
رئي�س وزراء ليبيا االأ�سبق علي زيدان يرت�سح النتخابات الرئا�سة

هيئة االنتخابات بليبيا: تقدمي طلبات الرت�شح ال يعني قبولها

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

   

ال�شرطة الربيطانية: هجوم 
ليفربول اأُعد منذ اأبريل على االأقل

•• لندن-وكاالت:

ك�شفت �ل�شرطة �لربيطانية، �أم�س �لأربعاء، �أن منفذ هجوم ليفربول 
يوم �لأحد �ملا�شي بدء يعد للهجوم من �أكرث من 7 �شهور.

ي�شتبه  �ل��ذي  �لرجل  �أن  �لأرب��ع��اء  �لربيطانية  �ل�شرطة  �أعلنت  فقد 
للن�شاء يف  �أم��ام م�شت�شفى  �أج��رة  �شيارة  �لتفجري يف  باأنه نفذ عملية 
�أ�شهر على   7 �أعد للهجوم منذ  �إجنلرت�،  �شمايل  �لو�قعة  ليفربول، 

�لأقل.
عمليات  �إن  بيان،  يف  �لربيطانية،  �لإره���اب  مكافحة  �شرطة  وقالت 
�ل�شويلمني،  عماد  �ملنفذ  قتلت  �لتي  �لنا�شفة،  �لعبوة  مكونات  �شر�ء 
بح�شب  �ملا�شي،  �أب��ري��ل  يف  �شقته  ��شتاأجر  �أن  منذ  �لأق��ل  على  ج��رت 

فر�ن�س بر�س.
32 عاما،  �لعمر  ويبلغ من  �لعر�ق  ولد يف  �لذي  �ل�شويلمني،  وكان 
ر�كبا يف �شيارة �أجرة وقتل نتيجة �نفجار وقع قبيل �ل�شاعة 11:00 
�شحايا  ذك���رى  حتيي  بريطانيا  ك��ان��ت  وق��ت  يف  غرينت�س،  بتوقيت 

�حلروب يف منا�شبة �أحد �لذكرى.
بجروح  �ل�شائق  باإ�شابة  �ملنفذ،  مقتل  جانب  �إىل  �لنفجار،  وت�شبب 

طفيفة.
وعلى �لرغم من �أنه مل يتم حتديد �أي دو�فع �أيديولوجية للهجوم 
ذكرته  ملا  وفقا  �إره��اب��ي،  هجوم  �أن��ه  تعترب  �ل�شرطة  ف��اإن  �لآن،  حتى 

و�شائل �إعالم بريطانية.
�ل�شويلمني  �أن  �أظ��ه��رت  �أب��ح��اث��ن��ا  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة  و�أ���ش��اف��ت 
�أ�شا�س جزء من  �لأم��ر �شيكون  عانى من نوبات مر�س عقلي، وه��ذ� 

حتقيقاتنا، وفقا لفر�ن�س بر�س.

�سهد حما�سرة يف جمل�س �سموه بعنوان  »الواليات املتحدة ودولة االإمارات : التحديات والفر�س امل�سرتكة«

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

مدير عام وكالة الطاقة الذرية 
املقبل االثنني  اإي��ران  يزور 

•• عوا�صم-وكاالت:

�أم�����س �لأرب���ع���اء عن  �إي����ر�ن  ك�شفت 
للوكالة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  زي���ارة  موعد 
�لتابعة  �ل��ذري��ة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة 
غرو�شي،  ر�فاييل  �ملتحدة،  ل��الأمم 

�إىل طهر�ن.
ف��ق��د ق���ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م منظمة 
�ل��ط��اق��ة �ل��ذري��ة �لإي��ر�ن��ي��ة بهروز 
�إن مدير عام  كمالوندي، �لأربعاء، 
�لذرية  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة 

�شيزور �إير�ن �لأ�شبوع �ملقبل.
ونقلت و�شائل �إعالم �إير�نية ر�شمية 
غرو�شي  ق���ول���ه  ك���م���ال���ون���دي  ع����ن 
�لثنني،  ي��وم  ط��ه��ر�ن  �إىل  �شي�شل 

بح�شب رويرتز.
وتاأتي هذه �لزيارة من قبل غرو�شي 
يف �لوقت �لذي ت�شتعد فيه طهر�ن 
حمادثات  ل�شتئناف  عاملية  وق��وى 
 2015 �ت�����ف�����اق  �إح������ي������اء  ب���������ش����اأن 

�لنووي.
فار�س  �أن�����ب�����اء  وك����ال����ة  و�أ�����ش����اف����ت 
عن  نقال  �لر�شمية  �شبه  �لإير�نية 
�شي�شل  غ��رو���ش��ي  �أن  ك��م��ال��ون��دي 
طهر�ن م�شاء �لإثنني 22 نوفمرب، 
�ملنظمة  رئ��ي�����س  �ل��ث��الث��اء  ويلتقي 
ووزير  �ل��ذري��ة،  للطاقة  �لإي��ر�ن��ي��ة 

�خلارجية.
وز�رة  ب����ا�����ش����م  �مل����ت����ح����دث  وك���������ان 
�لثنني  �أعلن  �لإير�نية  �خلارجية 
دعوة  لغرو�شي  قدمت  ط��ه��ر�ن  �أن 
ب�شاأن  رده  تنتظر  وه��ي  ل��زي��ارت��ه��ا، 

ذلك، بح�شب فر�ن�س بر�س.
و�أت���ى �لإع���الن ع��ن �ل��دع��وة بعدما 
�أب��دى غرو�شي يف �لثاين ع�شر من 
ن��وف��م��رب �جل����اري ����ش��ت��غ��ر�ب��ه لعدم 
وجود تو��شل بينه وبني م�شوؤولني 
�لرئي�س  ح���ك���وم���ة  يف  ���ش��ي��ا���ش��ي��ني 

•• كابول-رويرتز:

قال م�شوؤولون من حركة طالبان 
و���ش��ك��ان �إن �ن��ف��ج��اري��ن وق��ع��ا يف 
�أم�س  كابول  �لأفغانية  �لعا�شمة 
�أدى ملقتل �شخ�س  �لأرب��ع��اء، مما 
و�ح��د على �لأق���ل و�إ���ش��اب��ة م��ا ل 

يقل عن �شتة.
خو�شتي  ���ش��ع��ي��د  ق�������اري  وذك�������ر 
�لد�خلية  وز�رة  با�شم  �مل��ت��ح��دث 
�شيارة  �أن  تويرت  على  تغريدة  يف 
منطقة  يف  �ن���ف���ج���رت  م��ل��غ��وم��ة 
�لأغلبية  ذ�ت  ب���ر����ش���ي  د������ش����ت 
�ل�����ش��ي��ع��ي��ة يف غ����رب ك���اب���ول، مما 
و�إ�شابة  م��دين  مقتل  ع��ن  �أ�شفر 

�شتة.
عدد  ب�������ش���اأن  ت���اأك���ي���د  ي���وج���د  ول 
�ل�����ش��ح��اي��ا، وق�����ال م�������ش���وؤول من 
طالبان طلب عدم ذكر هويته �أن 

�شبعة قتلو� وت�شعة �أ�شيبو�.
�أن  �ملحليني  �ل�شكان  �أح���د  وذك���ر 
وق���ع يف منطقة  ث��ان��ي��ا  �ن��ف��ج��ار� 

3 �لقريبة. وقال م�شوؤول  كارتي 
م��ن ط��ال��ب��ان �إن ق���و�ت �لأم����ن ل 

تز�ل جتمع معلومات.
و�أظ����ه����رت ����ش���ور م��ن�����ش��ورة على 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  م���و�ق���ع 

�شيارة حمطمة م�شتعلة.
�شل�شلة  ب��ع��د  �لن���ف���ج���ار�ن  ي���اأت���ي 
ت���ف���ج���ري�ت ���ش��ه��دت��ه��ا ك����اب����ول يف 

��شتهد�ف  �شملت  �ملا�شية  �لأي���ام 
�ملدينة  غ���رب  يف  �شيعية  م��ن��اط��ق 

عدة مر�ت.
م�شوؤوليتها،  جهة  �أي  تعلن  ومل 
لكن مت�شددي �لدولة �لإ�شالمية 
من  عدد  عن  م�شوؤوليتهم  �أعلنو� 
�شيعية  �أه������د�ف  ع��ل��ى  �ل��ه��ج��م��ات 

منها م�شاجد.
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رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
رئي�ض جنوب اأفريقيا يف وفاة الرئي�ض االأ�شبق

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل، برقية تعزية �إىل فخامة �لرئي�س �شرييل ر�ما فوز� رئي�س جمهورية 
جنوب �أفريقيا، وذلك يف وفاة فريدريك دي كلريك ر�جيا �لرئي�س �لأ�شبق 

جلمهورية جنوب �أفريقيا.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  حممد بن 

�مل�شلحة، برقيَتي تعزية مماثلَتني �إىل فخامة �لرئي�س �شرييل ر�ما فوز�.

حممد بن ز�يد يطلع على �أحدث تكنولوجيا �لطري�ن خالل زيارته معر�س دبي للطري�ن    )و�م(

�أفغان يعاينون حطام �شيارة ملغومة �نفجرت يف كابول )� ف ب(

جتارب تثري �لرعب و�ل�شخط

انفجاران يهزان العا�شمة االأفغانية كابول 

يف حما�سرة حول االإخوان امل�سلمني يف فرن�سا
م�شت�شار الرئي�ض الفرن�شي: 

االإخوان يخ�شرون معركتهم يف فرن�شا
•• اأبوظبي-الفجر:

نظم مركز تريندز للبحوث و�ل�شت�شار�ت حما�شرة بعنو�ن �لإخ��و�ن �مل�شلمني يف 
�لرئي�س  م�شت�شار  �لقروي  حكيم  للدكتور  �مل�شتقبل  وم��اآلت  �ليوم  و�ق��ع  فرن�شا: 
�لفرن�شي لتفكيك �لإ�شالموية �ل�شرية بفرن�شا، وم�شت�شار رئي�س �لوزر�ء �لفرن�شي 

�لأ�شبق جون بيار ر�فار�ن، وذلك يف قاعة �ل�شالم مبقر �ملركز يف �أبوظبي.
و�أ�شار �لدكتور حكيم �لقروي يف بد�ية حما�شرته �إىل �أنه تناول م�شائل �لتنوع على 
مدى 15 عاماً ب�شفته موؤ�ش�شاً ملجموعة �لقرن �حلادي و�لع�شرين، و�عتمد �لقاعدة 
خا�شة  م�شاألة  �لدين  �أن  �عتبار  على  �لدينية  �لأم��ور  يف  تتدخل  ل  د�ئماً:  نف�شها 
بالكامل. وقال �إن كل هذ� تغري بعد و�قعة �شاريل �إيبدو، د�عياً �إىل در��شة �مل�شائل 

�لو�قعية، وهو ما يبد�أ بتقدير �ملوقف. وفهم �مل�شهد �لأيديولوجي �لإ�شالمي.
)�لتفا�شيل �س8(
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ايدج تدخل قطاع �صيانة 
الطريان بالتعاون مع ليدو�ص

اأخبار الإمارات

هل ميكن ملر�صح بال حزب
 اأن يفوز ب�صباق الليزيه ؟

عربي ودويل

اأ�رسع رجل يف العامل ي�صارك 
يف ماراثون اأدنوك اأبوظبي

الفجر الريا�صي
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•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
بن  حممد  جمل�س  يف  حما�شرة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
ز�ي��د حتت عنو�ن )�لوليات �ملتحدة ودول��ة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة : 
�لتحديات و�لفر�س �مل�شرتكة( حا�شر فيها مايك بومبيو وزير �خلارجية 

�لأمريكي �ل�شابق. 

من جهة �خرى ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
دبي  معر�س  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  ظبي  �أب��و  عهد 

للطري�ن 2021 �لذي يو��شل فعاليات دورته �ل�شابعة ع�شرة.
وجتول �شموه يف عدد من �لأجنحة �مل�شاركة يف �ملعر�س �شملت �ل�شركات 
: »كاتيك �ل�شينية« و»د��شو �لفرن�شية« و»�إم بي دي �إيه �لأوروبية« و»�شاب 
�ل�����ش��وي��دي��ة« ، ح��ي��ث �ط��ل��ع ���ش��م��وه م��ن م�����ش��وؤويل �ل�����ش��رك��ات ع��ل��ى �أحدث 

منتجاتها من �لتقنيات �ملبتكرة.                       )�لتفا�شيل �س2(

مريكل: و�شع اجلائحة ماأ�شاوي يف اأملانيا
•• برلني-وكاالت:

و�شفت �مل�شت�شارة �لأملانية �أنغيال مريكل �لأربعاء و�شع جائحة كورونا يف �أملانيا باأنه ماأ�شاوي د�عية �إىل �مل�شي 
قدماً يف �إعطاء �جلرعات �ملعززة من �للقاحات بوترية �أ�شرع ونا�شدت �ملت�شككني يف �لتطعيم تغيري �آر�ئهم. 
ويف وقت �شابق من �لأربعاء، قال معهد روبرت كوخ �إن �لإ�شابات �ملوؤكدة ز�دت بو�قع 52826 يف �لوقت 

�لذي ت�شدد فيه �ملوجة �لر�بعة من �جلائحة قب�شتها على �أوروبا.
قالت مريكل يف موؤمتر لروؤ�شاء بلديات �ملدن �لأملانية مل يفت �لأو�ن بعد لأخذ �جلرعة �لأوىل من 

�للقاح... من يح�شل على �للقاح يحمي نف�شه و�لآخرين. �ملخرج �لوحيد من �جلائحة هو تطعيم عدد 
كاف من �لنا�س. �أ�شافت �أن هناك حاجة ملجهود وطني لبدء توزيع �جلرعات �ملعززة باأعد�د �شخمة، بعد 

�أن بد�أت �حلماية �لتي توفرها �للقاحات يف �لت�شاوؤل بعد �شتة �أ�شهر من �جلرعة �لثانية.
من جهة �أخرى، قالت حكومة �ملجر على موقعها �لإلكرتوين �لر�شمي �خلا�س بتطور�ت فريو�س كورونا 

�إن �لبالد �شجلت 10265 �إ�شابة جديدة �لأربعاء، يف �أعلى ح�شيلة يومية منذ نهاية مار�س �آذ�ر.

•• اخلرطوم-وكاالت:

�نقطعت خدمة �لهاتف �ملحمول و�لإنرتنت قبيل جولة من 
عبد  �أول  �لفريق  �جلي�س  قائد  ق��ر�ر�ت  على  �لحتجاجات 

�لفتاح �لربهان، وللمطالبة بحكم مدين.
من جهتها، �أطلقت قو�ت �لأمن غاز�ت م�شيلة للدموع على 
على  �لحتجاج  �لرب��ع��اء  باملئات  ن��زل��و�  �ل��ذي��ن  �ملتظاهرين 
و�إعالن  و�ل�����ش��ي��ادة،  �ل����وزر�ء  جمل�س  بحل  �جلي�س  ق���ر�ر�ت 

�لطور�ئ.
قنابل  �ط��الق  �إن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  عيان  �شهود  وق��ال 
�لغاز يف و�شط �خلرطوم ويف منطقة بحري )�شمال �شرق( 
عنها  قطعت  �ل��ت��ي  �لعا�شمة  يف  ج��رح��ي  �شقوط  �ىل  �أدى 

�لنرتنت  عنها  قطع  كما  �لهاتفية  �لت�شالت  خدمات  كل 
منذ 24 �شاعة. ويوم �لثالثاء، نفذت �شلطات �لأمن حملة 
�عتقالت و��شعة �شملت �لع�شر�ت من �لن�شطاء و�لفاعلني يف 
حتالف قوى �حلرية و�لتغيري من بينهم نور �لدين �شالح 

�لدين ع�شو �ملكتب �ل�شيا�شي حلزب �ملوؤمتر �ل�شود�ين.
وجاءت حملة �لعتقالت �جلديدة �لتي نفذت يف عدد من 
�أخ���رى قبيل  ���ش��ود�ن��ي��ة  �لعا�شمة �خل��رط��وم وم���دن  �إح��ي��اء 
لقر�ر�ت  �لر�ف�شة  �لأرب��ع��اء  م�شري�ت  �نطالق  من  �شاعات 
ق��ائ��د �جل��ي�����س ب��ح��ل جمل�شي �ل�����وزر�ء و�ل�����ش��ي��ادة و�إع����الن 

�لطو�رئ.
ويف ظ��ل ج��ه��ود وو���ش��اط��ات حم��ل��ي��ة ودول���ي���ة م��ت��ع��رثة حلل 
�لأزمة �حلالية يف �لبالد، �أكد جتمع �ملهنيني �ل�شود�نيني يف 

بيان �لثنني �أنه لن يكون جزء� من �أي ت�شوية مع �جلي�س 
�ل�شود�ين؛ م�شري� �إىل �أن �لطريق �لوحيد حلل �لأزمة هو 
نابعة من  كاملة  �نتقالية  ل�شلطة وطنية مدنية  �لتاأ�شي�س 
�لقوى �لثورية و�ملتم�شكة باأهد�ف �لتغيري �جلذري وثورة 

دي�شمرب.
وقامت نائبة وزير �خلارجية �لأمريكي لل�شوؤون �لفريقية 
م����ويل يف خ����الل �لأي������ام �لأخ������رية ب���ج���ولت م��ك��وك��ي��ة بني 
ع��ب��د �هلل حمدوك  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  بينهم  �مل��دن��ي��ني، وم���ن 
�أق��ال��ه �جلي�س وو�شعه قيد �لق��ام��ة �جل��ربي��ة، وبني  �ل��ذي 
�لع�شكريني يف حماولة للتو�شل �ىل ت�شوية تتيح �لعودة �ىل 
منتخبة  �شلطة  �ىل  تقود  �أن  �ملفرت�س  �لنتقالية  �ملرحلة 

دميوقر�طيا يف �لعام 2023.

قوات االأمن تطلق الغاز امل�سيل للدموع 

قطع �شبكة االت�شال بالتزامن مع االحتجاجات يف ال�شودان

االإمارات االأكرث اأمانًا يف العامل يف جتوال ال�سكان لياًل مبفردهم االإمارات االأكرث اأمانًا يف العامل يف جتوال ال�سكان لياًل مبفردهم 

اإ�شرائيل تق�شف جنوب دم�شق
•• دم�صق-وكاالت:

قال �لتلفزيون �ل�شوري �شباح �أم�س، 
�شاروخني  �أط��ل��ق��ت  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  �إن 
��شتهدفا مبنى خاوياً جنوب دم�شق 

من �جتاه ه�شبة �جلولن.
�إ�شقاط  مت  �أن��ه  �لتلفزيون  و�أ�شاف 
�أحد �ل�شاروخني ومل يتم وقوع �أي 

خ�شائر.
ق��د ق�شفت ط��ائ��رة م�شرية  وك��ان��ت 
�لثنني  يوم  بال�شو�ريخ،  جمهولة 
�لبوكمال  مدينة  �أط����ر�ف  �مل��ا���ش��ي 
�لتي  �ل�شرقي  �ل���زور  دي��ر  ري��ف  يف 
�لإير�نية  �مليلي�شيات  فيها  تتمركز 
و�ملو�لية لها، حيث �شوهدت �أعمدة 
�ل����دخ����ان ت��ت�����ش��اع��د م����ن �أط������ر�ف 
عن  م��ع��ل��وم��ات  ورود  دون  �مل��دي��ن��ة، 
�لآن،  ح��ت��ى  �ل��ب�����ش��ري��ة  �خل�����ش��ائ��ر 
حلقوق  �ل�����ش��وري  �مل��ر���ش��د  بح�شب 

�لإن�شان.
وياأتي ذلك بعد �أيام من �إز�لة ر�يات 
�مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �لإي���ر�ن���ي���ة م��ن بع�س 
�لع�شكرية  و�مل���ق���ر�ت  �ل��ت��م��رك��ز�ت 

�لتابعة لها يف مدينة �لبوكمال.

يف جتربة اأرعبت العامل:
هل حقا »يخّرب الرو�ض الف�شاء«؟

••  الفجر -جوريك بون�صيت –ترجمة خرية ال�صيباين

 �شجبت �لعديد من �حلكومات، منها حكومتا �لوليات �ملتحدة وفرن�شا، 
جناح رو�شيا يف �إطالق �شاروخ م�شاد لالأقمار �ل�شناعية �أول �أول �أم�س 
�لثنني م�شريين �إىل »خمّربي �لف�شاء«، مما �أدى �إىل تفاقم �لتوتر�ت 

مع مو�شكو.
   لقد مت تدمري قمر جت�ش�س كهرومغناطي�شي رو�شي قدمي: كو�شمو�س 
عفا عليه  ت�شلينا-د،  �شل�شلة  �إىل  وينتمي   1982 عام  �أطلق   ،1408
�لزمن �لآن. ونتج عن �ل�شطد�م �أكرث من 1500 حطام كبري، �شيبقى 

بع�شها يف �ملد�ر لأكرث من ع�شر �شنو�ت.
   �أد�نت نا�شا ب�شدة موقف رو�شيا، �لذي ي�شيف تهديًد� للحياة �ليومية 
�ملزدحمة ��شال للم�شتاأجرين �ل�شبعة -منهم رو�شيان -ملحطة �لف�شاء 
على  و�لع�شكرية  �ملدنية  �ل�شناعية  �لأقمار  يجرب  �أن  وميكن  �لدولية، 
�إظهار قدرته  �ملناورة وبالتايل تقلي�س عمرها. وكان غر�س �لكرملني 
و�لوليات  �ل�شني  فعلت  �ن  �شبق  كما  �مل���د�ر،  يف  �لأج�شام  تدمري  على 

�ملتحدة و�لهند.                                         )�لتفا�شيل �س10(

وخ�شائر  �شارية  معارك 
ماأرب يف  للحوثيني  فادحة 

•• اليمن-وكاالت:

بينما ت�شتمر �ل�شتباكات على كافة 
�جل��ب��ه��ات يف م�����اأرب �ل��ي��م��ن��ي��ة منذ 
�ملا�شية  �ل�شاعات  �شهدت  �أ�شابيع، 
معارك عنيفة بني �جلي�س �لوطني 
م�شنود� باملقاومة �ل�شعبية من جهة 
وم��ل��ي�����ش��ي��ا �حل���وث���ي �مل��دع��وم��ة من 
�إي��ر�ن من جهة �أخ��رى يف �جلبهات 

�جلنوبية للمحافظة.
باأن  ميد�نية،  م�شادر  �أف���ادت  فقد 
ل���ه���ج���وم عنيف  ت�������ش���دى  �جل���ي�������س 
على  �لأرب��ع��اء،  فجر  �مللي�شيا  �شنته 
ري�س  »�أم  حريب  جبهة  يف  مو�قعه 
كبرية  خ�شائر  وكبدها  �لفليحة«   -
�لتي  �مل��درع��ة  و�مل��ع��د�ت  �لأرو�ح  يف 

��شتخدمتها يف هجومها.
ويف جبهة ذن��ة، دكت غ��ار�ت مكثفة 
�ل�شرعية،  دع���م  حت��ال��ف  ل���ط���ري�ن 
�ل�شو�د،  مو�قع �حلوثيني يف جبال 
ب���ني م��ن��اط��ق ب��ن��ي ���ش��ب��ي��ان وب���الد 

مر�د.
وجاءت هذه �لتطور�ت يف وقت �أكد 
معمر  �ليمني،  �لع���الم  وزي���ر  فيه 
ماأرب  جبهات  تعزيز  �أن  �لإري����اين، 
�ل�شتنز�ف  ب��ع��د  ن��وع��ي��ة  ب���وح���د�ت 
�مللي�شيات خالل  له  تعر�شت  �ل��ذي 
بتغيري  ك��ف��ي��ل  �مل��ا���ش��ي��ة،  �لأ����ش���ه���ر 
ل�����ش��ال��ح �جلي�س  �مل��ع��رك��ة  م���و�زي���ن 
و�ملقاومة و�لقبائل، وحتويل م�شار 

�لعمليات �لع�شكرية .

