالمتها التجارية
" . "skims
وظهرت كيم مرتدية مالب�س داخلية وعلى �صدرها قطعة �سوداء مف�صلة على
�شكل ج�سدها م��ن البال�ستيك ،وت��رك��ت كيم �شعرها من�سد ًال على كتفيها
بت�سريحة جمعدة.
ولقيت �صورة كيم �آالف الإعجابات من املتابعني والأ�صدقاء.
وكانت كيم ن�شرت �صورة على �صفحتها اخلا�صة على موقع التوا�صل
االجتماعي عرب خا�صية ال�ستوري �أظهرت فيها فمها و�أ�سنانها.
ال�صورة وعلى الرغم من انها عادية لكن كعادتها �أ�ضافت كيم �أمراً
غري متوقعاً عليها وهو الأحرف املحفورة با�سمها لي�صبح على �أ�سنانها
ب�شكل مقروء ووا�ضح للغاية ،و�أ�شارت كيم �أنها ت�ضع هذه ال�صورة
كخلفية على هاتفها اجلوال لأنها حتبها للغاية.

لوحة ذاتية للفنانة فريدا
كالو ت�سجل �سعرا قيا�سيا
ب �ي �ع��ت ل ��وح ��ة ر� �س �م �ت �ه��ا الفنانة
املك�سيكية ال�شهرية ،ف��ري��دا كالو
لنف�سها ،وزوج �ه��ا ال�ف�ن��ان دييغو
ري� �ف�ي�را يف م � ��زاد ،م �ق��اب��ل 34.9
مليون دوالر ،وهو �أعلى �سعر على
الإطالق للوحة لفنان من �أمريكا
الالتينية.
فقد طرحت دار مزادات �سوذبيز يف
نيويورك لوحة "دييغو و�أنا" ،التي
اك�ت�م��ل ر��س�م�ه��ا يف ال �ع��ام ،1949
باملزاد وبيعت مل�شرت مل يعلن عنه.
وقالت دار املزادات �إن ال�سعر �شمل
ر�سوما بقيمة  3.9مليون دوالر،
بح�سب ما ذكرت وكالة رويرتز.
وق��ال كبري امل��دي��ري��ن يف �سوذبيز،
�أوليفر باركر ،لدى افتتاحه املزاد
"هذا �أح� ��د �أه� ��م الأع� �م ��ال التي
تطرح ب��امل��زاد للفنانة فريدا كالو
على الإط�ل�اق ونحن �سعداء لأنه
�سيكون يف �سوذبيز".
و ُت� �ظ� �ه ��ر ال� �ل ��وح ��ة ك ��ال ��و بعينني
دامعتني و�شعرها من�سدل ،وتعلو
حاجبيها الكثيفني ��ص��ورة لوجه
ريفريا بثالث عيون.
وت��رك��ت ك��ال��و ،التي ق�ضت فرتات
ط��وي �ل��ة م��ن ح�ي��ات�ه��ا يف الفرا�ش
بعد حادث �سري يف �شبابها ،حوايل
 200لوحة ور�سومات تخطيطية
�أغ�ل�ب�ه��ا � �ص��ور ذات �ي��ة ع�ب�رت فيها
ع ��ن م �ع��ان��ات �ه��ا ب � ��أل� ��وان جريئة.
ونالت �شهرة عاملية بعد وفاتها عام
 1954و�أ�صبحت بعد ال�سبعينيات
�أيقونة ن�سوية.