•• طرابل�س-وكاالت:

يوم  زي�����د�ن،  ع��ل��ي  �لأ���ش��ب��ق،  ليبيا  وزر�ء  رئ��ي�����س  ت��ق��دم 
�لأربعاء، باأور�ق تر�شحه لالنتخابات �لرئا�شية �ملرتقبة 
�لنتخابية  �لإد�رة  مكتب  يف  دي�شمرب،    24 �ل��ب��الد  يف 

بالعا�شمة طر�بل�س.
وقال زيد�ن �إن �لنتخابات هي �ملخرج للوطن مما يعانيه 
م�شتعد  فاإنه  �ل�شلطة،  توليه  حال  يف  �أن��ه  م�شيفا  �لآن، 
جميع  ب��ني  وط��ن��ي  ل��وف��اق  ي���وؤدي  تغيري  �أي  �أو  للتنازل 

�لأطر�ف.
وت���اب���ع يف ت�����ش��ري��ح ���ش��ح��ف��ي ن��ح��ن ���ش��ع��د�ء ب�����اأن تكون 
و�لرتتيب  �لن�شق  ب��ه��ذ�  �ل��ي��وم  ليبيا  يف  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�لعليا  �لوطنية  �ملفو�شية  �إىل  �لتحية  موجها  و�لنظام، 
لالنتخابات وفريق عملها، على ما تقوم به من �إجر�ء�ت 

�شتحقق �ملاأمول منها، وجتعل ليبيا ت�شري نحو �ل�شالم.
�لطلبات  تقدمي  �إىل  �ملر�شحني  من  ع��دد  م�شارعة  وم��ع 
ليبيا،  يف  و�لنيابية  �لرئا�شية  �لنتخابات  �إىل  للرت�شح 
�أن  �لأربعاء،  �أم�س  لالنتخابات،  �لعليا  �ملفو�شية  �أعلنت 

تقدمي �لطلبات ل يعني قبول �لرت�شيحات.

�لرت�شح  طلبات  م��ن  �لتحقق  عملية  �أن  �أو���ش��ح��ت  كما 
تعلن لح��ق��ا قائمة  �أن  �ل��وق��ت �حل���ايل، على  ج��اري��ة يف 
�ملر�شحني، م�شيفة �أن عدد �ملرت�شحني لل�شباق �لرئا�شي 

بلغ 10.
�أ�شافت يف بيان �شادر عن مكتبها �لإعالمي،  �إىل ذلك، 
�أنها با�شرت يف �إجر�ء�ت �إحالة �لقائمة �لأوىل من طلبات 
�لتي  �ل���ن���و�ب،  جمل�س  لن��ت��خ��اب��ات  للرت�شح  �مل��ت��ق��دم��ني 
�لنائب  �إىل كل من  601 مرت�شح،  بيانات  �حتوت على 
�لعام وجهاز �ملباحث �جلنائية و�لإد�رة �لعامة للجو�ز�ت 
ياأتي  �ملر�شحني  �إحالة  �أن  �إىل  �أ�شارت  و�جلن�شية. كذلك 
�نتخاب  ب�����ش��اأن  �حل����ايل  ل��ل��ع��ام  ب��ال��ق��ان��ون رقم2  ع��م��اًل 
جمل�س �لنو�ب وتعديالته، �لذي ي�شرتط على �ملرت�شح 
�أل يكون حمكوًما عليه بعقوبة  �ل�شاد�شة منه:  �ملادة  يف 
�أو جناية �أو جنحة خملة بال�شرف ما مل يكن ماأذوًنا له 
ونوهت  �لقو�نني.  ح�شب  �ملخت�شة،  �جلهات  من  بذلك 
�ملفو�شية �إىل �أن هذ� �لإجر�ء ياأتي يف �إطار حر�شها على 
يف  �لرت�شح  �شروط  توفر  من  و�لتاأكد  �لقانون،  تطبيق 
�لطلبات �ملقدمة، بهدف �إ�شافة �ملزيد من �ل�شفافية على 

�إجر�ء�ت �لعملية �لنتخابية.

�لتفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد ي�شهد حما�شرة يف جمل�ض �شموه بعنوان »الواليات املتحدة ودولة االإمارات : التحديات والفر�ض امل�شرتكة«

لهم..ولدينا  ورعايتهم  حمبتهم 
�أهم  ما هو  لي�س هناك  �أن��ه  يقني 
م���ن ع��ائ��الت��ن��ا �ل���ت���ي حت��ي��ط بنا 
قدما  تدفع  �لتي  �لركيزة  كونها 
و�لأمم..  �مل��ج��ت��م��ع��ات  جن���اح  �إىل 
�لعربية  �ل��ع��ائ��ل��ة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
لالأ�شرة  م�������ش���ع���اً  من����وذج����ا  ت���ع���د 
بناوؤها  ي��ج��ب  �ل���ت���ي  �مل��ت��م��ا���ش��ك��ة 
مل����و�ج����ه����ة خم���ت���ل���ف �ل���ت���ح���دي���ات 
بومبيو  م��اي��ك  و�أك���د  �ملعا�شرة". 
خالل  ومن  �لإم��ار�ت  دولة  " �أن 
بالأ�شرة  �ه��ت��م��ت  ق��ي��ادت��ه��ا  روؤى 
فعززت  �ملجتمع  �أ�شا�س  ه��ي  �لتي 

�أف�شل".  م�شتقبال  لهم  ن�شمن 
�ل���وزي���ر �ل�����ش��اب��ق .." �أن  و�أو����ش���ح 
�لثالث  �لإب��ر�ه��ي��م��ي��ة  �ل��دي��ان��ات 
جميعها �نطلقت من هذه �ملنطقة 
و�لتاريخ  �حل�شار�ت  ومهد  منبع 
.. و�أن �لنا�س يعربون عن �إميانهم 
ومعتقد�تهم بطرق خمتلفة لكن 
ب���اأن �هلل موجود  ي��وؤم��ن  �جل��م��ي��ع 
و�أن نبني ج�شور  ويجب عبادته.. 
خمتلف  بني  و�لتالقي  �لتو��شل 
�ل�شياق  ه��ذ�  يف  م�شري�   .. �لأمم 
�إىل �أهمية �لتفاق �لإبر�هيمي يف 
�لتجاري  �لتعاون و�لتبادل  تعزيز 

�إىل  ت�شعى  �أن  يجب  �لتي  �ل���دول 
تعزيز قوتها �لقت�شادية..م�شري� 
�إىل �أن �لقت�شاد لي�س حكر� على 
�إن تر�شيخ  �أو فئة بل  دولة معينة 
ف���ك���رة �ل���ت���ب���ادل �ل���ت���ج���اري �حلر 
�شرورة ملحة وهي جوهر �لعمل 
ون���وه  به".  �ل��ق��ي��ام  ي��ج��ب  �ل�����ذي 
�لوزير �ل�شابق باأن دولة �لإمار�ت 
�لع�شر  �ل�������ش���ن���و�ت  خ����الل  رك�����زت 
�قت�شادها  تر�شيخ  على  �لأخ���رية 
و�لبتكار  و�لتكنولوجيا  �لوطني 
و�ل��ع��ل��وم �حل��دي��ث��ة وك��ذل��ك فعلت 
بومبيو  و�أ�شار  �ملتحدة.  �لوليات 

�آل  ب��ن حممد  ب��ن ح��م��د�ن  �شعيد 
�لبحرية  �ل���ق���و�ت  ق��ائ��د  ن��ه��ي��ان، 
و�مل�شوؤولني.  �ل�شيوخ  م��ن  وع���دد 
وتناول �ملحا�شر حماور "�لإميان 
و�أهمية  و�لقت�شاد"  و�لأ�����ش����رة 
ه���ذه �ل��رك��ائ��ز �ل��ث��الث��ة جمتمعة 
يف دفع �ملجتمع يف دولة �لإمار�ت 
و�لوليات �ملتحدة وبقية �لعامل.. 
للم�شي قدماً يف حتقيق تطلعاتهم 
�مل�شتقبل..  ن��ح��و  وط��م��وح��ات��ه��م 
وقال " عندما نقوم باأعمالنا ن�شع 
�ليوم  �أطفال  ، حياة  �أعيننا  ن�شب 
�أن  �لذين يجب  �ملقبلة  و�لأج��ي��ال 

�مل�������ش���او�ة ب���ني �ل����ذك����ور و�لإن������اث 
و�ل��ت��ي ك��ان��ت ق��اع��دة �أ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
�أن جهودكم  ك��م��ا  �ل���دول���ة..  ق��ي��ام 
�لهامة مقدرة يف هذ� �ملجال حتى 
خارج حدود �لإمار�ت ل�شمان هذه 
للمجتمعات..  �لإن�شانية  �حلقوق 
�أن  �إىل  �جل���ان���ب  ه���ذ�  م�����ش��ري� يف 
�لن�شاء  �مل��ائ��ة م��ن  80 يف  ح���و�يل 
م�شتوى  �إىل  و�شلن  �لإم��ار�ت��ي��ات 
�لتعليم �لعايل". و�أكد �أن �مل�شتوى 
�لق���ت�������ش���ادي ������ش�����رورة ورك���ي���زة 
و�لدول..  �لأمم  لزده��ار  �أ�شا�شية 
ودول��ة �لإم���ار�ت تعد �إح��دى هذه 

و�ل�شتفادة من �لتقنيات �حلديثة 
لدى كل بلد ملا فيه خري �ل�شعوب 
�ل�شرق  �أن  ور�أى  وم�شتقبلها". 
للنا�س  م����الذ  م��ن��ط��ق��ة  �لأو�����ش����ط 
فمنها بد�أت �لديانات �لإبر�هيمية 
و�نت�شرت �إىل �لعامل و�لتي ُي�شَتمد 
�مل�شرتكة  �ل��ق��ي��م  ج���وه���ره���ا  م���ن 
�حل�شار�ت  وف���ه���م  �ل��ت��ع��اي�����س  يف 
�لأخ���رى.. م��وؤك��د� �أن �لزده���ار ل 
�إمنا  �أن يتحقق من �لعزلة  ميكن 
و�ل�شعوب.  �ل���دول  ب��ني  بالتعاون 
وق����ال " ت�����ش��رف��ت ب��ال��ت��ع��رف على 
ومدى  وعائالتهم  �ل��ق��ادة  بع�س 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ���ش��ه��د 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة حم���ا����ش���رة يف 
حتت  ز�يد"  بن  حممد  "جمل�س 
ودولة  �ملتحدة  " �لوليات  عنو�ن 
�لإم�����������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة : 
 " �مل�شرتكة  و�لفر�س  �لتحديات 
وزير  بومبيو  مايك  فيها  حا�شر 

�خلارجية �لأمريكي �ل�شابق.
�ل�����ش��اب��ق مايك  �ل���وزي���ر  و�أع������رب 
حما�شرته..  م�شتهل  يف  بومبيو 
ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��وج��وده يف جمل�س 
حممد بن ز�يد ويف دولة �لإمار�ت 
�ل��ت��ي ت��ع��م��ل ج��ن��ب��ا �إىل ج��ن��ب مع 
�لنا�س  مل�شاعدة  �ملتحدة  �لوليات 
�ل���ع���امل.. وقال  �أن���ح���اء  يف ج��م��ي��ع 
قدر�ت  لديها  �لإم����ار�ت  دول���ة  �إن 
�لفرق  �أح��دث��ت  عالية  و�إم��ك��ان��ات 
يف تعاونها مع �أ�شدقائها وتقدمي 

خدماتها �لإن�شانية �إىل �لنا�س.
�ل�شيخ  �ملحا�شرة..�شمو  �شهد  كما 
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن 
�ل���ظ���ف���رة  م���ن���ط���ق���ة  �حل�����اك�����م يف 
�شيف  �ل�������ش���ي���خ  ���ش��م��و  و�ل����ف����ري����ق 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
و�للو�ء �لركن بحري طيار �ل�شيخ 

�لتي  و�لأف����ك����ار  �ل��ق��ي��م  �أه����م  �إىل 
تبناها خالل فرتة عمله يف عامل 
ومنها..  �خل���ارج���ي���ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة 
�لقيادة  �أ����ش���ا����س  ه���ي  �ل�����ش��ف��اف��ي��ة 
و�لريادة جلميع دول �لعامل وهي 
�ملخاطر  ل��ت��ق��ل��ي��ل  رئ��ي�����س  ع���ام���ل 
وحتديد  �إم��ك��ان��ي��ات��ن��ا  تقييم  ويف 
ملختلف  و�لتعاون  �لعمل  م�شتوى 
ب�شاأن منطقة  �لأط���ر�ف.. خا�شة 
تو�جه  �ل���ت���ي  �لأو�����ش����ط  �ل�������ش���رق 
�ل���ع���دي���د م����ن �ل���ت���ح���دي���ات حيث 
�إ�شرت�تيجيتنا  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب 
مع  �لتعامل  يف  و�شفافة  و��شحة 
تعي�س  �لتي  �ملنطقة  ه��ذه  ق�شايا 
مرحلة هامة من تاريخها. يذكر 
�شابقا  ع��م��ل  ب��وم��ب��ي��و  م���اي���ك  �أن 
�إ�شافة �إىل من�شب وزير خارجية 
�ل�شتخبار�ت  ل���وك���ال���ة  رئ���ي�������ش���اً 
�لأمريكية �ملركزية "�شي �?ي �يه 
�خلا�شة  �للجنة   " يف  وع�شو�   "
على  �ل��ه��ج��وم  يف  �لتحقيق  ب�����ش��اأن 
مدينة  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لقن�شلية 
بنغازي �لليبية"..وكان قد تخرج 
�لأكادميية  دفعته من  �لأول على 
وي�شت  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لع�شكرية 
ح��ي��ث عمل   1986 ع���ام  ب��وي��ن��ت 
���ش��اب��ط��ا يف ����ش���الح �ل��ف��ر���ش��ان يف 
�جل��ي�����س �لأم��ري��ك��ي..وب��ع��د تركه 
هارفارد  كلية  يف  در����س  �خل��دم��ة 

للحقوق وعمل حمامياً.

ال�شحة جتري 337,742 فح�شا ك�شفت عن 74 اإ�شابة جديدة 
بفريو�ض كورونا و93 حالة �شفاء وعدم ت�شجيل اأي حالة وفاة 

••   اأبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع لتو�شيع وزيادة نطاق 
�لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت �مل�شابة 
بفريو�س كورونا �مل�شتجد "كوفيد - 19" و�ملخالطني لهم وعزلهم .. 
�أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 337،742 فح�شا جديد� خالل �ل�شاعات 
�أف�شل  با�شتخد�م  �ملجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  �ملا�شية   24 �ل��� 

و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
   و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق 
�إ�شابة  حالة   74 عن  �لك�شف  يف  �لدولة  م�شتوى  على  �لفحو�شات 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  �ل��الزم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 741،148 حالة.
  كما �أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عدم ت�شجيل �أي حالة وفاة 
خالل �لأربع و�لع�شرين �شاعة �ملا�شية، وبذلك يبلغ عدد �لوفيات يف 

�لدولة 2،144 حالة.
بفريو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   93 �شفاء  عن  �ل���وز�رة  �أعلنت    كما 
�أعر��س �ملر�س  19" وتعافيها �لتام من  "كوفيد -  كورونا �مل�شتجد 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لالزمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�شفاء 735،816 حالة.

ال�شحة تعلن تقدمي 18,567 جرعة من 
لقاح كوفيد- 19 خالل ال� 24 �شاعة املا�شية

•• اأبوظبي- وام:

�أعلنت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع عن تقدمي 18،567 جرعة من لقاح 
كوفيد19- خالل �ل�شاعات �ل� 24 �ملا�شية وبذلك يبلغ جمموع �جلرعات 
�لتي مت تقدميها حتى �م�س 21،620،393 جرعة ومعدل توزيع �للقاح 

�شخ�س.  100 لكل  جرعة   218.60
�إىل  و�شعياً  لقاح كوفيد19-  لتوفري  �ل��وز�رة  ياأتي ذلك متا�شيا مع خطة 
�لو�شول �إىل �ملناعة �ملكت�شبة �لناجتة عن �لتطعيم و�لتي �شت�شاعد يف تقليل 

�أعد�د �حلالت و�ل�شيطرة على فريو�س "كوفيد19-".

�شرطة اأبوظبي واجلمعية االأوروبية ملدار�ض 
تعليم القيادة تبحثان تعزيز التعاون

•• اأبوظبي-وام:

مل���د�ر����س تعليم قيادة  �أب��وظ��ب��ي م��ع �جل��م��ع��ي��ة �لأوروب����ي����ة  ���ش��رط��ة  ب��ح��ث��ت 
�ل�شيار�ت �شبل �لتعاون وتبادل �خلرب�ت لتطوير منظومة تدريب وفح�س 

�ل�شائقني.
�ل�شائقني  ترخي�س  �لعامري مدير مديرية  �لربيك  �لعقيد حممد  وكان 
مانويل  برئا�شة  �جلمعية  وفد  �لتقى  �ملركزية  �لعمليات  بقطاع  و�لآل��ي��ات 
بيكاردي �شكرتريها �لعام .. وجرى خالل �للقاء ��شتعر��س �آخر �مل�شتجد�ت 
و�لأعمال �لتي قامت بها �جلمعية من در��شات و��شتحد�ث بر�مج وتقنيات 

تطويرية لكل من منظومة تدريب و�ختبار �ل�شائقني.

••  اأبوظبي-الفجر

يف  وم��ا  �لثقيلة  �ملركبات  دخ��ول  �أن  �أبوظبي  �شرطة  �أك��دت 
�لأوقات  يف  منها  �خل��روج  �أو  �ل�شكنية  �لأحياء  �إىل  حكمها 
�شائقي  وحثت   م��روري��ة.   خمالفة  يعد  بها  �مل�شموح  غري 
�ملركبات �لثقيلة �إىل �للتز�م بالت�شاريح �ملرورية �ل�شادرة 
من �جلهات �ملخت�شة و�للتز�م ب�شروطها و بتوقيت حركة 
�ل��ط��رق مبدينة  م��د�خ��ل  �لإر����ش���اد�ت على  و�ت��ب��اع  �شريها، 
�ملعلن عنها  �ل��ذروة  باأوقات  و�لتقيد   ، �أبوظبي و�شو�حيها 
�مل���ح���ددة يف  �أب��وظ��ب��ي  �إم�����ارة  �مل��رك��ب��ات �لثقيلة يف  حل��رك��ة 
من  �أبوظبي   مدينة  يف  و�مل�شائية  �ل�شباحية   �لفرتتني  
6:30 �شباحا �إىل 9:00 �شباحا، ومن 3:00 م�شاء �إىل 

6:00 م�شاء ،وحددت  �أوقات  �لذروة يف  مدينة �لعني من 
6:30 �شباحا �إىل 8:30 �شباحا، من 2:00 م�شاء �إىل 

ع�شر�.  4:00
�ملركبات  �ملخالفات على  �لت�شديد على تطبيق  �أن   و�أك��دت 
�لثقيلة ور�شدهم وخمالفتهم من خالل �لأنظمة �لذكية  
ياأتي �شمن جهودها  و�أولوياتها �ل�شرت�تيجية يف �حلفاظ 
�لأمن  عا�شمة  �أب��وظ��ب��ي  وج��ع��ل  �ل��وط��ن  مكت�شبات  ع��ل��ى 

و�لأمان.
و�أو����ش���ح���ت �أن�����ه ووف���ق���ا ل��ل��ق��ر�ر �ل�������وز�ري ب�����ش��اأن قو�عد 
و�إج��ر�ء�ت �ل�شبط �ملروري فاإن ن�س �ملخالفة هي  "مرور 
�ملمنوعة   �لطرق و�لأم��اك��ن  �لثقيلة  يف  �ملركبات  �أو دخ��ول 

هي �لغر�مة 1000 درهم  و4 نقاط مرورية".

�شرطة اأبوظبي : دخول املركبات الثقيلة لالأحياء 
ال�شكنية يف اأوقات الذروة يعد خمالفة مرورية

الثانية عامليا يف موؤ�سر اأكرث الدول اأمانا

االإمارات االأكرث اأمانا يف العامل يف جتوال ال�شكان لياًل مبفردهم
دول���ة  �أن  م����وؤخ����ر�،  م���رم���وق،  ت�����ش��ن��ي��ف دويل  ك�����ش��ف 
�أمانا يف  �لأك��رث  �لبلد  �ملتحدة هي  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�لنا�س مبفردهم  بتجول  �لأمر  يتعلق  �لعامل، عندما 

يف �ل�شو�رع.
وو�شلت ن�شبة من ي�شعرون بالأمن عندما يتجولون 
لوحدهم يف �شو�رع دولة �لإمار�ت �إىل 95 يف �ملئة، ثم 
جاءت �لرنويج يف �ملرتبة �لثانية بن�شبة تناهز 93 يف 

�ملئة.
موؤ�شر  يف  �لثانية  �ملرتبة  �لإم����ار�ت  دول��ة  ت��ب��و�أت  كما 
�أكرث بلد�ن �لعامل �أمانا، وفقا لتقرير غالوب لالأمن 

و�لنظام 2021، ومل تتقدم على دولة �لإمار�ت �شوى 
��لرنويج.

وجاءت �ل�شني يف �ملرتبة �لثالثة، من حيث �لأمان، ثم 
و�شط  �لتالية،  �ملر�كز  يف  و�آي�شلند�،  وفنلند�  �شوي�شر� 
على  د�أب���ت  �لتي  �لإ�شكندنافية  ل��ل��دول  لف��ت  ح�شور 

ت�شجيل �أعلى م�شتويات �لتنمية �لب�شرية يف �لعامل.
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  ق��ال  ذل��ك  على  وتعليقا 
�آل نهيان،  ز�يد  �ل�شيخ �شيف بن  �لد�خلية �شمو  وزير 
�لقائد خليفة  �شيدي  بحكمة  تويرت،  تغريدة على  يف 
بن ز�يد، وروؤية �شيدي حممد بن ر��شد ودعم �شيدي 

حممد بن ز�يد، ح�شدت دولة �لإمار�ت �ملركز �لأول يف 
عامليا  �لثانية  و�ملرتبة  �ل�شكان ليال مبفردهم  جتو�ل 
لأكرث �لبلد�ن �أماناً وفقا لنتائج تقرير جالوب لالأمن 

و�لنظام2021، حفظ �هلل �لإمار�ت و�أد�م �أمنها.
و�عتمد غالوب يف �إ�شد�ر هذه �ل�شنة من �ملوؤ�شر على 
�لأجوبة �لتي �أدىل بها نحو 120.000 من �ل�شكان 
�لبالغني 15 عاماً فاأكرب يف 115 دولة ومنطقة حول 
�لعامل على �أربعة �أ�شئلة ب�شاأن مدى �شعورهم بالأمان 
يف �لدول �لتي يعي�شون فيها، ومدى قدرة �حلكومة يف 

كل دولة على �إقر�ر �لنظام وتطبيق �لقانون.

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

�أبو ظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س معر�س دبي للطري�ن 2021 

بجانب  �ل��ط��ري�ن  �شناعة  ع���امل  يف  تعر�شها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ت��ك��رة  �لتقنيات 
ت�شليط �ل�شوء على �أهم �لتطور�ت �لعاملية يف جمال �لطري�ن مبختلف 
�إن  �شموه:  وق��ال  �لتوفيق.  �مل�شاركني  جلميع  �شموه  متمنياً  �أن��و�ع��ه.. 
�أهمية خا�شة من حيث  تكت�شب  للطري�ن  دبي  ملعر�س  �ل��دورة �حلالية 

�لذي يو��شل فعاليات دورته �ل�شابعة ع�شرة. وجتول �شموه يف عدد من 
�ل�شينية"  "كاتيك   : �ل�شركات  �شملت  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة  �لأجنحة 
�ل�شويدية"..  �لأوروبية" و"�شاب  �إي��ه  دي  بي  �لفرن�شية" و"�إم  و"د��شو 
من  منتجاتها  �أح���دث  على  �ل�شركات  م�شوؤويل  م��ن  �شموه  �طلع  حيث 

حجم �مل�شاركات �لوطنية و�لعاملية ونوعية �ملعرو�شات �لتي ت�شكل �إ�شافة 
�إىل قطاع �لطري�ن و�شط �لظروف �لتي يعقد خاللها �ملعر�س.. بجانب 
م�شتوى �لتنظيم وكفاءته و�لذي يليق ب�شمعة دولة �لإمار�ت وريادتها يف 

�شناعة �ملعار�س و��شت�شافة �لأحد�ث �لعاملية يف خمتلف �لظروف.
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اأخبـار الإمـارات
امل�شرف املركزي ي�شدر اإر�شادات جديدة ب�شاأن مواجهة غ�شل االأموال ومكافحة متويل االإرهاب

•• اأبوظبي - وام: 

�أ�شدر م�شرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي �إر�شاد�ت جديدة ب�شاأن 
�ل�شر�فة  ل�شركات  �لإره���اب  متويل  ومكافحة  �لأم���و�ل  غ�شل  مو�جهة 

�ملرخ�شة.
م�شرف  حم��اف��ظ  �لتميمي  بالعمى  ���ش��امل  حم��م��د  خ��ال��د  م��ع��ايل  وق���ال 
�ملركزي مهامنا  �مل�شرف  ن��وؤدي يف   .. �ملركزي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
وم�شوؤوليتنا �لرقابية و�لإ�شر�فية بالتز�ٍم تام. كما نعمل على �شمان فهم 
جتاه  مل�شوؤولياتها  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �ملرخ�شة  �ل�شر�فة  �شركات  جميع 
مو�جهة غ�شل �لأمو�ل ومكافحة متويل �لإرهاب، وو�شعها بر�مج فّعالة 

لتحديد وتخفيف خماطر هذه �لأن�شطة على عملياتهم، و�لمتثال �لتام 
للتز�ماتهم �لقانونية.

من  �ع��ت��ب��ار�ً  �لتنفيذ  حيز  �شتدخل  �لتي  �جل��دي��دة،  �لإر����ش���اد�ت  وت�شهم 
�لفعال  و�لتنفيذ  للمخاطر  �ملرخ�شة  �ل�شر�فة  �شركات  فهم  يف  �ليوم، 
للتز�ماتها �لقانونية �ملتعلقة مبو�جهة غ�شل �لأمو�ل ومكافحة متويل 
�لإرهاب. وتاأخذ هذه �لإر�شاد�ت يف �لعتبار �ملعايري و�لتوجيهات �ل�شادرة 
عن جمموعة �لعمل �ملايل "فاتف" كما ُتلزم �شركات �ل�شر�فة �ملرخ�شة 
تاريخ  من  و�ح��ٍد  �شهٍر  غ�شون  يف  �جلديدة  للمتطلبات  �متثالها  �إثبات 

�إ�شد�رها.
باملخاطر  يتعلق  فيما  �حليوية  �لقطاعات  من  �ل�شر�فة  قطاع  وُيعترب 

نظر�ً لأهميته �لبالغة يف دولة �لإمار�ت، حيث تزد�د هذه �ملخاطر ب�شكل 
ملحوظ نتيجة تعامالتها بالنقد و�ملدفوعات عرب �حلدود.

وتن�س �لإر�شاد�ت �جلديدة على �أن تعتمد �شركات �ل�شر�فة �ملرخ�شة على 
برنامٍج فّعال ملو�جهة غ�شل �لأمو�ل ومكافحة متويل �لإرهاب وم�شمم 
�أو متويل  �لأم��و�ل  لت�شهيل غ�شل  �لن�شاط  ��شتغالل هذ�  لأغر��س منع 
�ملخاطر،  على  ق��ائ��ٍم  نهٍج  تطبيق  �ل�شركات  ه��ذه  على  ويتعنّي  �لإره���اب 
وذلك عرب �إجر�ء تقييٍم منتظم يغطي جميع �ملخاطر ذ�ت �ل�شلة باأعمال 
�لت�شليم  وقنو�ت  و�خلدمات  و�ملنتجات  �لعمالء  ذلك  يف  مبا  �ل�شر�فة، 
و�لتقنيات �جل��دي��دة و�مل��خ��اط��ر �جل��غ��ر�ف��ي��ة و�ل��ن��ظ��ر�ء و�ل��ت��م��وي��ل غري 
�مل�شروع. ويف �لوقت نف�شه، يجب �أن ت�شب نتائج تقييم �ملخاطر ل�شركات 

�ل�شر�فة �ملرخ�شة يف م�شلحة �ل�شيا�شات �ل�شاملة للربنامج و�لإجر�ء�ت 
و�ل�شو�بط �لد�خلية وتدريب �ملوظفني، للحد من �ملخاطر ب�شكل فّعال.

ويت�شمن برنامج مو�جهة غ�شل �لأمو�ل ومكافحة متويل �لإرهاب �إن�شاء 
وفح�س  للعمالء،  �ل��و�ج��ب��ة  �لعناية  وب��ذل  لالمتثال،  خم�ش�شة  �إد�رة 
�لإم���ار�ت  دول��ة  ملتطلبات  �لكامل  و�لم��ت��ث��ال  م�شتمر،  ب�شكل  �ملعامالت 
ب�شاأن �لعقوبات �ملالية �مل�شتهدفة و�لإبالغ عن �ملعامالت �مل�شبوهة. وقد 
�إر�شاد�ٍت ب�شاأن عنا�شر �لربنامج، و�لتي  �أ�شدر �مل�شرف �ملركزي موؤخر�ً 
تنطبق على جميع �ملوؤ�ش�شات �ملالية �ملرخ�شة. لالطالع على �لإر�شاد�ت 
https://www. �ل��ت��ايل:  �ل��ر�ب��ط  على  �ل�شغط  ُيرجى  �جل��دي��دة، 

.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft

جائزة حممد بن زايد الأف�شل معلم تعقد اجتماعا ملن�شقي الدول امل�شاركة

�ملعلمني  ج��م��ي��ع  �إىل  و�ل���و����ش���ول 
و�إب����ر�ز  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ل�شتقطابهم 
�أع��م��ال��ه��م �ل��رتب��وي��ة �لإث��ر�ئ��ي��ة يف 

جمتمعاتهم �ملدر�شية.
و�أكد �أن دعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للجائزة  �ل��د�ئ��م  �مل�شلحة  للقو�ت 
وت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وه وح��ر���ش��ه على 
�أن تظل يف �لطليعة �إ�شر�قاً وقيمة 

لهم  و�شكر  باملجتمعني  �ل��درم��ك��ي 
خلطط  �ل��د�ئ��م  ودعمهم  تعاونهم 
�جلهود  مثمناً  و�أهد�فها  �جلائزة 
�مل�شاركني  ل��ل��م��ن�����ش��ق��ني  �حل��ث��ي��ث��ة 
يف �ل�����دور�ت �ل�����ش��اب��ق��ة. ول��ف��ت �إىل 
�أكرث  �ل��ي��وم  �أ�شبحت  �جل��ائ��زة  �أن 
ت��و���ش��ع��اً و�ن��ت�����ش��ار�ً م��ع دخ���ول دول 
جديدة و�إف�شاح �مل�شاركة للمعلمني 
�لأجانب وهذ� ما يعك�س فل�شفتها 
�ل���ف���ائ���دة  ت��ع��م��ي��م  �ل����رتب����وي����ة يف 

�أهد�فها  �أجل حتقيق  و�إجن��از�ً من 
�ملعلم  م��ك��ان��ة  ت��ر���ش��ي��خ  �ل��ن��ب��ي��ل��ة يف 
�أ�شهم  وت��ط��وره و�إب�����ر�ز م��ن��ج��ز�ت��ه 
قدماً  وم�شيها  �جل��ائ��زة  تطور  يف 
و�لتحديث  �ل��ت��م��ي��ز  ط���ري���ق  ع��ل��ى 

و�ل�شتمر�رية.
كذلك  ��شتعر�س  �للقاء  �أن  وذك��ر 
�له���ت���م���ام���ات و�ل�������روؤى و�لأف���ك���ار 
�مل�����ش��ارك��ة من  �ل���دول  ع��ن  �ملنبثقة 
�أجل زيادة حجم م�شاركة �ملعلمني 

•• اأبوظبي-وام:

ع���ق���دت ج����ائ����زة حم���م���د ب����ن ز�ي����د 
لأف�������ش���ل م���ع���ل���م �ج���ت���م���اع���اً �شم 
�مل��ن�����ش��ق��ني ل����ل����دول �مل�������ش���ارك���ة يف 
خطة  ��شتعر��س  بغر�س  �جل��ائ��زة 
جدول  يف  �لإجن����از  وح��ج��م  �لعمل 
�ل��ر�ب��ع��ة ومناق�شة  �ل���دورة  �أع��م��ال 
مب�شاركة  �خل��ا���ش��ة  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت 
�مل��ع��ل��م��ني ب��ج��ان��ب م��ر�ج��ع��ة خطة 
�ل��ت�����ش��وي��ق وم�����ش��ت��ج��د�ت �ل�����دورة 

�لر�بعة و�آلية �لتقدمي و�لتقييم.
�لدرمكي  ح��م��د  �ل���دك���ت���ور  وق�����ال 
�للقاء كان  �إن  ع��ام �جل��ائ��زة  �أم��ني 
�إىل جو�نب  للغاية وتطرق  مثمر�ً 
للدورة  ��شتعد�د�ً  ع��دة  حت�شريية 
�أن��ه مت خالل  �إىل  و�أ���ش��ار  �لر�بعة. 
جمموعة  على  �لتاأكيد  �لجتماع 
على  ط���ر�أت  �ل��ت��ي  �مل�شتجد�ت  م��ن 
ريادتها  يف  و�أه��م��ي��ت��ه��ا  �جل����ائ����زة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  خ��ا���ش��ة  و�شموليتها 
ب��ت�����ش��م��ي��ن��ه��ا ب����ن����ود�ً ف��رع��ي��ة مثل 
وث��ي��ق��ة �لأخ������وة �لإن�����ش��ان��ي��ة �لتي 
و�ل�شالمة  �أب���وظ���ب���ي  يف  �أط���ل���ق���ت 
�لرقمية ومكافحة �لتنمر �لرقمي 
ل�شيما بعد بروز �جلائحة. ورحب 

�لتقدم  ب�����اب  ف���ت���ح  م����ع  ل����ش���ي���م���ا 
للم�شاركة يف �جلائزة لفتاً �إىل �أن 
�للقاء بحث يف �خلطوط �لعري�شة 
للعمل �لتنفيذي و�أف�شل �ملمار�شات 
بتعزيز  يتعلق  فيما  فيها  �ملتبعة 
ح�شور �جلائزة يف �شماء �ملعرفة يف 

�لبلد�ن �ملعنية.
�أن �لدورة �لر�بعة �ت�شمت  و�أو�شح 
�إنها  �إذ  وج���وه���ري  م��ه��م  ب��ت��غ��ي��ري 
مرحلتني  �ىل  ت��ن��ق�����ش��م  �����ش����وف 
وتت�شمن يف �ملرحلة �لأوىل خم�شة 
�إليها  ت�����ش��ت��ن��د  ر�����ش���خ���ة  م���ع���اي���ري 
،�لإب����د�ع  �لإجن����از  �لتميز يف  وه��ي 
و�لتعليم  �ل��ت��ط��وي��ر  و�لب����ت����ك����ار، 
�لإيجابية،  �مل���و�ط���ن���ة  �مل�������ش���ت���د�م، 

�لريادة �ملجتمعية و�ملهنية.
�لثانية  �مل��رح��ل��ة  يف  " �أم�����ا  وق�����ال 
�ملرحلة  م��ن  �مل��ت��اأه��ل��ون  فيتناف�س 
خمتلفة،  مل���ع���اي���ري  وف���ق���ا  �لأوىل 
�ملرحلة  م���ع���اي���ري  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
�لأوىل وهذه �ملعايري هي، �ملعايري 
و�مل�شاريع  �ملائة  يف   20 �لرئي�شية 
و�لبتكار  �ملائة  يف   20 و�مل��ب��ادر�ت 
و�ملبادرة  �مل��ائ��ة  يف   20 �ملجتمعي 
وت�شويت  �مل��ائ��ة  يف   30 �ل��ري��ادي��ة 

�جلمهور 10 يف �ملائة".

برنامج �شباب اأديبك يعزز من تعليم العلوم والتكنولوجيا والهند�شة والريا�شيات والفن يف ن�شخته التا�شعة
•• اأبوظبي-الفجر: 

و��شل برنامج �شباب �أديبك، �ملبادرة 
�ل�شنوية للتو��شل مع �ل�شباب �لتي 
�لأ�شخم  �أدي���ب���ك، �حل���دث  �أط��ل��ق��ه��ا 
�أهمية وت��اأث��ري�ً يف �شناعة  و�لأك��رث 
�لناجح  ع��م��ل��ه��ا  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���ط���اق���ة 
�لطاقة  ق����ط����اع  �����ش����ورة  وت���ع���زي���ز 
كم�شدر للوظائف �لو�عدة لل�شباب 
�لإمار�تي من خالل ��شتقبال 500 
�لن�شخة  20 مدر�شة يف  طالب من 
�لتا�شعة �لتي يتم �نعقادها من 15 
2021 يف مركز  نوفمرب   18 �إىل 

�أبوظبي للمعار�س �أدنوك.
�ملد�ر�س  ي�شتهدف �لربنامج طالب 
�أعمارهم  ت���رت�وح  �ل��ذي��ن  �لثانوية 
��شتفاد  وق��د  ع��اًم��ا،  و17   14 ب��ني 
�أكرث من 3300 طالب من جميع 
�أنحاء �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من 
�لربنامج �لر�ئد منذ �إن�شائه يف عام 
"�أديبك  برنامج  نال  وقد   ،2013
قبل  من  و�لتقدير  �ل�شباب" �لثناء 

�شناعة �لطاقة.
ي�شم برنامج �شباب �أديبك 2021 
ي���ق���ام حت����ت رع����اي����ة معايل  �ل������ذي 

قطاع �لطاقة.
بالتز�من  �أديبك  �شباب  قام برنامج 
مع �حتفال دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�مل���ت���ح���دة ب��ال��ي��وب��ي��ل �ل���ذه���ب���ي على 
ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا ب��ت��ط��وي��ر ور����ش���ة عمل 
"عام �خلم�شني"  بعنو�ن  خم�ش�شة 
 – "�إنبك�س  �شركة  وذلك بدعم من 
�ل�شباب  لإلهام  �ليابانية،  جودكو" 
يف ت��ك��وي��ن روؤي��ت��ه��م �خل��ا���ش��ة حول 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  طموحات 
عاًما  �خلم�شني  مدى  على  �ملتحدة 

�لقادمة"
وق������د ������ش�����ارك �ل�����ط�����الب روؤي���ت���ه���م 
ل���ل���ت���ط���ور�ت �ل���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا دول���ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من خالل 
يف  �خلم�شني"  "عام  �ل��ع��م��ل  ور����س 
�لتعليم  م��ث��ل:  م��ت��ع��ددة  ق��ط��اع��ات 
و�لبنية  و�لنقل  و�لطاقة  و�ل�شحة 
و�لبيئة  و�ل���ت�������ش���ن���ي���ع  �ل���ت���ح���ت���ي���ة 

و�لف�شاء لعام 2071.
��شت�شافت ويذرفورد هذ� �لعام 15 
ز�يد  بن  خليفة  مدر�شة  من  طالًبا 
�أبو  �لت�شنيع �حلديثة يف  يف من�شاأة 
ظبي، حيث قام �لطالب بجولة يف 
�ملزيد عن  م�شنع ويذرفورد ملعرفة 

ت��ن��ظ��م��ه��ا ج��ام��ع��ة �أب��وظ��ب��ي وور����س 
عمل �لتكنولوجيا و�لبتكار من قبل 
ج��ام��ع��ة ز�ي���د و ور����س ع��م��ل من�شة 
 STEM of "لتعليمية� �أدن���وك 
for life "من قبل �أدنوك لتعليم 
و�لهند�شة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ع��ل��وم 
و�لريا�شيات، و" �لرحلة �لتعليمية 
لتخزين �لنفط وتكريره" من قبل 

�شركة بروج للطاقة".
�أبوظبي  ب��رتول  �شركة  وق��د عقدت 
ب�شفتها  )�أدن��������������وك(  �ل����وط����ن����ي����ة 
���ش��رك��ة ط��اق��ة ت��ق��دم��ي��ة ت��رك��ز على 
ببناء م�شتقبل  وتلتزم  �لتكنولوجيا 
برنامج  مع  �شر�كة  ��شتد�مة  �أك��رث 
�لطالب  ل��ت��ع��ل��ي��م  �أدي����ب����ك  ����ش���ب���اب 
�لز�ئرين حول "وظائف �مل�شتقبل" 
وت�������ش���ج���ي���ع���ه���م ع���ل���ى �ل���ت���ف���ك���ري يف 
�أدن��وك من  �مل�شتقبلية يف  �لوظائف 
خ���الل م��ع��ر���س مم��ت��ع وت��ف��اع��ل��ي يف 
�أديبك يغطي عدة مو�شوعات تقنية 
و�لتعلم  �ل�شطناعي  �لذكاء  مثل: 

�لآيل و�لهند�شة �ملتقدمة.
يتما�شى دعم �أدنوك لربنامج �شباب 
�أديبك مع مبادر�تها �لأو�شع نطاقاً 
�لعلوم و�لتكنولوجيا  لتعزيز تعليم 

�ل�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان، وزير 
�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����س وب���دع���م من 
باأبوظبي  و�مل��ع��رف��ة  �لتعليم  د�ئ���رة 
رئي�شية  عنا�شر  خم�شة  )�أدي�����ك(، 
تت�شمن كاًل من: برنامج �ل�شفر�ء 
و�لربنامج  �خل��ري��ج��ني  وب��رن��ام��ج 
�لرتفيهي  و�لتعليمي  �لتجريبي 
ومنتدى �شباب �أديبك، و�لعديد من 

�لرحالت �مليد�نية �ل�شناعية.
كري�شتوفر  ق���ال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب��ه��ذه 
�لعاملية  �ل��ط��اق��ة  رئ��ي�����س  ه��د���ش��ون، 
�إيفنت�س،  ج��ي  �إم  دي  ���ش��رك��ة  ل���دى 
وموؤمتر  مل��ع��ر���س  �مل��ن��ظ��م��ة  �جل��ه��ة 
ق��م��ن��ا يف ن�شخة  " ل��ق��د  )�أدي����ب����ك(: 
�شباب  ب���رن���ام���ج  م����ن  �ل����ع����ام  ه������ذ� 
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  بدمج  �أديبك 
�لفن  م��ع  و�لريا�شيات  و�لهند�شة 
يف ج��م��ي��ع ور������س �ل��ع��م��ل وخ����رب�ت 
ت�شجيع  مل��و����ش��ل��ة  �ل��ع��م��ل��ي  �ل��ت��ع��ل��م 
تقدمه  ما  ��شتك�شاف  على  �لطالب 

�ل�شناعة".
"لقد  ق����ائ����اًل:  و�أ�����ش����اف ه���د����ش���ون 
500 طالب  �أم��ام  �لفر�شة  �أتيحت 
للم�شاركة يف ور�س عمل �لروبوتات 
�لتي  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة  �ل���ع���م���ل  وور��������س 

و�ل��ري��ا���ش��ي��ات يف دولة  و�ل��ه��ن��د���ش��ة 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وقد 
 45000 �إىل  ي�����ش��ل  م���ا  ����ش��ت��ف��اد 
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة م��ن ح���و�يل 900 
�لإم���ار�ت  �أن��ح��اء  جميع  يف  مدر�شة 
برنامج  م����ن  �مل����ت����ح����دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي يف جم�����الت  �أدن�����������وك 
و�لهند�شة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ع��ل��وم 
عام  يف  �إط��الق��ه  منذ  و�لريا�شيات 
�أدن�����وك  ت��خ��ط��ط  ح��ي��ث   ،2017
لتو�شيع برناجمها �لتعليمي وزيادة 
 200،000 �إىل  لي�شل  �لعدد  هذ� 

طالب بحلول عام 2030.
�لطالب  ب��ت��ع��ل��ي��م  �أدن���������وك  ت���ل���ت���زم 
باعتبارهما  م��ه��ار�ت��ه��م  وت��ط��وي��ر 
متكني  يف  �أ����ش���ا����ش���ي���ني  ع��ن�����ش��ري��ن 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لأهد�ف 
�ل��ط��وي��ل��ة �لأم����د ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف �ل��وق��ت �لذي 
ت�شتعد فيه �لدولة للخم�شني عاًما 
�لقادمة، ويوفر برنامج �شباب �أديبك 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  مثالية  من�شة 
�لتفكري  وحت��ف��ي��ز  تعلمهم  لتعزيز 
�لإبد�عي وتوفري مو�كبتهم لأحدث 
يف  �مل�شتقبلية  و�لوظائف  �لتقنيات 

ثقافة  لبناء  م�شممة  جل�شة   12
�شبابية طموحة من خالل حا�شنة 
�لجتماعي  ل���الب���ت���ك���ار  �ل�������ش���ب���اب 
لل�شباب  جماعي  جمتمعي  وحمفز 
ون���و�ة بحثية، كما  ف��ك��ري  وجم��م��ع 
�أديبك  �شباب  برنامج خريجي  �أت��اح 
حممد  �مل��ه��ن��د���س  مقابلة  ل��ل��ط��الب 
�ملزروعي، م�شرف �حلفر يف �أدنوك، 
�شباب  برنامج  �ألهمه  كيف  ملعرفة 
�ملهنية  م�شريته  يف   2013 �أديبك 

�ل�شلكية  �لأ����ش���الك  �إن��ت��اج  خ��دم��ات 
�أنابيب �حلفر،  و�أن��و�ع خمتلفة من 
�لطالب مبجموعة  تعريف  كما مت 
و�مل����ع����د�ت  �لأدو�ت  م����ن  و������ش����ع����ة 
�لأ�شا�شية �مل�شتخدمة يف حفر �لآبار، 
و�أخ������ذ �ل���ط���الب ف���ك���رة ع���ام���ة عن 
و�ل�شالمة  �ل�شحة  و�أنظمة  قو�عد 

يف �شناعة �لنفط و�لغاز.
��شت�شاف  ن���ف�������ش���ه،  �ل�����وق�����ت  ويف 
م��ن��ت��دى ���ش��ب��اب �أدي���ب���ك �أك�����رث من 

�مل�شتقبلية.
يقام برنامج �شباب �أديبك بدعم من 
باأبوظبي  و�مل��ع��رف��ة  �لتعليم  د�ئ���رة 
�لوطنية  �أبوظبي  و�شركة  )�أدي���ك( 
للبرتول )�أدنوك( وجامعة �أبوظبي 
و�شركة  ل��ل��ط��اق��ة  ب������روج  و����ش���رك���ة 
و�شركة  ت��ك��ن��ول��وج��ي  ك���ورت���ر�ك�������س 
"�إنبيك�س-  و�شركة  موبيل  �إك�شون 
�إنرجيز  تكنيب  و���ش��رك��ة  جودكو" 

وويذرفورد وجامعة ز�يد.

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

وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
لوك�شني  ت��ي��ودورو  معايل  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
 2020 �إك�شبو  مقر  يف  وذل��ك  �لفلبني  خارجية  وزي��ر 

دبي.
دولة  بني  �لثنائية  �لعالقات  بحث  �للقاء  خالل  جرى 
ت��ع��زي��ز رو�ب����ط �ل�شد�قة  �لإم������ار�ت و�ل��ف��ل��ب��ني و���ش��ب��ل 
كافة،  �مل��ج��الت  يف  �ل�شديقني  �لبلدين  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون 
�لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  من  ع��دد�  �جلانبان  ناق�س  كما 
لوك�شني  تيودورو  ومعايل  �شموه  و��شتعر�س  �مل�شرتك. 

هذ�  و�أهمية  دب��ي   2020 �إك�شبو  يف  �لفلبني  م�شاركة 
�حلدث �لعاملي �لبارز يف ��شتك�شاف �آفاق �أرحب للتعاون 

�مل�شرتك بني �لبلدين يف �لعديد من �ملجالت.
�آل نهيان مبعايل  ورح��ب �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�ي��د 
ع��ل��ى تعزيز  م���وؤك���د� �حل���ر����س   .. ل��وك�����ش��ني  ت����ي����ودورو 
�لتعاون  نطاق  وتطوير  �لفلبني  مع  �لثنائية  �لعالقات 
�مل�شالح  يحقق  مبا  جم��الت  ع��دة  يف  �مل�شرتك  و�لعمل 

�مل�شرتكة للبلدين ويعود باخلري على �شعبيهما.
�لها�شمي  �إب��ر�ه��ي��م  ب��ن��ت  رمي  م��ع��ايل   .. �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل �ملدير �لعام لإك�شبو 

دبي.  2020

هيئة الطوارئ واالأزمات تتفقد مبنى احلفظ والرتميم التابع لالأر�سيف الوطني 

االأر�شيف الوطني يتخذ مركز احلفظ والرتميم مقرًا ال�شتمرارية اأعماله
•• ابوظبي- الفجر:

�طلع وفد �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث على جتهيز�ت 
مبنى م��رك��ز �حل��ف��ظ و�ل��رتم��ي��م �ل��ت��اب��ع ل��الأر���ش��ي��ف �ل��وط��ن��ي، وع��ل��ى مدى 
�جلاهزية �لتي يتمتع بها، و�لتي جتعل منه بيئة تتوفر فيها و�شائل �لأمن 
�لوطني  �ملعيار  للعمل وفق متطلبات  �ل�شاحلة  �لبيئة  و�شروط  و�ل�شالمة، 
لنظام �إد�رة ��شتمر�رية �لأعمال، جاء ذلك بعد زيارة تفقدية قام بها فريق 
�إىل  و�لكو�رث  �لطو�رئ و�لأزم��ات  �لوطنية لإد�رة  �لهيئة  �ملخت�شني يف  من 

مركز �حلفظ و�لرتميم مبنطقة �ملفرق يف �أبوظبي.
وتفقد وفد �لهيئة �لوحد�ت �لتي يتاألف منها مركز �حلفظ و�لرتميم، بدء�ً 
�ملمار�شات  �أرقى  تتبع  و�لتي  �لتقنيات،  باأحدث  �ملوؤهلة  �لكبرية  بامل�شتودعات 
�ملتبعة عاملياً يف حفظ �لوثائق �لتاريخية �لتي حتّولها �لأر�شيفات �حلكومية 

يف �لدولة �إىل �لأر�شيف �لوطني، و�شوًل �إىل خمترب �لرتميم، �لذي يعمل 
�حلياة  و�إع��ادة  �لتلف،  على  �مل�شرفة  �ملهمة  �لتاريخية  �لوثائق  ترميم  على 
ُتعنى  �لتي  �لتقنيات  بع�س  على  �ل��وف��د  و�ط��ل��ع  �لتاريخية،  لقيمتها  �إليها 
و�مليكروفي�س،  �مليكروفيلم  بطريقتي  وحفظها  للوثائق،  �لرقمي  بالتحويل 
وعلى �أ�شاليب �لت�شوير �لإلكرتوين عايل �لدقة للوثائق باأنو�عها، وتعّرف 
�إتاحة جمالت �لبحث للر�غبني يف �ل�شتفادة من �ملادة  �إمكانية  على مدى 
�ملعلوماتية �لتي يقتنيها �لأر�شيف �لوطني يف توثيق تاريخ �لدولة، كما �طلع 
على �أ�شاليب معاجلة �لوثائق �لتاريخية �لآيلة للتلف وترميمها يف خمترب 

�لرتميم، كما تفقد وفد �لهيئة �ملر�فق �لعامة ملبنى �حلفظ و�لرتميم.
�آل علي مدير  م��اج��د  ���ش��ع��ادة عبد �هلل  ق��ال  �لتفقدية  �ل��زي��ارة  ه��ذه  وح���ول 
�لتحديات  ملو�جهة  ��شرت�تيجيته  �إط��ار  يف  بالإنابة،  �لوطني  �لأر�شيف  عام 
�مل�شتقبلية، ول�شمان جاهزيته و��شتمر�ر مهامه وخدماته يف حالت �لطو�رئ 

و�لأزمات و�لكو�رث-يويل �لأر�شيف �لوطني نظام ��شتمر�رية �لأعمال �أهمية 
كبرية لأنه جزء من �لنظام �لإد�ري �ملتكامل �ملعني بتطوير وتطبيق، وت�شغيل 
ومر�قبة، ومر�جعة وحت�شني قدرة �لأر�شيف �لوطني على تقدمي �خلدمات 

بكفاءة وفاعلية وقت �لأزمات و�لكو�رث و�لطو�رئ.
لتوجيهات  ��شتجابتنا  يوؤكد  �لأع��م��ال  ��شتمر�رية  �إد�رة  نظام  �إن  و�أ���ش��اف: 
��شتمر�رية  �شمان  وعلى  �لإن�شان،  حياة  على  حفاظها  يف  �لر�شيدة  قيادتنا 
�أعمال �جلهات �ملعنية �لتي ت�شّب يف تكامل منظومة �ل�شتعد�د و�جلاهزية، 

ل �شيما و�أن نظام �إد�رة ��شتمر�رية �لأعمال جزء من نظام �لإد�رة �ملتكامل.
مدير  نائب  �ل�شام�شي  �رحمه  حممد  �شيف  �شعادة  �شرح  �ملنا�شبة،  وبهذه 
عام �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث، باأن دور �لأر�شيف 
�لوطني يف توثيق تاريخ دولة �لإمار�ت �شاهم يف ت�شليط �ل�شوء على �لعديد 
�لتي  و�لجتماعية  و�ل�شيا�شية  و�لثقافية  �لفكرية  و�ملنجز�ت  �ملو��شيع  من 

مهمة  �ملعلومات  هذه  �أن  م�شيفاً  �لأعمال.  ��شتمر�رية  منظومة  من  عززت 
�شو�ء  �لوطن  �لر�شيدة يف �حلفاظ على مكت�شبات  �لقيادة  روؤى  تعك�س  جد�ً 
كانت يف �ملا�شي �أو �حلا�شر لينه�س جيل و�ٍع مدرك ملا�شيه �لذي �شاعد يف 

بناء نه�شة �لبالد وم�شتمر يف �لعملية �لتنموية وبناء �مل�شتقبل.
�ل��ط��و�رئ و�لأزم����ات مع  ب��ني هيئة  �ل��ت��ع��اون  �أن  �ل�شام�شي  ���ش��ع��ادة  و�أ���ش��اف 
"�لأر�شيف �لوطني" خطوة �أ�شا�شية يف �إد�رة �لطو�رئ و�لأزمات، وحتديد�ً يف 
جمالت �لأبحاث و�لدر��شات �ملعنية باملخاطر و�لتحديات �لتي قد يو�جهها 
جمتمع دولة �لإمار�ت. مما يعزز نهج �ل�شتباقية و�لوعي بالتجارب �ل�شابقة، 
بجانب �لتعّلم من �لدرو�س �مل�شتفادة و�ل�شتعد�د للم�شتقبل و�لتاأهب لكافة 
ظروفه. ويذكر �أن �لزيارة �لتي قام بها وفد �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ 
و�لرتميم  �حلفظ  ملركز  �لتام  �لتجهيز  بهدف  ج��اءت  و�ل��ك��و�رث  و�لأزم���ات 

ليكون مقر�ً بدياًل لالأر�شيف �لوطني ل�شتمر�رية �لأعمال عند �ل�شرورة.



اخلميس   18  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13395  
Thursday     18   November   2021   -  Issue No   13395

04

اأخبـار الإمـارات

جمل�ض مدينة �شاحية اخلالدية يبحث اأولويات اأعماله خلدمة املواطنني بلدية مدينة اأبوظبي تطور منطقتي األعاب يف جزيرة اأبوظبي قرب االحتاد الن�شائي العام
•• اأبوظبي –الفجر:

ب��ل��دي��ة مدينة  ح��ر���س  �إط����ار  �شمن 
�لبلديات  ل��د�ئ��رة  �لتابعة  �أبوظبي، 
م�شاحات  ت���وف���ري  ع���ل���ى  و�ل����ن����ق����ل، 
ترفيهية للعائالت و�لأطفال لتعزيز 
�لتو��شل بني �أفر�د �ملجتمع، �أجنزت 
�ل��ب��ل��دي��ة �أع����م����ال ت��ط��وي��ر و�إع������ادة 
بالقرب  �أل����ع����اب  م��ن��ط��ق��ت��ي  ت���اأه���ي���ل 
يف  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  مقر  من 
�أبوظبي.  بجزيرة  �مل�شرف  منطقة 
جميع  �شيانة  �لأع���م���ال  وت�شمنت 
و�شيانة  �لقائمة،  �لأل��ع��اب  م��ع��د�ت 
�لإن���������ارة، و�شب  �أن���ظ���م���ة  وت���اأه���ي���ل 
ت�شاميم  ذ�ت  م��ط��اط��ي��ة  �أر����ش���ي���ات 
�حلد�ئق  جلعل  تعليمية،  تفاعلية 
ومناطق �لألعاب �أكرث جذباً لأفر�د 
�مل���ج���ت���م���ع، ومب�����ا ي���خ���دم �جل���و�ن���ب 
و�لريا�شية  و�لتعليمية  �لرتفيهية 
و�لجتماعية عرب �لتقاء كافة �أفر�د 

•• ال�صارقة-الفجر:

�خلالدية  �شاحية  جمل�س  ب��ح��ث 
�لفرتة  �أع��م��ال��ه خ���الل  �أول����وي����ات 
�مل���ا����ش���ي���ة وح����ت����ى ن���ه���اي���ة �ل���ع���ام 
�جلاري يف تو��شل جهوده خلدمة 

�ملو�طنني.
جاء ذلك خالل �جتماعه �لدوري 
برئا�شة �شعادة خلفان �شعيد �ملري 
�لجتماع  وح�شر  �ملجل�س،  رئي�س 
ك���ل م���ن حم��م��د ر�����ش���د ب���ن جر�س 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س �مل��ج��ل�����س وع���م���ر�ن 
وحامد  �ملجل�س  م�شوؤول  �حلمادي 
موظفي  �مل��ري  وحمد�ن  �حلمادي 
�لن�شائية  �للجنة  وم���ن  �مل��ج��ل�����س، 
وعائ�شة  �ملال  و�آمنة  جمعة  �شم�شة 

�ملناعى. 
وخالل �لجتماع مت �لطالع على 
�ملبادر�ت �لتي مت �جنازها يف �لفرتة 
ي�شتجد  م���ا  م��ن��اق�����ش��ة  و  �ل�����ش��اب��ق��ة 
م��ن م��ب��ادر�ت �ملجل�س �ل��دوري��ة يف 

حتقق  ع���امل���ي���ة  م���و�����ش���ف���ات  وذ�ت 
�ل�����ش��الم��ة و�لأم����ان  م��ع��اي��ري  جميع 
للم�شتخدمني.  تاأتي �أعمال تطوير 
�ملنطقتني �شمن �ملناطق �لتي تعمل 
بلدية مدينة �أبوظبي على تطويرها 

ترفيهية  باأوقات  لال�شتمتاع  �لأ�شر 
���ش��م��ن ب��ي��ئ��ة �آم����ن����ة حت���اف���ظ على 
�إن معد�ت  ح��ي��ث  ���ش��الم��ة �جل��م��ي��ع، 
خم�ش�شة  ب����احل����د�ئ����ق  �لأل������ع������اب 
�لعمرية،  �ل��ف��ئ��ات  خمتلف  ل��ت��خ��دم 

و�إع������ادة ت��اأه��ي��ل��ه��ا و�ف��ت��ت��اح��ه��ا �أم���ام 
ب�شكل  ذلك  �نعك�س  حيث  �جلمهور، 
�إيجابي على �زدياد عدد م�شتخدمي 
�لعامة  �لألعاب يف �حلد�ئق  مناطق 

ويف حد�ئق �لأحياء �ل�شكنية.

مناق�شتها  �شيتم  �لتي  و�ملو��شيع 
�ل�شاحية  �أه���������ايل  ي����خ����دم  مب�����ا 

ومر�فقها �لعامة.
حالت  يف  �ل��ن��ظ��ر  مت  �خل���ت���ام  ويف 
�مل���ج���ل�������س �ل�����������و�ردة م����ع �أع�������ش���اء 

�ل���ف���رتة �ل��ق��ادم��ة و�لط�����الع على 
�آلية �لتنفيذ.

ومت �لتطرق �أي�شاً حول �جتماعات 
�ملجل�س �لقادمة مع جهات متعاونة 
�لجتماعات  �أج�����ن�����دة  وحت����دي����د 

�آخر  ومناق�شة  �لن�شائية  �للجنة 
م�شتجد�تها ومعرفة تطور�ت هذه 
�حلالت حللها �شمن �خت�شا�شات 
للجهات  �إح���ال���ت���ه���ا  �أو  �مل���ج���ل�������س 

�ملخت�شة يف �إمارة �ل�شارقة.

اأبوظبي للجودة: 127 �شركة يف الدولة ت�شتفيد من خدمات خمترب االأدوية واملعدات الطبية
•• اأبوظبي -وام: 

�لفح�س  �لتنفيذي ملخترب  �ملدير  �ملعيني،  �ملهند�س عبد �هلل ح�شن  قال 
�لأدوية  خمترب  �إن  و�ملطابقة،  للجودة  �أبوظبي  ملجل�س  �لتابع  �ملركزي 
و�ملعد�ت �لطبية قام باآلف �لختبار�ت �لتي �شاهمت يف تلبية �حتياجات 
عمالئنا يف �أكرث من 127 �شركة متو�جدة يف جميع �أنحاء دولة �لإمار�ت، 
 GLP بالإ�شافة �إىل دعم �جلهات �لتنظيمية يف �شمان جودة �ملخترب�ت

. GMP وتطبيق �أف�شل �ملمار�شات �جليدة للت�شنيع
و�ملعد�ت  �لأدوي��ة  �أ�شا�شية ل�شمان ج��ودة  ي�شكل ركيزة  �ملخترب  �أن  و�أك��د 
و�شع  خ��الل  وذل��ك من  �أبوظبي،  �إم���ارة  �أ���ش��و�ق  يف  �مل�شتخدمة  �لطبية 
�أف�شل �ملعايري �لعاملية للحد من  �آليات مر�قبة وحتقق �شمنت تطبيق 

تد�ول �لأدوية و�لأجهزة �لطبية غري �ملطابقة للمو��شفات.

تقدمي  من  مكّنته  وخدمات  فح�س  بقدر�ت  يتمتع  �ملخترب  �أن  و�أ�شاف 
كافة �لفحو�شات �ملتنوعة لالأجهزة �لطبية و�مل�شاد�ت �حليوية و�لأدوية 
و�لأدوية  و�لأقر��س  و�لكب�شولت  و�حلقن  و�لهرمونات  للحياة  �ملنقذة 
وما  و�حلبيبات  و�مل�شاحيق  �لطبية،  و�ملحاليل  �شر�ب،  هيئة  على  �لتي 
�إىل ذلك. وبالإ�شافة �إىل خدمات �لفح�س، ي�شارك �ملخترب يف مر�قبة 
�لأ�شو�ق ودر��شة مدى ��شتقر�ر �لأدوية، و�لك�شف عن �لغ�س يف �لأدوية، 
�لعمومية،  �لأدوي��ة  و�ملقارنة بني  �لكاذبة،  �لدع��اء�ت  �ل�شو�ئب،  ووج��ود 

و�لأدوية �حلا�شلة على بر�ء�ت �لخرت�ع.
د�خل  �لأدوي����ة  �آلف  بفح�س  �لعمل  ف��ري��ق  ق��ام  "لقد  �ملعيني:  و�أ���ش��ار   
�ملخترب، حيث مت تطوير كافة �لفحو�شات و�لتحقق من �شحتها د�خلًيا، 
د�شتور  ملرجعية  وفًقا  متت  �لفحو�شات  تلك  جميع  �أن  �إىل  بالإ�شافة 
�ل�شتدعاء  عمليات  �ملخترب  ي��دع��م  "كما  و�أ���ش��اف:  �لعاملي".  �لأدوي����ة 

"NDMA" عند وجود خطر يف �لأدوي��ة �حل�شا�شة ملر�شى  �لدولية 
على  �مل�شنعة  �ل�شركات  �ملخترب  ي�شاعد  ذل��ك  �إىل  وبالإ�شافة  �ل�شكر، 
�لأدوية  �لعيوب يف  و�كت�شاف  �لأدوي���ة من خ��الل حتليل  حت�شني ج��ودة 

ل�شمان جودتها و�شالمتها".
وقال �ملعيني: "نعمل على توفري كافة �لفحو�شات وفًقا لأعلى �ملعايري 
لنوع  وف��ًق��ا  �لفح�س  لإن��ه��اء  �لزمنية  �مل���دد  تختلف  ول��ك��ن  �مل��و���ش��وع��ة، 
�لفح�س �ملطلوب، حيث ت�شتغرق بع�س �لفحو�شات مدة ترت�وح ما بني 
"كوفيد  15 يوًما، ولكن يف حالت �لطو�رئ مثل �ختبار�ت  �إىل  ثالثة 
�أو �ليوم �لتايل، و�أ�شاف:  �إ�شد�ر �لنتائج يف نف�س �ليوم  – 19" ميكن 
"هناك بع�س من خدمات �لفح�س قد ت�شتغرق 4 �شاعات �إىل يوم كامل 
ح�شب نوع �لفح�س ودقته، كما يقدم �ملخترب خدماته للجهات �حلكومية 

و�خلا�شة مبا يف ذلك �لوز�ر�ت ود�ئرة �ل�شحة".

تعاون بني الوطني للمنا�شحة ووزارة الداخلية 
الإعادة التاأهيل الفكري لنزالء املوؤ�ش�شة العقابية

•• اأبوظبي-وام:

نفذ �ملركز �لوطني للمنا�شحة بالتعاون مع وز�رة �لد�خلية برنامج �لن�شح 
و�إعادة �لتاأهيل �لفكري لنزلء �ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�ل�شالحية �لحتادية - 
�أبوظبي.  ياأتي هذ� �مل�شروع متا�شيا مع توجيهات �لقيادة �لر�شيدة بو�شع 
بر�مج توعية وتاأهيل لكل فئات �ملجتمع مبن فيهم �ملخطئني بحق �أنف�شهم 
وحق دولتهم، وذلك من �أجل توعيتهم و�إعادة تاأهيلهم ملرحلة ما بعد ق�شاء 
�لعقوبة �ملقررة عليهم. وي�شمل �لربنامج حما�شر�ت ودور�ت دينية ونف�شية 
و�جتماعية ووطنية وقانونية و�شيا�شية تنفذ من قبل خمت�شني �ملركز يف 

جمالت خمتلفة.

حاكم عجمان يعتمد خمططات م�شروع املبنى الوقفي اجلديد لهيئة االأعمال اخلريية العاملية
•• عجمان-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �ع��ت��م��د 
ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد 
�مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م عجمان 
بن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان 
لربج  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �مل��خ��ط��ط��ات   ..
 " ل�  �خلريي" �جلديد  "�لعطاء 
هيئة �لأعمال �خلريية �لعاملية " 
بعد �أن �طلع �شموه على تفا�شيل 
�ملبنى  مل�شروع  �لنهائي  �لت�شميم 
�ل���وق���ف���ي �جل���دي���د و�ل������ذي تبلغ 
تكلفته �لإجمالية 110 ماليني 

درهم .
و��شتمع �شموه �إىل �شرح و�ف من 
خالل �لعر�س �لذي قدمه �ل�شيخ 
حممد بن عبد�هلل �لنعيمي رئي�س 
جم��ل�����س �أم����ن����اء ه��ي��ئ��ة �لأع���م���ال 
�خل��ريي��ة �ل��ع��امل��ي��ة ح���ول �أه����د�ف 
�مل�شروع وفرتة �لتنفيذ و�لنتهاء 
و�ل�شتفادة من ريع �ملبنى يف دعم 
�لدولة  د�خل  �لإن�شانية  �مل�شاريع 

وخارجها.
عبد�هلل  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  وق��ال 
�شيكون  �مل�شروع  هذ�  �إن  �لنعيمي 
�لوقفية  �ملن�شاآت  �أه��م  و�ح��د�ً من 

كل بقعة من بقاع �لأر�س.
و�أو�شح �ل�شيخ حممد بن عبد�هلل 
�لأع����م����ال  ه���ي���ئ���ة  �أن  �ل���ن���ع���ي���م���ي 
�خلريية �لعاملية ت�شعى من خالل 
روؤيتها �ل�شرت�تيجية �إىل حتقيق 
وتعزيز  �مل�������و�رد  يف  �ل����ش���ت���د�م���ة 
ريادتها يف جمال �لعمل �خلريي 
�مل�شاريع  �أن  موؤكد�ً   .. و�لإن�شاين 
�لوقفية تهدف �إىل تر�شيخ ثقافة 
�ل��ت�����ش��ام��ح وتعود  �ل��ع��ط��اء وق��ي��م 

ل�شيما  �مل��ت��ع��ف��ف��ني  ل��ل��م��ر���ش��ى 
�ملزمنة  �لأم������ر��������س  �أ�����ش����ح����اب 
�إىل  �ل��ك��ل��ى  وغ�شيل  ك��ال�����ش��رط��ان 
وم�شاريع  �مل�����ش��اج��د  ب��ن��اء  ج��ان��ب 
�ملياه و�لآبار ودعم م�شاريع �لأ�شر 
�لأيتام  ورع��اي��ة  وك��ف��ال��ة  �ملنتجة 
و�لأر�م��ل و�ملطلقات وغريها من 

�مل�شاريع.
�أن هيئة �لأع��م��ال �خلريية  و�أك��د 
م�شريتها  يف  �شتم�شي  �ل��ع��امل��ي��ة 

م�شاحة  على  وي��رتب��ع  �ل��ت��ج��اري��ة 
�أل���ف مرت   55 ب���  ت��ق��در  �إجمالية 

مربع.
�أحمد بن  �ل�شيخ   .. �للقاء  ح�شر 
�ل��ن��ع��ي��م��ي مم��ث��ل �شاحب  ح��م��ي��د 
لل�شوؤون  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  �ل�شمو 
�ل�شيخ  ومعايل  و�ملالية  �لإد�ري���ة 
رئي�س  �لنعيمي  �شعيد  بن  ماجد 
ديو�ن �حلاكم و�ل�شيخ حميد بن 
عبد�هلل  و�ل�شيخ  �لنعيمي  ع��م��ار 

�ل�شكنية و�لتجارية لهيئة �لأعمال 
�خل���ريي���ة �ل��ع��امل��ي��ة ون���اف���ذة خري 
�لفئات  م��ن  �لكثري  على  وع��ط��اء 
�لدولة وخارجها  د�خل  �ملحتاجة 
مهماً  ر�ف��د�ً  �ملبنى  ريع  و�شي�شكل 
�لإن�شانية  �مل�����ش��اري��ع  م���ن  ل��ع��دد 
و�خلريية من بينها دعم �لتعليم 
ودعم  �ملتعرثين  �لطلبة  ورعاية 
�ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة يف �ل�����دول 
�لفقرية و�لنائية وتوفري �لعالج 

بالنفع على �أكرب �شريحة ممكنة 
من �لنا�س.

�جلديد  �ل��وق��ف��ي  �ملبنى  وي��ت��ك��ون 
 2 �لرميلة  �لذي يقع يف منطقة 
�أر�شي  دور  �إم��ارة عجمان من  يف 
لل�شيار�ت  م���و�ق���ف  �أدو�ر   4 و 
ي�شم  ك��م��ا   ، م��ت��ك��رر�ً  دور�ً  و14 
21 حماًل جتارياً، ونادياً �شحياً 
ويعترب  ���ش��ك��ن��ي��ة  ���ش��ق��ة  و236 
�ل�شكنية  �ملباين  فئة  �مل�شروع من 

�لإن�������ش���ان���ي���ة ب���ت���وج���ي���ه���ات ر�ع����ي 
�خلريي  و�لعمل  �لعطاء  م�شرية 
�ل�����ش��م��و ح��اك��م عجمان  ���ش��اح��ب 
وم��ت��اب��ع��ة ك��رمي��ة م��ن ���ش��م��و ويل 
من  �ل��ع��زمي��ة  م�شتلهمني  ع��ه��ده 
ودعمهم  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  روؤي��ت��ه��م 
�ملح�شنني  ع��ط��اء  وم����ن  �مل���ب���ارك 
كانو�  �لذين  �لإم���ار�ت  �أب��ن��اء  من 
للفقر�ء و�مل�شاكني  ولز�ل��و� غيثاً 
يف  �ملحرومني  �إىل  ي�شل  وج�شر�ً 

ب���ن م��اج��د �ل��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر عام 
و�شعادة  �ملو�طنني  ���ش��وؤون  مكتب 
حمد ر��شد �لنعيمي مدير ديو�ن 
بن غليطة  و�شعادة حمد  �حلاكم 
�ل���غ���ف���ل���ى �ل�������ش���ك���رت���ري �خل���ا����س 
عجمان  ح��اك��م  �ل�شمو  ل�شاحب 
غلي�طه  ب���ن  ط��������������ارق  و���ش�����������������ع��ادة 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
ح��اك��م ع��ج��م��ان وع����دد م���ن كبار 

�مل�شوؤولني .

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

ز�ر �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ع��م��ار �ل��ن��ع��ي��م��ي م��ع��ر���س دبي 
يقام خالل  و�ل��ذي  �ل�17  دورت��ه  2021 يف  للطري�ن 
�لفرتة من 14 �إىل 18 من نوفمرب �حلايل، ويعد �أحد 

�أكرب معار�س �لطري�ن على م�شتوى �لعامل.
و�أطلع خالل جولته على �أحدث �لتقنيات �ملعرو�شة يف 
جمال �شناعة �لطري�ن يف �ملعر�س �لذي ي�شهد م�شاركة 
و����ش��ع��ة م���ن �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة و�ل�����ش��رك��ات �لعاملية 
، كما جتول يف  �لر�ئدة يف قطاعات �لطري�ن و�لف�شاء 
�حلديث  �أط��ر�ف  وتبادل  للمعر�س  �ملختلفة  �لأجنحة 
م��ع �جل��ه��ات �مل�����ش��ارك��ة ح��ول �ل��ت��ط��ور�ت �ل��ت��ي ي�شهدها 
و�أحدث  �ملختلفة  ب��اأن��و�ع��ه��ا  �ل��ط��ائ��ر�ت  �شناعة  ق��ط��اع 
و�لع�شكري  �مل����دين  �ل���ط���ري�ن  ت��ق��ن��ي��ات  يف  �لب���ت���ك���ار�ت 
و�ل�شرت�تيجيات �مل�شتقبلة. وقال �ل�شيخ حميد بن عمار 

�لنعيمي �إن معر�س دبي للطري�ن 2021 يعزز مكانته 
�لطري�ن  لقطاع  وحيوية  عاملية  كمن�شة  �لر�ئد  ودوره 
وم�شتقبله خا�شة عقب تعايف هذ� �لقطاع بعد �لظروف 
�لأخرية �ملرتبطة بكوفيد 19 موؤكد� �أن �لدولة بروؤية 
�إىل  جم��دد�ً  �لعامل  تقود  �لر�شيدة  �لقيادة  وتوجيهات 
مرحلة �لتعايف يف قطاع �لطري�ن بعد ��شت�شافة معر�س 
من  مهمة  ر���ش��ال��ة  يج�شد  �ل���ذي  دب���ي   2020 �إك�����ش��ب��و 
�لتعايف  عن  �لإن�شانية  و�لقيم  و�ل�شالم  �لت�شامح  �أر���س 

�لقت�شادي �لعاملي و�لتغلب على �لتحديات.
ي�شطلع  �لعام  لهذ�  ن�شخته  يف  �ملعر�س  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لقطاع  ه����ذ�  �لزده��������ار يف  ت��ع��زي��ز  ب�����دور حم�����وري يف 
�لطري�ن  �شناعة  فيمجال  و�خل���رب�ء  �ل��ق��ادة  مب�شاركة 
وتطوره لتعزيز �لنمو �لقت�شادي على م�شتوى �لعامل 
و�لن��ط��الق جم���دد�ً �إىل ف�����ش��اء�ت ج��دي��دة م��ن �لتعايف 

�لقت�شادي.

اأحمد بن حميد النعيمي : االإمارات واحة 
للت�شامح والتعاي�ض بني جميع فئات املجتمع

•• عجمان-وام:

�أكد �ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل 
لل�شوؤون  ع��ج��م��ان  �ل�����ش��م��و ح��اك��م  ���ش��اح��ب 
ممار�شة  �ل��ت�����ش��ام��ح  �أن  و�مل��ال��ي��ة  �لإد�ري������ة 
عملية �أتقنها �شعب �لإمار�ت وقيادتها منذ 
تطوير  على  �ل��دول��ة  عملت  ولطاملا  �لأزل 
قيم �ملحبة و�لتاآخي و�لتعاي�س �لتي ت�شكل 
�لإ�شالمية  ث��ق��اف��ت��ن��ا  م���ن  �أ���ش��ي��اًل  ج�����زء�ً 

وعاد�تنا وتقاليدنا.
�لنعيمي  حميد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�أ���ش��اف 
- يف كلمة مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للت�شامح 

- �أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ت�شكل �ملثال �لأف�شل لرت�شيخ �لت�شامح 
�ملحلية  �لثقافة  �نفتاح  مدى  وتعك�س  �ملجتمع،  ركائز  من  �أ�شا�شية  كركيزة 
لتقبل �لآخر مما ي�شاهم يف تقوية �أو��شر �لرت�بط بني �ملقيمني على �أر�س 

�لدولة ويعزز �لأمن و�ل�شتقر�ر �لد�خلي �لذي تنعم به �لإمار�ت.

Date 18/ 11/ 2021  Issue No : 13395
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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 11/ 2021  Issue No : 13395
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 BUILDING-
DESC&. 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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 11/ 2021  Issue No : 13395
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.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 11/ 2021  Issue No : 13395
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.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
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اأخبـار الإمـارات
اإيواء يطلق هويته املوؤ�ش�شية اجلديدة

•• اأبوظبي-وام:

– �إيو�ء  �لإن�شانية  و�ل��رع��اي��ة  ل��الإي��و�ء  �أبوظبي  مركز  �أع��ل��ن 
�لتابع لد�ئرة تنمية �ملجتمع يف �أبوظبي .. عن �إطالق هويته 
�ملوؤ�ش�شية �جلديدة بهدف تفعيل دوره على نحو �أو�شع للعمل 
وذلك  �لأف�����ر�د  ل��ك��اف��ة  للمعي�شة  متميز  م��ع��ي��ار  �إر����ش���اء  ع��ل��ى 
للو�شول �إىل جمتمع متكامل ومتما�شك من خالل مكافحة 

خمتلف �أنو�ع �لعنف و�لإيذ�ء.
و�أكدت �شعادة �شارة �إبر�هيم �شهيل �ملدير �لعام ملركز �أبوظبي 
�ملوؤ�ش�شية  �لهوية  �أن  "�إيو�ء"  �لإن�شانية  و�ل��رع��اي��ة  ل��الإي��و�ء 
لتما�شيها مع  ن��ظ��ر�  ل��ل��م��رك��ز  م��ه��م��ة  ت��ع��د خ��ط��وة  �جل���دي���دة 

توجيهات قيادتنا �لر�شيدة يف �لو�شول ملجتمع متما�شك خايل 
�لتي  و�لخت�شا�شات  �جلهود  ومو�كبة  و�لإي���ذ�ء  �لعنف  من 

يوؤديها �ملركز مبا ين�شجم مع �أجندة �لقطاع �لجتماعي .
و�أ�شارت �إىل �أن �شم �ملركز �إىل د�ئرة تنمية �ملجتمع كان نقطة 
فبعد   2009 ع��ام  د���ش��ّن��اه��ا  �ل��ت��ي  �لتنمية  م�شرية  يف  حت��ول 
�لآمن  و�مل����اأوى  �ل��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  يقت�شر على  دورن���ا  ك��ان  �أن 
�أكرث  �ت�شع  بالب�شر  �لإجت���ار  ج��ر�ئ��م  م��ن  للناجني  و�لتمكني 
وقد  بالرعاية  و�لإي���ذ�ء  �لعنف  �شحايا  جميع  لي�شمل  فاأكرث 
تكللت جهود �ملركز بانطالق م�شرية جديدة مع دعم �أكرب من 
�لقيادة �لر�شيدة وح�شول �ملركز على �ملزيد من �ل�شالحيات 

يف �شتى مر�حل متكني �لإن�شان.

ومتكني  وت��اأه��ي��ل  رع��اي��ة  ع��ل��ى  �مل��رك��ز  يعمل  �شعادتها  وق��ال��ت 
�لت�شريعية  �حل��ل��ول  م��ن  و��شعة  جمموعة  ع��رب  �مل�شتفيدين 
�لوجه  على  �لأه��د�ف  تلك  ولتحقيق  و�لق�شائية  و�لتنفيذية 
�لأمثل يلتزم باأف�شل �ملمار�شات �لعاملية على �شعيد �خلدمات 
وحت��ق��ي��ق �لأث�����ر �لج��ت��م��اع��ي وب���ن���اء �ل�������ش���ر�ك���ات و�لأب���ح���اث 
مو��شلة  عن  ف�شاًل  �ملوؤ�ش�شية  �لقدر�ت  وتطوير  و�لدر��شات 
جهوده �لنبيلة يف حتقيق ر�شالته �لإن�شانية عرب �إيو�ء ورعاية 
ل�شحايا  و�لنف�شية  �ل�شحية  و�لرعاية  �لآم��ن  �مل��اأوى  وتوفري 
من  �لعنف  �أ���ش��ك��ال  وك��اف��ة  �لأ���ش��ري  و�لعنف  بالب�شر  �لجت���ار 
تلبي  �لتي  �ل��رب�م��ج  وو�شع  و�لتاأهيل  �لرعاية  تقدمي  خ��الل 

�حتياجات �مل�شتفيدين.

جمعية اأم املوؤمنني توقع اتفاقية تعاون مع جامعة اأم القيوين
•• عجمان-وام:

وقعت جمعية �أم �ملوؤمنني بعجمان مذكرة تفاهم مع جامعة �أم �لقيوين تهدف �إىل تعاون �لطرفني 
على تنفيذ �لرب�مج �مل�شرتكة يف جمال �لتعليم �لأكادميي و�لتدريب مبا يحقق �لنفع للمجتمع.

وقع �لتفاقية �أ�شماء �شهد�د �ملديرة �لتنفيذية للجمعية، و�شعادة �لدكتور جالل حامت مدير �جلامعة 
يف مقر �جلامعة باأم �لقيوين.

��شرت�تيجية  �شمن  ياأتي  �ل�شر�كة  �تفاقيات  توقيع  �أن  م��وؤك��دًة  �لتعاون  ه��ذ�  �شهد�د  �أ�شماء  وثمنت 
�جلمعية يف �لتميز باأد�ئها كجمعية ذ�ت نفع عام، كما �أنه ير�شخ مبد�أ �لتعاون �ملجتمعي مع �ملوؤ�ش�شات 

�حلكومية و�خلا�شة يف كافة �إمار�ت �لدولة مبا ي�شب يف م�شلحة �ملجتمع ب�شتى فئاته.
�إحتفالت �لبالد  �أيام عظيمة حيث  �أن �لتوقيع �ملذكرة جاء يف  �أكد �لدكتور جالل حامت  من جانبه 
مبوجب  �شتلتزم  �جلامعة  �أن  وق��ال  �لإم����ار�ت..  دول��ة  لتاأ�شي�س  �خلم�شني  �ل��ذك��رى  �لوطني  باليوم 
�ملذكرة بتقدمي �ملنح �لدر��شية لالأ�شر �ملتعففة و�ملر�شحة من قبل �جلمعية �إىل جانب تقدمي �لدور�ت 

و�ملحا�شر�ت �ملختلفة للجمعية �شمن برنامج خدمة �ملجتمع.

حاكم ال�شارقة ي�شتقبل وفد م�شروع ال�شارقة اإمارة معيارية الختبارات التعليم الدولية

جواهر القا�شمي: االأ�شرة بو�شلة امل�شرية التنموية الإمارة ال�شارقة والطفل جوهر براجمنا ومبادراتنا

•• ال�صارقة -وام:

�لقا�شمي ع�شو  بن حممد  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ، �أم�س، وفد م�شروع "�ل�شارقة �إمارة معيارية 

لختبار�ت �لتعليم �لدولية" وذلك يف د�رة �لدكتور �شلطان �لقا�شمي.
�أهمية  �لأحاديث حول  وتبادل معه  بالوفد  �للقاء  م�شتهل  �شموه يف  ورحب 
�مل�شروع، و�لو�شائل �حلديثة �ملنا�شبة لرفع م�شتويات �لطلبة يف مد�ر�س �إمارة 
و�لرتبوية  �لتعليمية  �لعملية  �أرك��ان  كافة  م�شاركة  يف  ي�شهم  مبا  �ل�شارقة، 
م�شتوياتهم يف خمتلف  وتطور  �لطلبة  و��شتيعاب  �لتجويد  نحو مزيد من 

�ملو�د �لدر��شية.
�إمارة  �ل�شارقة  م�شروع  ب��ر�م��ج  تفا�شيل  على  �للقاء  خ��الل  �شموه  و�ط��ل��ع 
على  للوقوف  متميزة  فر�شة  ُيعد  و�ل���ذي  �ل��دول��ي��ة،  لالختبار�ت  معيارية 
تطبيق  عرب  �لإم��ارة  مد�ر�س  يف  باإجناز�تهم  و�لحتفاء  �لطلبة،  م�شتويات 

حزمة بر�مج �جلمعية �لدولية للتقييم و�لتح�شيل �لرتبوي.
و��شتمع �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �إىل �شرٍح مف�شل عن �أهمية برنامج 
�لتح�شيلي  �لأد�ء  م�شتوى  ح��ول  �مل�����ش��روع  ب��ه  ي��ق��وم  �ل���ذي  �ل��ب��ي��ان��ات  جمع 
�لعلوم  ومادتي  �ل�شتيعابية  كالقر�ءة  �لأ�شا�شية  �لدر��شية  للمو�د  للطلبة 
و�لريا�شيات، �إىل جانب �خلطط و�لدر��شات �لعلمية للم�شروع و�لتي ت�شمل 

عدة بر�مج متنوعة خالل �لأعو�م �ملقبلة.
�لتعليم  لختبار�ت  معيارية  �إم��ارة  �ل�شارقة  م�شروع  �أه��د�ف  �للقاء  وتناول 
�لعملية  ومرتكز�ت  �مل�شتويات  كافة  على  يوفرها  �لتي  و�لفر�س  �لدولية، 

�لتعليمية، خا�شة على م�شتوى �أولياء �أمور �لطلبة.
كما تطرق �للقاء �إىل �أهمية �مل�شروع يف معرفة م�شتويات �لطلبة يف مد�ر�س 
�مل�شاركة يف  �لأخ���رى  �ل���دول  �أق��ر�ن��ه��م يف  نتائج  م��ع  �ل�شارقة مقارنًة  �إم���ارة 

�لختبار�ت �لدولية.
وتف�شل �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة، بعد نهاية �للقاء، ب�شحبة �لوفد يف 

جولة على مقتنيات و�أق�شام د�رة �لدكتور �شلطان �لقا�شمي �ملختلفة.

وقاعة  باملكتبة،  �لأجنبي  �لق�شم  منها:  �لأق�شام  من  ع��دد  �جلولة  و�شملت 
�لتاريخية  و�مل��ي��د�ل��ي��ات، وق�شم �جل��غ��ر�ف��ي��ا و�خل��ر�ئ��ط  و�لأو���ش��م��ة  �ل�����ش��ور 

�لنادرة، وقاعة �لعامل �لإ�شالمي.
ملدن  ت���وؤرخ  �لتي  �لقدمية  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  م��ن  ع���دد�ً  �ل��وف��د  و�شاهد 
�خلليج  ودول  �لأخ����رى  و�لإم������ار�ت  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  و�شخ�شيات  و�أح�����د�ث 

�لعربي.
�ل�شيافة  �لزعابي رئي�س د�ئرة  �للقاء و�جلولة كل من حممد عبيد  ح�شر 
للتعليم  �ل�شارقة  هيئة  رئي�س  �لها�شمي  حمدثة  و�لدكتورة  و�لت�شريفات، 

�خلا�س، وعلي �حلو�شني مدير هيئة �ل�شارقة للتعليم �خلا�س.

•• ال�صارقة- وام: 

�أكدت قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد 
�لقا�شمي رئي�شة �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة �أن �لأ�شرة ظلت منذ �نطالق 
�لتي تقود �جلهود لتقدمي  �لبو�شلة  �ل�شارقة هي  �لتنموية لإم��ارة  �مل�شرية 
�أف�شل �خلدمات �ملجتمعية ولطاملا كان �لطفل جوهر ما نقدمه من بر�مج 
ومبادر�ت تعزز موهبته وتنمي فكره وثقافته وقبل ذلك كله حتمي كر�مته 
وت�شون حقوقه فالطفولة عامل بريء يفي�س باخليال و�مل�شاعر وهي مرحلة 

رقيقة من حياة �لإن�شان تت�شكل فيها �شخ�شية �لفرد. 
�شالمة  "منتدى  �أعمال  �فتتاح  خ��الل  ل�شموها  م�شجلة  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�لطفل 2021 " �لذي نظمته �إد�رة �شالمة �لطفل �لتابعة للمجل�س �لأعلى 
"مركز �جلو�هر للمنا�شبات و�ملوؤمتر�ت"  �أم�س يف  ل�شوؤون �لأ�شرة بال�شارقة 
حتت �شعار " ن�شون بر�ءتهم " بح�شور وم�شاركة �أكرث من 100 من ممثلي 
�لطفل  ب�����ش��وؤون  �ملعنية  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر  �لإد�ر�ت 
و�لأ�شرة و�لعمل �لرتبوي و�لثقايف و�ملجتمع �إىل جانب عدد من �لإعالميني 

و�ل�شحافيني يف دولة �لإمار�ت.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يحر�س   " كلمتها  يف  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  وقالت 
�ل�شارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن حممد  �شلطان  �لدكتور 
على �أن تكون �ل�شارقة بيئة �شليمة ومالذ�ً �آمناً للطفل ليعرب عن �شخ�شيته 
ويبني �هتماماته وتطلعاته فلم تكف يد�ه �لبي�شاء �حلانية يوماً عن ت�شهيل 
جميع �لتحديات ل�شمان تقدمي �ملبادر�ت �لتي حتافظ على �شالمة �لطفل 

فكرياً وج�شدياً ونف�شياً".
�ل�شتعد�د  �أمت  على  لنكون  �تخذناه  منهج  �مل��ب��ادرة  " لأن  �شموها  و�أ�شافت 
على  نعول  فاإننا  �ملجتمع  يف  و�أمنه  �لطفل  �شالمة  مي�س  ما  لكل  للت�شدي 
ورفع  �لأم���ن  يف  �ملتخ�ش�شة  �خل���رب�ت  م��ن  �مل��ع��رف��ة  ل�شتقاء  �مل��ن��ت��دى  ه��ذ� 
�لأطفال  �أهمية متابعة  و�لأ���ش��ر ح��ول  �لأم���ور  �أول��ي��اء  ل��دى  �لوعي  م�شتوى 
�لبيئة  يف  �نتباههم  ي�شد  م��ا  وك��ل  وهو�ياتهم  �هتماماتهم  يف  وم�شاركتهم 
�لو�قعية �أو يف �لعامل �لفرت��شي ونعتمد على خمرجات هذ� �ملنتدى يف رفع 
�لوعي �ملجتمعي وحتديد �مل�شوؤوليات �لتي تقع على عاتق �جلميع فرد�ً كان 
�لطفل وحمايته من  �أمن  لكل ما يخ�س  �لأمثل  �ملرجع  لتكون  �أو موؤ�ش�شة 

خمتلف �شور �لنتهاكات و�لإ�شاء�ت على �مل�شتوى �ملحلي و�لإقليمي".
�إن  �لطفل  �شالمة  �إد�رة  م��دي��ر  �ليافعي  �شالح  ه��ن��ادي  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
��شتباقي  ب�شكل  تتعامل  فيها  فرد  كل  على  و�حلري�شة  �حليوية  �ملجتمعات 
مع �ل�شلبيات وتعمل مبنطق �لتح�شني و�لوقاية قبل منطق �لعالج خا�شًة 
�إذ� كانت �لق�شايا �ملطروحة تتعلق باأكرث �لفئات �لجتماعية ح�شا�شية وهم 

�لأطفال وهذ� ما يوجه به �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�شمو  قرينته  ت��رع��اه  وم��ا  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي رئي�شة �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة 
وما تعمل من �أجله قيادتنا �حلكيمة وكل فرد يف جمتمعنا �ملعطاء.  و�أ�شافت 
" �أن �شالمة �لأطفال �لنف�شية و�جل�شدية و�لفكرية تعني �شالمة �مل�شتقبل 
�حل�شاري  م�شروعنا  �شالمة  �أي�شاً  وتعني  �لجتماعية  وعالقاته  وثقافته 
�أولوياتنا  قائمة  ر�أ����س  على  ي�شعها  وم��ا  و�أه��د�ف��ه  غاياته  حتقيق  و�شمان 
فنحن  و�ل��ع��ام��ة  �خل��ا���ش��ة  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  ���ش��ر�ك��ات  وحم���ور  �لوطنية 
نوؤمن �أن حتقيق هذه �لغاية يحتاج للتعاون من قبل �جلميع ويحتاج �أي�شاً 
لال�شتعانة بكافة �خلرب�ت و�لتخ�ش�شات ذ�ت �لعالقة". وتابعت " ل ميكن 
�لأطفال  بامل�س برب�ءة  �لأمر  �ل�شفر عندما يتعلق  ن�شبة �شوى  باأي  �لقبول 
ما  وه��و  �لنف�شية  و�شحتهم  عقولهم  وحماية  و�لرعاية  �لأم��ن  يف  وحقهم 
منظمات  و�إ���ش��ر�ك  و�خل��ا���ش��ة  �لر�شمية  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود  ت�شافر  يتطلب 
لو�شع  �لخت�شا�س  وذوي  �خل��رب�ء  جانب  �إىل  وموؤ�ش�شاته  �مل��دين  �ملجتمع 
خطة للحد من �نتهاكات بر�ءة �لأطفال فكل طفل يف هذ� �لعامل يهمنا �أمره 

ونهتم ب�شالمته و�شنكون م�شاهمني يف توفري كل ما يلزم حلمايته".
وحتدث خالل �جلل�شة �لأوىل من �ملنتدى �لتي حملت عنو�ن "�أنو�ع �لإ�شاء�ت 
�جلن�شية �لتي مت�س بر�ءة �لأطفال ودور �ملوؤ�ش�شات يف �لتعامل معها" كل من 

و�شعادة  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ل�شام�شي  �لزري  �شيف  �للو�ء  �شعادة 
�أحمد  و�شعادة  �أبوظبي  �لق�شاء  د�ئ��رة  نيابة  رئي�س  �لعامري  كر�مة  �لعامر 
�مليل مدير د�ئرة �خلدمات �لجتماعية بال�شارقة و�لدكتور وليد �حلمادي 
وكيل نيابة �أول مدير نيابة �لأ�شرة و�لطفل يف نيابة �ل�شارقة �لكلية وموزة 
وز�رة  من  �لطفل  حماية  وح��دة  يف  �حلياة  وج��ودة  �لإر���ش��اد  خبري  �ل�شومي 
�مل�شاركون يف  و�أجمع  �ل�شحي.   �لإعالمي مرو�ن  و�أد�ره��ا  �لرتبية و�لتعليم 
�جلل�شة على �لدور �لهام للت�شريعات يف دولة �لإمار�ت �لتي تت�شمن �لعقوبات 
�لر�دعة و�أهميتها يف �شمان توفري حماية �أعلى ل�شالمة �لطفل من �لإ�شاء�ت 
و�أكدو� �أهمية زيادة بر�مج �لتوعية �لتي تناق�س �لق�شايا �حل�شا�شة �ملتعلقة 
وجتنب  بالتوعية  �لأم��ور  �أول��ي��اء  ��شتهد�ف  على  و�لرتكيز  �لطفل  بحماية 
�إهمال �لأطفال وعدم تركهم مع �لغرباء ومر�قبة ما يت�شفحونه يف �لعامل 
مت�س  �لتي  لالإ�شاء�ت  �لتعر�س  من  حلمايتهم  �لإنرتنت  عرب  �لفرت��شي 
بر�ءتهم.  وخالل م�شاركته قال �شعادة �للو�ء �شيف �لزري �ل�شام�شي " نويل 
خالل  من  �أهمية  �لطفل  وحماية  �لجتماعي  �جلانب  �ل�شارقة  �شرطة  يف 
�لنزول �إىل �ملد�ر�س لإلقاء �ملحا�شر�ت من قبل خمت�شني لتوعية �لأطفال 
�لتابعة  �ملوؤ�ش�شات  �لأدو�ر بني  �ل�شارقة بتكامل  �إمارة  ونحن حمظوظون يف 
للمجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة �لتي تهتم بكافة �أفر�د �لأ�شرة ويف مقدمتهم 
�لأطفال وهناك حتديات و�قعية نتعامل معها ميد�نيا لنعزز حماية �لأطفال 

ولدينا فرق عمل تبا�شر مهامها على مد�ر �ل�شاعة ويف حال تلقي �أي بالغ 
يتعلق بالإ�شاءة لالأطفال نعمل د�ئًما على توفري �شرعة �ل�شتجابة".

�لإمار�ت  دول��ة  يف  �لت�شريعات  حر�س  �لعامري  كر�مة  �لعامر  �شعادة  و�أك��د 
�لوحدة  �لأ���ش��رة  �عتبار  خ��الل  م��ن  �لأط��ف��ال  حماية  على  �ملتحدة  �لعربية 
�لأوىل يف دعامات �ملجتمع، م�شري� �إىل �أن معظم �لإ�شاء�ت �لتي يتعر�س لها 
�لفرت��شي  �لعامل  �ل�شتدر�ج وخا�شة يف  �أو  بالتحايل  �إما  �لأطفال حتدث 
�لذي ي�شتغله �ملرتب�شون بالأطفال ويت�شببون لل�شغار بالأذى �لنف�شي.   من 
�إمارة �ل�شارقة �شباقة يف توفري بيئة  �أن  �أ�شار �شعادة �أحمد �مليل، �إىل  جانبه 
�ملخ�ش�شة  �لرعاية  دور  �إن�شاء  �عتماد  �أن  �إىل  لفتا  للطفل،  و�شديقة  �آمنة 
لالأطفال مت منذ عام 1984 مرور�ً باإطالق مبادر�ت و�إن�شاء موؤ�ش�شات من 
مهامها توفري حماية �لطفل بف�شل توجيهات ورعاية �شاحب �ل�شمو حاكم 
�أن  و�أو�شح  �لقا�شمي.  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  وقرينته  �ل�شارقة 
د�ئرة �خلدمات �لجتماعية بال�شارقة ت�شتجيب عرب مركز حماية �لأطفال 
لتوفري �حلماية لالأطفال  �لأخ��رى  وتن�ّشق مع �جلهات  و�لأ�شرة لأي بالغ 
و�لتدخل �لفوري لإز�لة �أي خطر حمتمل يو�جه �أي طفل عند تلقي �لبالغ، 
تتعلق  معظمها  ب��الغ��ا   1623 �ل��ي��وم  حتى  تلقت  �ل��د�ئ��رة  �أن  �إىل  منوها 
و�لبتز�ز  و�لنف�شي  �جل�شدي  بالعنف  �خلا�شة  �لبالغات  تلتها  بالهمال 
�أبرز  �أن  �حلمادي  خالد  وليد  �لدكتور  �عترب  ب��دوره  و�لتنمر.  �لإل��ك��رتوين 
�لأ�شر  بع�س  ل��دى  �لتفكك  يف  يتمثل  �لأط��ف��ال  �شد  �إ���ش��اء�ت  ل��وق��وع  �شبب 
و�شدد على �أهمية دور �لو�لدين يف حماية �لأطفال وعدم �لإهمال برتكهم 
�لأطفال  ل��دى  نف�شياً  �أث���ر�ً  ت��رتك  �لتي  �لإ���ش��اء�ت  �أن  مو�شحاً  �لغرباء،  مع 
�لأطفال  �لإهمال وترك  ب�شبب  �لعامل �لفرت��شي حتدث  و�لتي حتدث يف 

ي�شتخدمون و�شائل �لتو��شل �لجتماعي بدون رقابة �أ�شرية.
من جهتها �أو�شحت، موزة �ل�شومي �أن �للو�ئح �لتي تقي�س وت�شبط �شلوك 
�لطالب يف �ملد�ر�س ت�شمن حماية �لأطفال يف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية وتعتمد 
كذلك على تقييم �ملدر�شني و�لخ�شائيني ل�شلوك �لطالب كما تعزز �للو�ئح 
�حلميد  �ل�شلوك  يف  غريهم  على  يتفوقون  من  وتكافوؤ  �لإيجابي  �ل�شلوك 
فيما تتدرج �لعقوبات على �لطالب تبعاً لدرجة خمالفه وخا�شة �إذ� مار�س 
�أول��ي��اء �لأمر.   �إب��الغ  �لعنف و�لإي���ذ�ء �جل�شدي �شد غ��ريه حيث يتم �تخاذ 
هي  ودولية  و�حت��ادي��ة  حملية  موؤ�ش�شات   10 مع  بال�شر�كة  �ملنتدى  ويعقد 
و�لنيابة  و�لتعليم  �لرتبية  ووز�رة  �ملجتمع  تنمية  ووز�رة  �لد�خلية  وز�رة 
�لكلية بال�شارقة ود�ئرة �لق�شاء باأبوظبي و�لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة 
ود�ئرة �خلدمات �لجتماعية بحكومة �ل�شارقة وموؤ�ش�شة دبي لرعاية �لن�شاء 
عن  للدفاع  �لوطني  و�مل��رك��ز  �لطفل  حلماية  �لإم���ار�ت  وجمعية  و�لأط��ف��ال 

�لأطفال من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

انطالق املوؤمتر اخلام�ض جلمعية االإمارات علي را�شد النعيمي ي�شارك يف االجتماع الربملاين التن�شيقي ب�شاأن تنفيذ وثيقة نداء ال�شاحل ملكافحة االإرهاب
لالأمرا�ض اجللدية 25 نوفمرب يف دبي •• ابوظبي-الفجر:

�ل��دك��ت��ور علي ر��شد  ���ش��ارك م��ع��ايل 
�ل�شعبة  جمموعة  رئي�س  �لنعيمي 
�لوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل����ربمل����ان����ي����ة 
�لحت��������ادي يف �لحت�������اد �ل���ربمل���اين 
�لتنفيذية  �للجنة  ع�شو  �ل����دويل 
�ملجموعة  م�����ش��ت�����ش��ار  �لحت�������اد،  يف 
�ل�شت�شارية رفيعة �مل�شتوى ملكافحة 
�لإره���������اب و�ل���ت���ط���رف �ل��ع��ن��ي��ف يف 
�لتن�شيقي  �لج��ت��م��اع  يف  �لحت�����اد، 
�خل����ا�����س ب��ب��ح��ث ت��ن��ف��ي��ذ ق������ر�ر�ت 
وث���ي���ق���ة ن������د�ء �ل�������ش���اح���ل �ل���ت���ي مت 
�لإعالن عنها يف ختام �أعمال �لقمة 
ب�شاأن  �لأوىل  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�ل��ت��ي ع��ق��دت يف  مكافحة �لإره����اب، 
�لعا�شمة  يف  �ملا�شي  �شبتمرب  �شهر 
روؤ�شاء  مب�شاركة  فيينا  �لنم�شاوية 

برملانات �لعامل.
وناق�س �لجتماع �لفرت��شي �لذي 

ن��ظ��م��ه �لحت�����اد �ل���ربمل���اين �ل���دويل 
و�لدويل  �لإقليمي  �لتعاون  تن�شيق 
ح��ول �لأو����ش���اع �لأم��ن��ي��ة ومكافحة 
غرب  ���ش��اح��ل  منطقة  يف  �لإره������اب 
�أفريقيا، و�لظروف �مل�شببة لنت�شار 
�لإره�����اب يف ه���ذه �مل��ن��ط��ق��ة، وبحث 
مل�شاعدة  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود  تن�شيق 
دول �ملنطقة يف مكافحة �ملجموعات 
�لتنمية،  ب��ر�م��ج  ودع���م  �لره��اب��ي��ة 
�لت�شامن  ور����ش���د  ت��ق��ي��ي��م  و�إع������ادة 
و�لدعم �لإقليمي و�لدويل للجهود 

�لتي متت. 
و�أك����د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ر��شد 
�ل��ن��ع��ي��م��ي خ����الل �لج���ت���م���اع �ل���ذي 
دول  جمموعة  برملانات  فيه  �شارك 
�ل�شاحل �خلم�س، و�لربملان �لعربي، 
�لبحر  �لأفريقي، وبرملان  و�لربملان 
�لأب��ي�����س �مل��ت��و���ش��ط، وم��ك��ت��ب �لأمم 
�مل���ت���ح���دة ل���ل���ج���رمي���ة و�مل�����خ�����در�ت، 
�شعوب  �إىل  �ل�شتماع  ���ش��رورة  على 

لو�شع  �لأف���ري���ق���ي  �ل�����ش��اح��ل  دول 
حياتهم  ل���ظ���روف  و�ق���ع���ي  ت�����ش��ور 
بانت�شار  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت  و�مل�����ش��ك��الت 
�ل���ف���ك���ر �مل���ت���ط���رف و�لره����������اب، مع 
�أ�شحاب  ج��م��ي��ع  �����ش���رت�ك  ����ش���رورة 
�لت�شريعية  كال�شلطتني  �مل�شلحة 

�ملجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  و�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�ملدين لو�شع خطط م�شرتكة لنهج 
�لكامنة ور�ء  �لأ�شباب  �شامل يعالج 
�ملنطقة، ور�شد  �لإره��اب يف  �نت�شار 
مثل  ل�شعوبها  �مللحة  �لحتياجات 
توفري �لتعليم وحت�شني م�شتوياتهم 

�حتياجاتهم  وت��ل��ب��ي��ة  �مل��ع��ي�����ش��ي��ة 
�لأ���ش��ا���ش��ي��ة، و���ش��دد ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �أن 
كرمية  حياة  �ملنطقة  �شعوب  تعي�س 
م�����ن خ������الل �إ�������ش������ر�ك �لحت���������اد�ت 
�لحتاد  خا�شة  �لدولية  و�ملنظمات 

�لأوروبي. 

•• دبي-وام: 

تنطلق يف دبي فعاليات �ملوؤمتر �ل�شنوي �خلام�س جلمعية 
�لإمار�ت لالأمر��س �جللدية �لذي �شيقام خالل �لفرتة 
�آخر  وي��ب��ح��ث  �حل����ايل  ن��وف��م��رب  م���ن   27 �إىل   25 م���ن 
بالأمر��س  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�ل��ب��ح��وث  �مل�����ش��ت��ج��د�ت 
�مل�شتخدمة  و�لتكنولوجيا  �لتطور�ت  و�أح��دث  �جللدية 
يف طب وجر�حة �لتجميل. ويناق�س �ملوؤمتر- �لذي ياأتي 
 2020 " �إك�شبو  �لعاملي  �حل��دث  مع  بالتز�من  �ملوؤمتر 
مر�شي  فريو�س"كوفيد19-"علي  ت���اأث���ري   -" دب����ي 
و�لإخرت�عات  �لإب��ت��ك��ار�ت  و�أح���دث  �جللدية  �لأم��ر����س 
من  �أك���رث  مب�شاركة  �جل��ل��دي��ة  وط��ب  جل��ر�ح��ة  �لعلمية 
200 طبيبا من �ملنطقة و�لعامل. و�أو�شح �لدكتور �أنور 
�حلمادي رئي�س �جلمعية �لإمار�تية لالآمر��س �جللدية 
رئي�س �ملوؤمتر �إن �لهدف من هذ� �حلدث �ل�شنوي توفري 
�مل�شتمر  �لطبي  �لتعليم  وت��ع��زي��ز  عامليا  علميا  منتدى 
�حلديث  �لعلم  �ل��ي��ه  تو�شل  م��ا  �أح���دث  على  و�ل��ت��ع��رف 

بالليزر من  و�ل��ع��الج  وج��ر�ح��ة جتميل  يف جم��ال ط��ب 
�ملوؤمتر  �إن  وق��ال  �ملبتكرة.  و�ل��ن��دو�ت  �ملحا�شر�ت  خالل 
يغطي جمموعة و��شعة من �ملو�شوعات حول �لأمر��س 
�جللدية جلميع �لأعمار مبا يف ذلك �لأمر��س �جللدية 
�ل�شعبة  �ل�����ش��ري��ري��ة و�حل�����الت  و�ل��ت��ح��دي��ث��ات  �مل��زم��ن��ة 
و�ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة و�ل���ع���الج���ات �جل���ر�ح���ي���ة �إىل 
�لعمل  وور���س  و�جلل�شات  �لعلمى  �لبحث  ن��دو�ت  جانب 
قبل  من  �ملعتمدة  �لبحثية  �لعرو�س  وكذلك  �لتفاعلية 
وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع بهدف �لتدريب و�لتطوير 
لالأمر��س  �إلم�����ار�ت  جمعية  وت��ل��ع��ب  �مل�شتمر.  �مل��ه��ن��ي 
�جللدية دور�ً رئي�شًيا يف حت�شني جودة �خلدمات �ملقدمة 
لقطاع �لأمر��س �جللدية بدولة �لإمار�ت ..فيما يعترب 
�ل�شوء  ي�شلط  �ل�شنوي للجمعية منتدى علمياً  �ملوؤمتر 
�جللدية  �لأم��ر����س  ع��الج  يف  �حلا�شلة  �لتطور�ت  على 
وي��ع��زز م��ن ت��ب��ادل �خل���رب�ت و�مل��م��ار���ش��ات و�أح����دث طرق 
�آفاق جديدة  �لعالج �ملتاحة مع �خلرب�ء �لعامليني وفتح 

للبحث �لعلمي وتكنولوجيا جر�جة �لتجميل.
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العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هال فالي لل�شفر

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:3740625 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �شقر حممد بجري �شامل �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �شيف حممد حمد يرو�ن �لنيادي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لمني للهد�يا 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1041376 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة مبارك �شامل علي طوير�س �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �حمد عي�شى حبيب �شامل �ملزروعي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
�مبرييل  �ل�ش�����ادة/�شتار  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2015363 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة هناء حممد �شعيد ر��شد �لنقبي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �بر�هيم نا�شر ح�شن

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/توب ويل للنقليات  �لتنمية �لقت�شادية بان  تعلن د�ئ���رة 

و�ملقاولت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2903638 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة هالل �شعيد مفلح خ�شيف �لوح�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف عبد�للطيف �شامل مبارك هادي �لعامري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
للنقليات  كار  �ل�ش�����ادة/رد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�شة رقم:1924588 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 �إ�شافة �حمد �شعيد حممد �شعيد �ملع�شري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف عبد�لرحمن �شامل ر��شد �شامل �ملزروعي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
�حلكيم  عبد  �ل�ش�����ادة/�بو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لقطع غيار �ل�شيار�ت ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1025863 

تعديل ن�شب �ل�شركاء 
 حممد عمر حممد عبد�هلل من 49% �ىل %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة حممد عي�شى معروف حممد عبد�هلل %24

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/روز جولد للهو�تف 

�ملتحركة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2091665 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة حممد علي حممد عبيد �ل�شاعدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �شعد م�شفر عبد�لرحمن هادي �لحبابي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/كافترييا وم�شاوي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شا�شيجو حلب
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2807541 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة جاوتام جوروجن %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف كامل ي�شني عر�بى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم و كافترييا �لنجم 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �مل�شهور  رخ�شة رقم:1132561 

تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم و كافترييا �لنجم �مل�شهور

FAMOUS STAR RESTURANT & CAFETERIA 

�إىل/ مطعم فامي�س جلف تي

FAMOUS GULF TEA RESTAURANT

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/يالطه  �لتنمية �لقت�شادية بان  تعلن د�ئ���رة 

 CN لل�شيانة �لعامة  رخ�شة رقم:3991967 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/كويف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN �ل�شمال  رخ�شة رقم:3779246 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لمتياز 

 CN للتجارة   رخ�شة رقم:1022409 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بي يف �م 

 CN بينوي كافيه   رخ�شة رقم:2540654 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شتار ليت للو�شاطة �لعقارية ذ.م.م
عنو�ن �ل�شركة:�لطابق 4 وحدة �ملالك/�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد بن 

�شلطان �ل نهيان - c18 - جزيرة �بوظبي �شارع �لكورني�س غرب 5
CN 1827166 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�لحتاد للمحا�شبة و�ملر�جعة ذ.م.م ، كم�شفي قانوين   2
لل�شركة بتاريخ:2021/10/19 وذلك بناء على قر�ر حم�شر �جلمعية 

�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2150022435  
- تاريخ �لتعديل:2021/11/17

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:�شركة �لكحل للمقاولت �لعامة ذ.م.م
�ل�شيد  0.136 مبنى  22 - مكتب  39 - ق  �ل�شركة:�مل�شفح م  عنو�ن 

نا�شر �حمد خليفة �حمد و�خرين
CN 1016377 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/11/14 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/11/16  - بالرقم:2105035852  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:بارترنز �لعقارية ذ.م.م
مزروع  غامن  بناية/�حمد   - حمد�ن  �شارع   - �ل�شركة:�بوظبي  عنو�ن 

�ملرر
CN 1141837 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية �ل�شركة  1

- تعيني �ل�شادة/�لهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/10/14 وذلك بناء على قر�ر 

حم�شر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل 
تاريخ �لتعديل:2021/11/16  - بالرقم:2021/1/223424  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة �مل�شفي 
�ملعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.

 اإدارة الرتاخي�ص التجارية

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ووىل ويل�شون للنقليات �لعامه

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1175326 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة خيز�ر حياه خان حممد %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �شعيد �شالح �شعيد �شامل �لقبي�شى من مالك �إىل �شريك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / �شعيد �شالح �شعيد �شامل �لقبي�شى من 100 % �إىل %51

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة جاجنجو ىل  %24
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ ووىل ويل�شون للنقليات �لعامه
WOOLLY WILSON GENERAL TRANSPORT

�إىل/ ووىل ويل�شون للخدمات �لفنية ذ.م.م
WOOLLY WILSON  TECHNICAL SERVICES L.L.C

تعديل ن�شاط / �إ�شافة تركيب و�شيانة معد�ت �أنظمة �لت�شالت �ل�شلكية و�لال�شلكية  3320003
 تعديل ن�شاط / حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة  4923009

تعديل ن�شاط / حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة  4923010
 تعديل ن�شاط / حذف خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية  0910018

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
�لدو�ت  لتجارة  �ل�شرح  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لكهربائية رخ�شة رقم:1105854 
تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �ل�شرح لتجارة �لدو�ت �لكهربائية

AL SARH ELECTRICALS APPLAINCES TRADING EST

�إىل/ �ن�شايت للمطابخ
INSIDE KITCHEN 

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة بيع �ملطابخ �ملنزلية �جلاهزة - بالتجزئة  4759016
 تعديل ن�شاط / حذف بيع �لأدو�ت �لكهربائية ومتديد�تها - بالتجزئة  4752006

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

�لعلماء  ���ش��ل��ط��ان  �أك����د م��ع��ايل ع��م��ر 
�ل�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  �ل��دول��ة  وزي���ر 
وتطبيقات  �ل���رق���م���ي  و�لق���ت�������ش���اد 
�لعمل عن ُبعد، �أن "�إك�شبو 2020 
لتعزيز  ع��امل��ي��ة  من�شة  مي��ث��ل  دبي" 
�لتو��شل �لإن�شاين وتبادل �خلرب�ت 
و�لتجارب و�لتعرف على �حل�شار�ت 
�جل�شور  وب��ن��اء  �لعاملية،  و�لثقافات 
�لثقة  �أ���ش��ا���س  �ل��ع��امل على  ب��ني دول 
و�لتعاون و�لعمل �مل�شرتك من �أجل 

�مل�شتقبل.
جاء ذلك، خالل زيارة معاليه جناح 
جمهورية �شربيا يف "�إك�شبو 2020 
دبي"، حيث كان يف ��شتقباله معايل 
�لبتكار  وزي������ر  ب���وب���وف���ي���ك  ن���ي���ن���اد 
و�لتنمية �لتكنولوجية يف جمهورية 
�ل��ل��ق��اء بحث  خ����الل  ���ش��رب��ي��ا، ومت 
م�شتوى  وتعزيز  �ل�شد�قة  عالقات 
�لتعاون يف خمتلف �ملجالت، وتاأكيد 
و�ملعارف  �خل�����رب�ت  ت���ب���ادل  �أه��م��ي��ة 

و�لتجارب �لناجحة. 
وق������ال ع���م���ر ���ش��ل��ط��ان �ل���ع���ل���م���اء �إن 

قدرة  للعامل  �أثبتت  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لعاملية  �لأح����د�ث  تنظيم  يف  فائقة 
�حت�شان  يف  جن��اح��ه��ا  خ����الل  م���ن 
ثقافات �أكرث من 190 دولة خالل 
دبي"،   2020 "�إك�شبو  ف��ع��ال��ي��ات 
وملهمة،  ��شتثنائية  وتقدمي جتربة 
�لتنمية  ق�����ش��اي��ا  ع��ل��ى  وت��رك��ي��زه��ا 
�لتكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف  �مل�شتد�مة 
لر�شم  طموحة  روؤي��ة  وفق  �حلديثة 
لالأجيال  �أف�����ش��ل  م�شتقبل  م��ع��امل 

�لقادمة.
وع����رب ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب����زي����ارة جناح 

�شربيا وما يت�شمنه من عرو�س يف 
جمالت �لبتكار وتكنولوجيا �لذكاء 
م�شتوى  يعك�س  م��ا  �ل���ش��ط��ن��اع��ي، 
�لتكنولوجي  و�ل���ت���ط���ور  �ل���ت���ق���دم 
روؤي���ة  يف ���ش��رب��ي��ا، وم���ا متتلكه م��ن 
طموحة للم�شتقبل، متمنياً ل�شعبها 

�ل�شديق دو�م �لتقدم و�لنجاح.
�لعلماء  ���ش��ل��ط��ان  ع��م��ر  و����ش��ت��ع��ر���س 
و�لبتكار�ت  �لريادية  �لأف��ك��ار  �أب��رز 
�ملتميزة،  و�مل��ع��رو���ش��ات  و�لإب���د�ع���ات 
�لعامل  ع���رب  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ج���ول���ة  يف 
�لف���رت�����ش���ي ل��ل��ت��ع��ري��ف ب���اإجن���از�ت 

�هتمامها  ع��ك�����ش��ت  �ل���ت���ي  ���ش��رب��ي��ا 
ركيزة  وت��ب��ن��ي��ه��ا  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�أ�شا�شية للعبور �إىل �مل�شتقبل، و�أ�شاد 
و�لتجربة  �جلناح  تنظيم  مب�شتوى 
ومتنى  يقدمها،  �لتي  �ل�شتثنائية 
للقائمني عليه �لتوفيق و�لنجاح يف 

تقدمي �شورة م�شرفة عن بلدهم.
و��شتوِحي �شطح جناح �شربيا �ملائل 
من �أ�شطح �مل�شاكن �ملائلة �لتي تعود 
�لقدمية،  �لفينكا  ح�����ش��ارة  ل�شعب 
من  �مل�شتلهم  ت�شميمه  ب��ني  ليمثل 
�ل��ت��اري��خ و�ل��ت��ج��ارب �مل��ت��ق��دم��ة �لتي 

مل�شتقبل  زمنية  كب�شولة  يعر�شها، 
�لتحول  ع���ل���ى  ت����رّك����ز  �ل���ب�������ش���ري���ة، 
�ل�شطناعي  و�ل�����ذك�����اء  �ل���رق���م���ي 

و�لو�قع �لفرت��شي.
�فرت��شية  معار�س  �جل��ن��اح  وي��ق��دم 
�لز�ئر  ي��ت��ج��ول  وو�ق���ع���ي���ة  رق��م��ي��ة 

�ملا�شي  ل��ي�����ش��ت��ك�����ش��ف  خ��الل��ه��ا  م���ن 
يف  �شربيا  حتتفي  حيث  و�حلا�شر، 
�لإبد�ع  من  طويل  بتاريخ  جناحها 
و�لبتكار، وقد مت ت�شنيف عا�شمتها 
بلغر�د من بني �ملدن �خلم�س �لأكرث 
�إبد�عا يف �لعامل، ويطلق على �شربيا 

�لبلقان،  يف  �ل�شيليكون  و�دي  ����ش��م 
تقنية  م��و�ه��ب  منها  خ��رج��ت  حيث 
�شربيا  تعد  فيما  �مل�شتوى،  رفيعة 
م����ن �ل�������دول �ل�����ر�ئ�����دة يف جم����الت 
و�لقت�شاد  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء 

�لرقمي.

•• دبي -وام:

�مل�شارك يف  فل�شطني  زي��ارت��ه جناح  خ��الل  �ل��ز�ئ��ر  يجد 
�لأق�شى يف  �مل�شجد  باحة  2020 دبي نف�شه يف  �إك�شبو 
�لقد�س يحاكي جتربة �حلياة �لفل�شطينية �لتي جتمع 
عبق �ملا�شي �لعريق و�أ�شالة �حلا�شر حيث تبد�أ جولته 
تتدىل  �لتي  �ل�شاحرة  �لقد�س  بو�بة  �أم��ام  من  �ملده�شة 
ر�ئحة  ع��ب��ق  يتنف�س  �ل��زي��ت��ون..  ���ش��ج��رة  ع��ل��ى ج��و�ن��ب��ه 
مدينة �لقد�س و�شول �ىل �حلار�ت �لفل�شطنية مبعاملها 
�لدينية و�أ�شالة عر�قتها �لتاريخية. و�أكد حممد جرب 
مدير عام جناح فل�شطني �مل�شارك يف �إك�شبو 2020 دبي 
"و�م" �أهمية  �لإم���ار�ت  �أنباء  لوكالة  خا�س  ت�شريح  يف 
م�شاركة دولة فل�شطني يف هذ� �حلدث �لعاملي لتعريف 
�لعامل بالرت�ث و�لهوية �لفل�شطينية كما تاأتي ��شتكمال 
 . �شينغهاي  و�إك�شبو  ميالنو  �إك�شبو  يف  �شابقة  مل�شاركات 
وقال �إن م�شاركة �جلناح �لو�قع يف منطقة �لفر�س ياأتي 
�ل�شوء  وت�شليط  �لفل�شطينية  �ل��رو�ي��ة  توثيق  �ط��ار  يف 
على �لتاريخ �لفل�شطيني وح�شارة وم�شتقبل فل�شطني. 
وحول بناء وت�شميم �جلناح �أو�شح حممد جرب �أن فكرة 
�لقد�س حيث  ه��ي  ب��و�ب��ة �جل��ن��اح  �ن تكون  بناء �جل��ن��اح 
�لذي  �حلقيقي  �حل��ج��ر  م��ن  �لرئي�شية  �ل��ب��و�ب��ة  بنيت 
جلبناه من فل�شطني �ىل دبي و�شول �إىل �أ�شو�ر �لقد�س 

و�أقو��شها وباأ�شو�ت حارتها و�زقاتها.
و�أ�شار �ىل �أن جت�شيد فكرة �جلناح بفكرة �حلو��س �خلم�س 
بفل�شطني حيث  كاأنه  �لز�ئر ويجول يف �جلناح  ليعي�س 
يج�شد  فيلما ق�شري�  يرى  �ن  �لنظر  ميكنه يف مرحلة 

�ل�شياحية  �ل��ق��ط��اع��ات  جميع  يف  �لفل�شطينية  �حل��ي��اة 
و�ل�شناعية و�لثقافية و�لرتفيهية و�لفلكلورية.

ومن ثم ينتقل �لز�ئر �ىل مرحلة �للم�س وهي مرحلة 
�لز�ئر فيها حنينا �ىل فلط�شني وي�شتم ر�ئحة  يلتم�س 
�لعبق �لتاريخي لها كما يتمكن �لز�ئر من مل�س �لرموز 
جت�شد  و�لتي  دبي  �ىل  معنا  �ح�شرناها  �لتي  �حلقيقة 
تاريخ وعمق �حل�شارة �لفل�شطينية �إ�شافة �إىل �ملنتجات 
�حل��رف��ي��ة و�ل���رت�ث���ي���ة �ل��ت��ي ���ش��ن��ع��ت م���ن �أج����ل �إك�شبو 

دبي.  2020
 2020 �ك�شبو  يف  م�شاركتنا  نعترب  جرب  حممد  وق��ال 
دب���ي ه���ي ف��ر���ش��ة ك��ب��رية جل��ل��ب �ل���ش��ت��ث��م��ار و�لتبادل 
�لق��ت�����ش��ادي ب��ني �ل����دول �مل�����ش��ارك��ة يف �مل��ع��ر���س ونحن 
ب�شدد ترتيب لقاء�ت ثنائية مع جميع �لجنحة للدول 
�مل�شاركة �لعربية و�لدولية جللب �ل�شتثمار لفل�شطني 

ولت�شدير �ملنتجات �لفل�شطينية لأ�شو�قهم.
ولفت �إىل �أن �إك�شبو 2020 دبي �لذي ت�شت�شيفه دولة 
�لمار�ت لأول مرة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا 
وجنوب �آ�شيا وي�شارك يف فعالياته �أكرث من 192 دولة 
و�لتقدير  �ل�شكر  موجها   .. �لعقول  يبهر  عاملي  ح��دث 
�لم��ار�ت على كل ما تقدمة من ت�شهيالت من  لدولة 

�أجل �جناح �جلناح �لفل�شطيني.
يذكر �أن فعاليات �إك�شبو 2020 دبي ت�شتمر حتى 31 
م��ار���س 2022؛ وي��دع��و �حل���دث �ل����دويل �ل����زو�ر من 
جميع �أنحاء كوكب �لأر���س �إىل �مل�شاركة يف �شنع عامل 
وتقدمهم  و�بتكار�تهم  �لب�شر  باإبد�ع  �حتفال  يف  جديد 

وثقافاتهم ممتد على مد�ر �شتة �شهور.

•• دبي - وام:

�أك�����د ����ش���ع���ادة ع���ب���د�هلل ����ش���امل عبيد 
�ل����ظ����اه����ري ����ش���ف���ري �ل�����دول�����ة ل���دى 
ج���م���ه���وري���ة �إن���دون���ي�������ش���ي���ا ور�ب���ط���ة 
دبي   2020 �إك�����ش��ب��و  �أن  �لآ����ش���ي���ان 
يعك�س  ب��ارز  ��شتثنائي  دويل  ملتقى 
و�لبتكار  و�ل��ت��ع��اون  �لت�شامن  قيم 
من  كانت  �لتي  و�ملبادئ  �لقيم  وهي 
�لدولة  م�شروع  جناح  مقومات  �أه��م 
�لق���ت�������ش���ادي و�ل��ت��ن��م��وي �ل�����ذي مل 
مع  و�لتاأقلم  �لتجديد  ع��ن  يتوقف 
�لعامل  �شهدها  �ل��ت��ي  �مل��ت��غ��ري�ت  ك��ل 

على مر �لعقود.
وق������ال يف ح������و�ر م����ع وك����ال����ة �أن���ب���اء 
 2020 �إك�شبو  �إن  "و�م"..  �لإمار�ت 
دبي ي�شكل حمطة هامة يف م�شريتنا 
�لتنموية ففي هذه �لفعالية �لدولية 
�لكربى يجتمع �لعامل بالتز�من مع 
باليوبيل  �لإم������ار�ت  دول����ة  �ح��ت��ف��ال 
�ملاليني  ليطلع  ل��الحت��اد  �ل��ذه��ب��ي 
وعن كثب على هذه �لتجربة �مللهمة 
وع��ل��ى �ل��ع��و�م��ل �ل��ت��ي ���ش��اع��دت على 
ب��ن��اء ه���ذ� �ل�����ش��رح �ل��ت��ن��م��وي �مللهم 

للكثريين".
دبي   2020 �إك�����ش��ب��و  �إن  و�أ�����ش����اف 
لتعزيز  رئي�شيا  يعد منرب� وحمفال 
�ل��دول من  �لتكاملية بني  �لعالقات 
ل�شنع  �لعقول  ت��ر�ب��ط  �شمان  �أج��ل 
وتعزيز  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل  �مل�شتقبل 
تنمية  لتحقيق  �جل��م��اع��ي  �ل��ت��ع��اون 
�لزدهار  حتقق  ومتو�زنة  م�شتد�مة 

لل�شعوب.
�إك�شبو  ب���اأن  " ن��وؤم��ن  �شعادته  وق���ال 
كي  منا�شبة  من�شة  دب���ي   2020
�لعاملي  و�لتكامل  بالتعاون  نرتقي 
�شر�كات فاعلة مع �حلكومات  وبناء 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ع��امل��ي��ة  و�مل���ن���ظ���م���ات 
حتقيق  ت�شريع  �أج���ل  م��ن  �خل��ا���ش��ة 
للتنمية  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  �أه��������د�ف 

�شاركت  �ل��ت��ي   2030 �مل�����ش��ت��د�م��ة 
دولة �لإم��ار�ت بفعالية يف �شياغتها 
�أجنحة  ت��ت��ي��ح  �مل���ث���ال  ���ش��ب��ي��ل  وع���ل���ى 
دبي   2020 �إك�����ش��ب��و  م��و���ش��وع��ات 
 .. �ل�شتد�مة   .. "�لفر�س  �لثالثة 
�لتنقل" ، للنا�س معرفة كيف ميكن 
�لطرق  وم��ع��رف��ة  �لأه�����د�ف  حتقيق 
ب�شكل  �مل�����ش��اه��م��ة  يف  ت�����ش��اع��د  �ل���ت���ي 
للتحديات  حلول  �إيجاد  يف  ملمو�س 
�لعاملية عرب ��شتغالل �ملو�رد �ملتاحة 
لتحقيق �لنتائج �ملرجوة وبالعتماد 
�لذكية  �حل���ل���ول  م���ن  ح���زم���ة  ع��ل��ى 

و�ملبتكرة.
و�أ�شار �إىل �أن �إك�شبو دبي يتيح كذلك 
�لفر�شة للدول �مل�شاركة كي حتتفل 
�لفعاليات  �شمن  �لوطنية  باأعيادها 
�لتعرف  من  �ملعر�س  رو�د  ميكن  ما 
على ثقافات هذه �لدول ومالحمها 

�لجتماعية و�ل�شكانية.
و�أكد �أن �إك�شبو 2020 دبي ي�شهم يف 
و�شع خارطة طريق لأهم �لتوجهات 
و�لثقافية  و�لتنموية  �لقت�شادية 
مل����رح����ل����ة �ل����ت����ع����ايف م�����ن �جل���ائ���ح���ة 
للدخول  �ل���ش��ت��ع��د�د  يف  و�مل��ت��م��ث��ل��ة 
بقوة ملرحلة �لقت�شاد �لرقمي �لذي 
���ش��ي��ق��ود م��رح��ل��ة �لن��ت��ع��ا���س م��ا بعد 
�جل��ائ��ح��ة ك��م��ا ي��دع��م �ل��ت��وج��ه نحو 
تعزيز دور �لقت�شاد �لإبد�عي ودعم 
�حلركة �لثقافية و�لإبد�عية ورعاية 
�ملو�هب و�لكفاء�ت ل�شمان ��شتد�مة 
�ملبنية  و�لإبد�عية  �لثقافية  �حلركة 

على ��شتد�مة �لقت�شاد �ملعريف.
�أك��رب تظاهرة  �أن��ه باعتباره  �أك��د  كما 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ت��ن��ظ��م  ع��امل��ي��ة 
�لأو�شط و�أفريقيا وجنوب �آ�شيا فاإن 
�لثقافات  ي��ربز  دب��ي   2020 �إك�شبو 
و�حل�����ش��ار�ت و�ل��ت��اري��خ �ل��ذي تتميز 
بهدف  �جلغر�فية  �ملنطقة  ه��ذه  بها 
دفع م�شرية �لإبد�ع �لب�شري و�لعمل 
�مل�����ش��رتك �ل��ق��ائ��م ع��ل��ى ق��ي��م �ملحبة 

و�ل�����ش��الم و�ل��ت��ع��اي�����س ب���ني �لأدي�����ان 
و�لثقافات و�لعر�ق �ملختلفة ونحن 
يعد  دبي   2020 �إك�شبو  ب��اأن  نوؤمن 
�متد�د�ً للنموذج �لمار�تي للتعاي�س 
�لتقاء  ونقطة  �لإن�����ش��اين  و�ل��ت��اآخ��ي 

للح�شار�ت.
يف  دب���ي   2020 �إك�����ش��ب��و  دور  وع���ن 
�إعد�د قادة �مل�شتقبل من �ل�شباب قال 
ميثل  �لعاملي  �حل���دث  �إن  ���ش��ع��ادت��ه.. 
فر�شة هائلة لتحفيز و�إلهام �ل�شباب 
وت����زوي����ده����م ب����امل����ه����ار�ت �ل����الزم����ة 
و�ل����ف����ر�����ش����ة �مل���ن���ا����ش���ب���ة ل�����الزده�����ار 
�لتدريب  ب��رن��ام��ج  وي��ع��د  و�ل��ن��ج��اح 
كونيكت" من  "يوث  وملتقى  �ملهني 
دبي   2020 �إك�شبو  م��ب��ادر�ت  �أب���رز 
وت�شجيعهم  �ل�شباب  م��ع  للتو��شل 
ومتكينهم لأد�ء دور مركزي يف �شنع 

م�شتقبل �أف�شل فهذه فر�شة فريدة 
�جلانب  م��ن  منها  �ل���ش��ت��ف��ادة  يجب 
فر�شاً  �حل���دث  ي��وف��ر  حيث  �لعملي 
متعددة لكت�شاب �خلربة من خالل 
�إظ��ه��ار �ل��ق��در�ت �لإب��د�ع��ي��ة لل�شباب 
�لعامل و�لط��الع على ثقافات  �أم��ام 
بثقافتنا  �ل���ع���امل  وت��ع��ري��ف  �ل���ع���امل 

�لعربية �لأ�شيلة وتر�شيخ �إرثنا.
�لتي  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري  ق�شية  وع���ن 
ت�شكل حمور� مهما يف �أعمال �إك�شبو 
2020 دبي خا�شة مع �لإعالن عن 
ل�شت�شافة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �خ��ت��ي��ار 
دولة  �إن  �شعادته  ق��ال   ...  28 ك��وب 
�لإمار�ت تلعب دور� فعال وموؤثر� يف 
مو�جهة �لتغري �ملناخي نظر�ً لتبنيها 
كما  لال�شتد�مة  �ل��دول��ي��ة  �مل��ب��ادر�ت 
ع��امل��ي��ة حتفز  �أ���ش��ب��ح��ت من�شة  �أن��ه��ا 

�مل�شتد�مة  �حللول و�ل�شرت�تيجيات 
�ل�����و�ق�����ع ع����رب توفري  �أر���������س  ع���ل���ى 
مي�شورة  بتكلفة  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة 
وجعلها متاحة ب�شهولة وعلى نطاق 

و��شع.
ت�شارك  �إن��دون��ي�����ش��ي��ا  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
للتنوع  م��وط��ن��ا  ي��ع��د  ك��ب��ري  ب��ج��ن��اح 
وي�شتعر�س  و�ل���ف���ر����س،  و�لب���ت���ك���ار 
م�شتقبال  �إن��دون��ي�����ش��ي��ا  ت�شنع  ك��ي��ف 
�أف�����ش��ل ع���رب �ب���ت���ك���ار�ت جت��م��ع بني 
�ملحلية  و�ملعرفة  �حلديثة  �لتقنيات 
يتز�من  �ل���ث���ن���ائ���ي  �جل����ان����ب  وم�����ن 
�لتطور  م���ع  دب����ي   2020 �إك�����ش��ب��و 
�لعالقات  ت�����ش��ه��ده  �ل����ذي  و�ل��ت��م��ي��ز 
�لإمار�تية �لإندوني�شية و�لتي يعمل 
�شر�كة  لت�شبح  لتعزيزها  �جلانبان 
�ملجالني  يف  ���ش��ام��ل��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لق���ت�������ش���ادي و�ل����ت����ج����اري ون���وؤم���ن 
�إك�شبو  يف  �إندوني�شيا  م�شاركة  ب���اأن 
�لتبادل  م�شاعفة  يف  �شت�شاعد  دب��ي 
�لتجاري �لذي جتاوز 3 مليار دولر 
جائحة  ظ�����روف  رغ����م   2020 يف 

."19  - "كوفيد 
معتمد�  �شفري�  ب�شفتي   " و�أ���ش��اف 
�أي�������ش���ا ل����دى ر�ب���ط���ة ج���ن���وب �شرق 
�لإ�شادة  �أود  �لآ�شيان"  "ر�بطة  �آ�شيا 
بت�شهيل  �لإم�������ار�ت  دول����ة  مب���ب���ادرة 
م�شاركة ر�بطة �لآ�شيان وتخ�شي�س 
دبي   2020 �إك�����ش��ب��و  ل��ه��ا يف  ج��ن��اح 
�إط��ار �شيا�شة  �مل��ب��ادرة يف  وتاأتي ه��ذه 
�لدولة جلذب �ل�شتثمار�ت �لأجنبية 
�ملبا�شرة وزيادة �لتبادل �لتجاري مع 
�لإقليمية  و�لتكتالت  �ل��دول  جميع 
م��ث��ل ر�ب���ط���ة �لآ����ش���ي���ان �ل��ت��ي تعترب 
10 دول  ي�����ش��م  �ق��ت�����ش��ادي��ا  ت��ك��ت��ال 
و�شنغافورة  �إن��دون��ي�����ش��ي��ا  بينها  م��ن 
وماليزيا وتايالند ويتجاوز �جمايل 
تريليون   2 ح��اج��ز  �مل��ح��ل��ي  ن��اجت��ه��ا 
�شكانه  ع���دد  وي��ب��ل��غ  �أم��ري��ك��ي  دولر 

�أكرث من 655.9 مليون ن�شمة.

•• عجمان-وام:

تفقد �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي 
عمر  م��ع��ايل  و  �لبلدية  د�ئ���رة  رئي�س 
بن �شلطان �لعلماء وزير دولة للذكاء 
�لرقمي  و�لق���ت�������ش���اد  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
م�شروع   ، بعد  ع��ن  �لعمل  وتطبيقات 
�ل�شيارة ذ�تية �لقيادة و�لتي متثل نقلة 
نوعية يف جمال �أنظمة �لتنقل وتطوير 
وتعترب  كما  ب��الإم��ارة  �لتحتية  �لبنية 
�لتطبيق  يف  نوعه  من  �لأول  �مل�شروع 
جاء  �لأو���ش��ط.  �ل�����ش��رق  م�شتوى  على 
ذل���ك خ���الل ج��ول��ة م��ي��د�ن��ي��ة لل�شيخ 
وبح�شور   ، �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد 
م����ع����ايل ع���م���ر �ل���ع���ل���م���اء وع�������دد من 
عبد�لرحمن  �شعادة  وه��م  �مل�شوؤولني 
�لبلدية  د�ئ����رة  ع���ام  �ل��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر 
حمد  عبد�لعزيز  و�شعادة  و�لتخطيط 
ت���رمي م��دي��ر ع���ام م��وؤ���ش�����ش��ة �لم����ار�ت 
و�ملخت�شني  �ت�������ش���الت  ل��الت�����ش��الت 
ب��امل�����ش��روع ، ح��ي��ث �ط��ل��ع��و� ع��ل��ى خط 
�إىل  ف��ن��دق عجمان  م��ن  �مل��رك��ب��ة  �شري 

دو�ر �لرب�قة و�لرجوع مرة �أخرى �إىل 
�لعام،  �ل�����ش��ارع  على  �لن��ت��ظ��ار  حمطة 
م�شيدين بامل�شروع �لذي وظف تقنية 
�جليل �خلام�س 5G لتتميز �ل�شيارة 
بالأمان �لتام و�ل�شالمة �ملتناهية كما 
وزودت بخا�شية �لتعرف على �لوجوه 

و�لذكاء �ل�شطناعي.
حميد  ب������ن  ر��������ش������د  �ل�������ش���ي���خ  وب�������ني 

 "  x ع��ج��م��ان  " م���رك���ز  �أن  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�أ���ش��ه��ر متو��شلة   3 م���د�ر  ع��ل��ى  ع��م��ل 
�ت�شالت  يف  �شركائنا  م��ع  وبالتعاون 
�مل�����ش��روع �حل��ي��وي و�لذي  �إجن���از  على 
 2021 �لإم���ار�ت  روؤي��ة  ملو�كبة  يرنو 
�إىل  ت�شعى  �ل��ت��ي  �لوطنية  و�لأج���ن���دة 
جعل �لإم��ار�ت من بني �أف�شل �لدول 
�مل�شتد�م  �ل��ن��ق��ل  جم���ال  يف  �ل��ع��امل  يف 

بالإمارة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  وت��ط��وي��ر 
و�ل��ذي تدعمه �شبكة �جليل �خلام�س 

�ملتقدمة. و�لتقنيات   5G
�لعلماء  �أعرب معايل عمر  من جانبه 
عن فخره باملركبة ذ�تية �لقيادة و�لتي 
�لتكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت 
�ل�شطناعي  �لذكاء  و�أدو�ت  �ملتقدمة 
لتوفري حلول مبتكرة للتنقل وتقليل 

�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  وت��ط��وي��ر  �لزدح������ام 
يب�شر  ر�أي��ن��اه  ما  �أن  مبيناً  �ملدينة،  يف 
على  �ل�شوء  �أل��ق��ى  فامل�شروع  ب��اخل��ري 
عجلة  ودفع  بالإمارة  �جلميلة  �ملعامل 
و�لتطور  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
تز�منا  وذل����ك  و�لزده�������ار  �حل�����ش��ري 
�إط����الق دول����ة �لإم������ار�ت مل�شاريع  م��ع 
�خلم�شني عاما قادمة و�لتي تعد نقلة 

نوعية يف خمتلف �ملجالت �لقت�شادية 
�لإم��ار�ت. و قدمت  و�لتنموية لدولة 
مركز  م��دي��ر  �لنعيمي  ن���ورة  �ل�شيخة 
x وم��دي��ر م�����ش��روع �حلافلة  ع��ج��م��ان 
�لبلدية  د�ئ������رة  م���ن  �ل���ق���ي���ادة  ذ�ت���ي���ة 
و�لتخطيط يف عجمان �شرحاً مف�شاًل 
عن نتائج �مل�شروع و�لذي �نطلق خالل 
�لفرتة �ملا�شية ب�شكل جتريبي، مبينًة 

�ل�شكان  من  �إق��ب��اًل  �شهدت  �ملركبة  �أن 
ت����و�ف����دو� خلو�س  و�ل�������زو�ر و�ل���ذي���ن 
�لتنقل  جم�����ال  يف  ج����دي����دة  جت���رب���ة 
�ل�شتيعابية  ب��ال��ط��اق��ة  وت��ت��م��ي��ز  ك��م��ا 
�شخ�شاً   15 ل���  ت�شل  و�ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 
�لتعرف  بتقنيات  لتمتعها  بالإ�شافة 
ع��ل��ى �لأ����ش���ي���اء وت���وف���ر ن�����ش��ب��ة �لأم����ان 
�لعالية و�ملتطورة. و�أ�شافت �أن �ملركبة 

مت�شلة بنظام C-V2X �لذي يفعل 
�ملرورية  بالأنظمة  �ملركبة  �ت�����ش��الت 
�ملركبة  ب��ح��ي��ث مت��ك��ن  ب��ه��ا  �مل��ح��ي��ط��ة 
�ل�شوئية  �لإ�����ش����ار�ت  م���ع  ب��ال��ت��ف��اع��ل 
تلقائي  ب�شكل  �مل�����ش��اة  ع��ب��ور  وم��ن��اط��ق 
با�شتخد�م �أجهزة ��شت�شعار و كامري�ت 
ب�شبكة  �ملت�شلة  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء 
كما   ،  5G �خلام�س  �جليل  �ت�شالت 
�لركاب  �شر�ئح  ملختلف  منا�شبة  �أنها 
بالإ�شافة لتجهيزها لالأ�شخا�س ذوي 

�لقدرة �ملحدودة على �حلركة.
عن  ح��دي��ث��ه��ا  ن���ورة  �ل�شيخة  وت��اب��ع��ت 
مم����ي����ز�ت �مل���رك���ب���ة �مل���������زودة ب���اأح���دث 
ت�شتمل  ح��ي��ث  �ملتخ�ش�شة  �لتقنيات 
على كامري�ت و�أجهزة ��شت�شعار لقر�ءة 
باملركبة  و�ل��ت��ح��ك��م  �ل���ط���ري���ق،  ح��ال��ة 
باأي ج�شم حفاظاً  وجتّنب �ل�شطد�م 
علي �شالمة �لركاب، مبينًة �أن �ملركبة 
حققت �لأهد�ف �ملن�شودة من �إطالقها 
و�شنعمل جاهدين على �لأخذ بالآر�ء 
للو�شول  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  و�لق���رت�ح���ات 

لالأف�شل.

زار جناحها وا�ستعر�س اأبرز االأفكار الريادية واالبتكارات

عمر العلماء: جناح �شربيا يف اإك�شبو 2020 دبي يعك�ض 
تطورها التكنولوجي وروؤيتها الطموحة للم�شتقبل

•• دبي-وام:

�أكد �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية 
و�لتخطيط بعجمان رئي�س �حتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم، 
لإظهار  �ل�شعوب  جتمع  منارة  دب��ي   2020 �إك�شبو  �أن 
�ل���ع���اد�ت و�لتقاليد  ���ش��ور من��وذج��ي��ة لأوط��ان��ه��م ون��ق��ل 
و�خل�����رب�ت و�أف�����ش��ل �ل��ت��ج��ارب مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع على 

�لب�شرية.
�لدول  �لعديد من  �أجنحة  ذل��ك خ��الل جتوله يف  ج��اء 
�حلدث  يعد  و�ل���ذي  دب��ي   2020 �إك�شبو  يف  �مل�����ش��ارك��ة 

�لأهم من نوعه يف �لدولة و�ملنطقة ب�شكل عام.

و��شتهل �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي جولته بزيارة 
ي�شم  و�ل��ذي  �ل�شقيقة  �لعربية  م�شر  جمهورية  جناح 
�آلف  �شبعة  م��ن  لأك���رث  �ملمتد  م�شر  وت��اري��خ  ح�����ش��ارة 
عام بكافة مر�حله ثم ينتقل �يل �مل�شتقبل عرب �شا�شات 
يف  �لنوعية  �مل�شروعات  �أه��م  على  مطلعاً   ، ذكية  عر�س 
م�شر و�لتي ت�شمل على قناة �ل�شوي�س و �ملدن �جلديدة 
و�مل���دن �ل��ذك��ي��ة. وت��اب��ع �جل��ول��ة ب��الط��الع على �أه���م ما 
ت�شمني  على  �ع��ت��م��دت  و�ل��ت��ي  �شوي�شر�  ج��ن��اح  يقدمه 
ت�شم  �شحرية  وب�����ش��ج��ادة  �ل�����ش��ب��اب  م��ن  ببحر  �جل��ن��اح 

مناظر �شوي�شر� �خلاّلبة.
�أهم  ر��شد بن حميد خ��الل �طالعه على  �ل�شيخ  وق��ال 

�مل�شاريع و�لبتكار�ت �لتي يت�شمنها عامل �لفر�س.. �أن 
كافة �لتحديات ت�شبح �يجابيات وممكنات �ذ� �جتمعت 
�لعقول وفكرت باحللول �ملجدية و�لتي ت�شنع �مل�شتقبل 

�لأف�شل وتدفع بعجلة �لتنمية �مل�شتد�مة.
ع��ل��ى جناح  �لنعيمي  ب��ن ح��م��ي��د  ر����ش��د  �ل�����ش��ي��خ  و�ط��ل��ع 
طو�بق  كولومبيا، ذي �لت�شميم �ل�شفاف و�ملكون من 4 
مب�شاحة تبلغ 2000 مرت مربع و�لذي ينقل �ل�شورة 
�أكرب  ت�شم  و�لتي  للدولة  �لبيئي  �لتنوع  �لإيجابية عن 
�لنباتي،  �لغطاء  حيث  م��ن  �ل��ع��امل  يف  بيولوجي  ت��ن��وع 
ي�شتهر  و�ل��ذي  �لكولومبي  �ل�شعب  ثقافة  للتعرف على 

بالقهوة �لكولومبية �لأ�شهر عاملياً.

را�شد النعيمي : اإك�شبو 2020 دبي منارة جتمع ال�شعوب الإظهار �شور منوذجية الأوطانهم

را�شد النعيمي والعلماء ي�شيدان مب�شروع ال�شيارة ذاتية القيادة يف عجمان
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لتدريب يف جمعية  �ختتمت جلنة 
دورة  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة  �ل�����ش��ح��ف��ي��ني 
�لإخبارية"  �ل��ق�����ش�����س  "مهار�ت 
بفرع  مقرها  يف  �ت�����ش��الت  برعاية 
15 ول��غ��اي��ة 17  ب��اأب��وظ��ب��ي، م���ن 
 25 نوفمرب �جل����اري، ومب�����ش��ارك��ة 
و�لإعالميني  �ل�����ش��ح��اف��ي��ني  م���ن 
ب��ه��دف ت��ط��وي��ر م��ه��ار�ت��ه��م و�شقل 
خ����رب�ت����ه����م، وب���ح�������ش���ور ع�����دد من 

�أع�شاء جمل�س �لإد�رة. 
رئي�س  �حل�����م�����ادي  حم���م���د  و�أك��������د 
�ل�شحفيني  جمعية  �إد�رة  جمل�س 
ختام  يف  ك��ل��م��ت��ه  يف  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
خالل  وم���ن  �جلمعية  �أن  �ل�����دورة، 
بتطوير  ت��ه��ت��م  �ل���ت���دري���ب  جل���ن���ة 
وتزويدهم  �ل�شحافيني  م��ه��ار�ت 
�لعمل  يف  �مل����م����ار�����ش����ات  ب�����اأح�����دث 
ت���ويل �جلمعية  ح��ي��ث  �ل�����ش��ح��ف��ي، 
بر�مج  ���ش��م��ن  �أول����وي����ة  �ل���ت���دري���ب 
�جلمعية، خا�شة مع تطور تقنيات 
�لإع������الم �جل���دي���د و�لجت������اه نحو 
�ل�����ش��ام��ل متعدد  �ل�����ش��ح��ف��ي  ف��ك��رة 

�ملهار�ت. 

و�أو�شح �حلمادي �أن �جلمعية تعتزم 
جمموعة  عقد  �لقادمة  �لفرتة  يف 
من �لدور�ت �لتدريبية �ملتخ�ش�شة 
و�لتي تلبي �حتياجات �ل�شحافيني 
تقدمي  وت��ت��ط��ل��ب  و�لإع����الم����ي����ني، 
�مل��ح��ت��وى �إع���الم���ي ذي ط��اب��ع غري 
تقليدي للمن�شات �لإعالمية ومبا 

يلبي تطلعات �جلمهور. 
�لإد�رة:  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  و�أ����ش���اف 
عمل  ب���رن���ام���ج  �جل��م��ع��ي��ة  "لدى 
�أهمية  �لتدريب  فيه  ن��ويل  مكثف، 
ق�������ش���وى، ون�����ش��ت��ق��ط��ب خ������رب�ء يف 
�ل�شحافة  يف  �ملتخ�ش�شة  �ملجالت 
وتطوير  خرب�تهم  لنقل  و�لع��الم 

مهار�ت �لزمالء �ل�شحافيني." 
وق�����ام �حل���م���ادي يف خ���ت���ام �ل�����دورة 
�مل�شاركني،  على  �ل�شهاد�ت  بتوزيع 
وت������وج������ه ب����ال���������ش����ك����ر و�ل����ت����ق����دي����ر 
�لأ�شتاذة  �لإعالميتني  للمدربتني 
مي�شاء نعامة و�لدكتورة �أمل ملحم، 
يف  متخ�ش�شتان  �إعالميتان  وهما 
�لق�شة  وفنون  �لإعالمي  �لتدريب 

�لإخبارية. 
�أحمد  �ل���دك���ت���ور  م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال 
�لتدريب،  جلنة  رئي�س  �ملن�شوري، 

�إن �جلمعية ��شتطلعت 
للزمالء  �لتدريبية  �لح��ت��ي��اج��ات   
ثم  وم���ن  �ل���دول���ة،  يف  �ل�شحفيني 
هذه  تلبي  دور�ت  بت�شميم  ق��ام��ت 
خرب�ء  و��شتقطبت  �لح��ت��ي��اج��ات، 
متخ�ش�شني يف جمالت �ل�شحافة 
من  �ل��زم��الء  لي�شتفيد  و�لع����الم 

هذه �لتجارب �ملتنوعة. 
�جلمعية  �أن  �مل��ن�����ش��وري  و�أو����ش���ح 
�لعام  ه��ذ�  �ل����دور�ت  برنامج  ب���د�أت 
�ل�شحافة  يف  متخ�ش�شة  ب�����دورة 
�لقت�شادية �لتي ُعقدت �فرت��شيا، 
�ملتخ�ش�شة  �ل�����دورة  ج���اءت  وه���ذه 
�لق�ش�س  كتابة  وم��ه��ار�ت  فنون  يف 
ح�شورياً،  تعقد  و�ل��ت��ي  �لإخ��ب��اري��ة 
�أخرى  �أن هناك دور�ت  �إىل  م�شري� 
�مل��ق��ب��ل��ة يف  �ل���ف���رتة  خ���الل  �شتعقد 

جمالت �شحفية خمتلفة. 
�ل��دورة �لإعالمية  وحتدثت خالل 
�لق�شة  ف����ن  ع����ن  ن���ع���ام���ه  م��ي�����ش��اء 
وكتابة  �نتقاء  و�أ���ش��ول  �لإخ��ب��اري��ة 
ق�شة  �إىل  حت���وي���ل���ه  ق���ب���ل  �خل�����رب 
�لق�شة  ب��ني  �لتفريق  م��ع  خ��ربي��ة، 
م�شرية  �خلربية،  و�لق�شة  �لأدبية 
من  تتكون  �لأدب��ي��ة  �لق�شة  �أن  �إىل 

�لعقدة " �حلبكة" و�لأ�شلوب وتربز 
مهارة �لكاتب يف �إخفاء هذه �لعقدة 
و�ل�شري بالق�شة رويد�ً �إىل نهايتها 

وحل تلك �لعقدة. 
�لق�شة  ف���ن���ون  �إىل  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا 
�خل����ربي����ة �ل��و���ش��ف��ي��ة م����ن خالل 
�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى و���ش��ف مل��ك��ان معني 
م��ث��ل �أن ي�����ش��ف �ل�����ش��خ�����س ب��ل��د ما 
يف  �لتالعب  ميكن  ول  �إليه،  �شافر 
�لق�شة �لو�شفية كونها حتوي على 
�لق�ش�س  بينما  حقيقية،  �أح����د�ث 
بدر��شة  تتعلق  فهي  �لأف��ع��ال  ردود 
�أف���ع���ال �ل��ن��ا���س م���ع �م��ك��ان��ي��ة �أخذ 

تتعلق  م��ن��ه��ا  م��ب��ا���ش��رة  �ق��ت��ب��ا���ش��ات 
باحلدث �ملطروح. 

ب����دوره����ا ق���دم���ت �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
كتابة  ع��ن  مف�شال  ���ش��رح��ا  ملحم 
�لق�شة �خلربية لل�شحافة �ملكتوبة 
و�لتلفزيون،  ل���الإذ�ع���ة  �مل���ع���دة  �أو 
بني  ت�����ش��اب��ه  ه��ن��اك  �أن  �إىل  م�����ش��رة 
�لق�شة �خلربية يف �ملجال �لإذ�عي 

�لق�شة  ك��ت��اب��ة  لأن  و�ل��ت��ل��ف��زي��وين، 
على  يعتمد  للتلفزيون  �خل��ربي��ة 
�خلربية  �ل��ق�����ش��ة  ك��ت��اب��ة  ق���و�ع���د 
وظيفة  على  �لتاأكيد  مع  �لإذ�ع��ي��ة 
�ل�������ش���ورة وم��ك��ان��ت��ه��ا �ل��ع��ظ��ي��م��ة يف 

�لن�شرة �لإخبارية. 
�لعنا�شر  �ملدربتان  ��شتعر�شت  كما 
يف  �خل��ربي��ة  �لق�شة  لكتابة  �ملهمة 

�لإيجاز  ���ش��رورة  منها  �لتلفزيون، 
تتجاوز  ل  �ل��ت��ي  �ل���وق���ت  مل���ح���دودة 
�لرتكيز على  �لثو�ين، مع �شرورة 
�ملجازي  و�ل��ت��ع��ب��ري  �خل���رب  خلفية 
ول��ب��اق��ة �حل��دي��ث، و�أه��م��ي��ة تطابق 
وم�شاهدة  �ل��ك��ل��م��ة،  م���ع  �ل�������ش���ورة 
كتابة  قبل  �لفيديو  مقطع  تر�بط 
�خل����رب، ولب����د م���ن ت���و�ف���ق �لن�س 

�ل�����ش��ورة و�لإف�����ادة من  م��ع منطق 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي.  ومت خالل  �ل�������ش���وت 
بتحويل  �مل�شاركني  بتكليف  �ل��دورة 
معدة  خربية  ق�ش�س  �إىل  �لأخ��ب��ار 
و�لتلفزيون  و�لإذ�ع�����ة  لل�شحافة 
مع  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل  ومناق�شتها، 
�مل�����ش��ارك��ني �ل���ذي���ن �أث������رو� �ل����دورة 

بتجاربهم وخرب�تهم �ملتعددة. 

للبحوث  ت�����ري�����ن�����دز  م�����رك�����ز  ن����ظ����م 
بعنو�ن  حم���ا����ش���رة  و�ل����ش���ت�������ش���ار�ت 
و�قع  فرن�شا:  يف  �مل�شلمني  "�لإخو�ن 
للدكتور  �مل�شتقبل"  وم�����اآلت  �ل���ي���وم 
�لرئي�س  م�����ش��ت�����ش��ار  �ل����ق����روي  ح��ك��ي��م 
�ل���ف���رن�������ش���ي ل��ت��ف��ك��ي��ك �لإ����ش���الم���وي���ة 
رئي�س  وم�شت�شار  ب��ف��رن�����ش��ا،  �ل�����ش��ري��ة 
بيار  ج��ون  �لأ�شبق  �لفرن�شي  �ل���وزر�ء 
ر�ف��ار�ن، وذلك يف قاعة �ل�شالم مبقر 

�ملركز يف �أبوظبي.
و�أ�����ش����ار �ل���دك���ت���ور ح��ك��ي��م �ل���ق���روي يف 
تناول  �أن�����ه  �إىل  حم��ا���ش��رت��ه  ب���د�ي���ة 
عاماً   15 م��دى  على  �لتنوع  م�شائل 
�لقرن  مل��ج��م��وع��ة  م��وؤ���ش�����ش��اً  ب�����ش��ف��ت��ه 
�لقاعدة  و�عتمد  و�لع�شرين،  �حل��ادي 
�لأم���ور  ت��ت��دخ��ل يف  ل  د�ئ���م���اً:  نف�شها 
�أن �لدين م�شاألة  �لدينية على �عتبار 
�إن ك���ل هذ�  ب��ال��ك��ام��ل. وق����ال  خ��ا���ش��ة 
�إيبدو"،  "�شاريل  و�ق���ع���ة  ب��ع��د  ت��غ��ري 
�لو�قعية،  �مل�شائل  در����ش��ة  �إىل  د�ع��ي��اً 
�مل��وق��ف. وفهم  ي��ب��د�أ بتقدير  وه��و م��ا 
�لإ�شالمي  �لأي���دي���ول���وج���ي  �مل�����ش��ه��د 
�لتي  �لأوىل  �لنتيجة  �أن  �إىل  م�شري�ً 

خل�س �إليها تقريره هو �أنه لي�س ثمة 
جمتمع م�شلم يف فرن�شا، و�أن �لإخو�ن 
�مل�شلمني خ�شرو� معركتهم يف فرن�شا، 
�ل�شلفية  �لإ�شالموية  �جلماعات  و�أن 

�ملتطرفة هي �لبديل �ل�شاعد.
ج��ال��ي��ة م�شلمة  ت��وج��د  �إن����ه ل  وق����ال 
لأن  ف��رن�����ش��ا؛  يف  ذ�ت��ه��ا  ع��ل��ى  منغلقة 
�أنف�شهم  يعتربون  ل  هناك  �مل�شلمني 
منغلق،  م�شلم  جمتمع  �أي  م��ن  ج���زء�ً 
و�أ�شاف �أن �مل�شاجد يف فرن�شا مكد�شة 
ل��ي��ون و���ش��اح��ل �لبحر  يف م���دن م��ث��ل 
%80 من  �مل��ت��و���ش��ط، ح��ي��ث ي��رتك��ز 
�لإقليم  م����ن   50% يف  �مل�����ش��ل��م��ني 
يف  �مل�������ش���ل���م���ني  �أن  ك���م���ا  �ل���ف���رن�������ش���ي، 
من  عبادتهم  يف  �لتز�ماً  �أك��رث  فرن�شا 
�أن ثلثي م�شلمي  �لكاثوليك، مو�شحاً 
�مل�����ش��اج��د مقابل  ي�����ش��ل��ون يف  ف��رن�����ش��ا 
%5 فقط من �مل�شيحيني �لكاثوليك 

�لكني�شة، م�شيفاً  �إىل  �لذين يذهبون 
يف  يعي�شون  �ل��ذي��ن  �مل�شلمني  رب��ع  �أن 
�لوطنية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �شد  ه��م  فرن�شا 
�لإ�شالم  وي�����ش��ت��خ��دم��ون  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة، 
للتعبري عن معار�شتهم تلك ولإيجاد 
�إىل  و�أ�شار  �لفرن�شية،  للثقافة  بد�ئل 
�مل�شلمني  ب��ني  كبرية  فجوة  هناك  �أن 
�لفرن�شيني حيث �إن %30 منهم غري 
متدينني وذلك يف �إطار حماولتهم يف 

�لندماج باملجتمع �لفرن�شي. 
جاوؤو�  �مل�شلمني  �لإخ���و�ن  �أن  و�أو���ش��ح 
�ملغرب  ودول  م�شر  م��ن  ف��رن�����ش��ا  �إىل 
�ملا�شي،  �ل��ق��رن  �شتينيات  يف  �ل��ع��رب��ي 
لو� �حتاد�ً للمنظمات �لإ�شالمية،  و�شكَّ
خدمات  ت��ن��ظ��ي��م  �����ش���ت���ط���اع���و�  وق�����د 
لإب���ر�ز  �مل�شلمة  للجالية  �ج��ت��م��اع��ي��ة 
�لذي  �لأم��ر  وه��و  فرن�شا،  يف  هويتهم 
�إىل  و�أ�شار  �أي�شاً،  �أوروب��ا  على  ينطبق 

خ�����ش��ارة �جل��م��اع��ة للجيل �ل��ث��اين من 
�لذين  فرن�شا  يف  �مل�شلمني  �ملهاجرين 
�أكد  كما  �ل�شلفية.  ب��احل��رك��ة  ت��اأث��رو� 
�أن ه��ن��اك �أزم���ة ه��وي��ة ل��دى �لإخ���و�ن 
�أنف�شهم  ي��ع��ت��ربون  ل  �إذ  ف��رن�����ش��ا،  يف 

فرن�شيني بالكامل.
�لفرن�شي  �لإ���ش��الم  �أن  �ملحا�شر  وذك��ر 
من  ه��ج��ي��ن��ة  ���ش��ي��غ��ة  �أ�����ش����ب����ح  �لآن 
�ملت�شددين �لذين ميلكون قدرة تاأثري 
�إن  وق���ال  ف��رن�����ش��ا.  م�شلمي  ك��ب��رية يف 
�ل�شبب يف جناح �لأ�شوليني يف �لتغلغل 
�مل�شلمني،  �لإخ����و�ن  ل�شيَّما  بفرن�شا، 
�لكبري  �لأ�شري  �ل�شطر�ب  �إىل  يعود 
هوؤلء  و��شتغالل  فرن�شا،  يف  �مل��وج��ود 
�أخرى  منابر  �أي  م��ن  �ل�شاحة  ل��ف��ر�غ 
�أيديولوجيتهم  لتقدمي  للم�شلمني 
عني �أنهم م�شدر �لتف�شري �لوحيد  ُمدَّ

لالإ�شالم.

ودعا �لقروي �إىل �شرورة �إيجاد و�شائل 
ملحاربة  �لت�شريعية  �لأد�ة  غري  �أخرى 
�أيديولوجية �لإخو�ن �مل�شلمني. وقال 
�إن �لأم�����ر �لأك�����رث ل��ف��ت��اً ل��الن��ت��ب��اه يف 
�أن  ه��و  فرن�شا  يف  �ل�شباب  �جلهاديني 
�أ�شر غري م�شتقرة  �أت��و� من  معظمهم 
�إذ يعي�شون حياة �ملهاجرين  �جتماعياً 

�لفقرية.
�لفرن�شي  �لرئي�س  �أن  �ملحا�شر  وذك��ر 
�إن�شاء  �إىل  مييل  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل 
منظمة ت�شمح له باحلو�ر مع م�شلمي 
ف��رن�����ش��ا و�لإ������ش�����ر�ف ع��ل��ي��ه��م، ح�شب 
�لفرن�شي  �مل�شرع  �أن  و�أو�شح  �عتقاده. 
�لفكر  �إيقاف  كيفية  حول  نقا�شاً  فتح 
�شيئاً،  يحقق  مل  ولكنه  �لإ���ش��الم��وي 
لأن �مل�شكلة لي�شت يف كبح نفوذ حركة 
باأفكار  �لأم����ر  يتعلق  ب��ل  ت��ن��ظ��ي��م،  �أو 

وت�شرفات و�شلوكيات.

بالن�شبة  �لإ�شالم  �أن  �لقروي  و�أو�شح 
فرن�شا  يف  �مل�شلمني  م��ن  �ل��ك��ث��ري  �إىل 
هو �لتدين �لب�شيط �لذي يختلف عن 
�لعمل �ل�شيا�شي �لإ�شالمي �ملوجود يف 
يعمل  �أنه  �إىل  م�شري�ً  �أفريقيا،  �شمال 
�إنتاج حمتوى  على  �لر�هن  �لوقت  يف 
�أك�����رث م���ن مليون  ق�����ادر ع��ل��ى ج����ذب 
�مل�شلمني،  �ل�شباب  من  متابع  ون�شف 
�ملادي  �لتمويل  م�شكلة  ت���ز�ل  ل  لكن 

تقف عائقاً �أمام جناح �لأمر.
�إي����ج����اد بديل  و�����ش����دد ع���ل���ى �����ش����رورة 
من  �ل���ع���دي���د  �إن  �إذ  ل��الإ���ش��الم��وي��ني 
�ل����ن����ا�����س ي����ن����ت����ظ����رون ه�������ذ� �ل���ب���دي���ل 
ل��ذل��ك، مو�شحاً  م��و�ت��ي��ة  و�ل��ف��ر���ش��ة 
نفوذ  ب�����د�  �ل����ر�ه����ن  �ل����وق����ت  �أن������ه يف 
�لنح�شار، خ�شو�شاً  �لإ�شالمويني يف 
نظر�ً  وف��رن�����ش��ا  و�إي��رل��ن��د�  بلجيكا  يف 
لعدم قدرتهم على �لتاأثري يف �أو�شاط 

�ل�شباب و�ملتعلمني.
وجرى نقا�س بني �ملحا�شر و�حل�شور 
�لباحث  ���ش��ال��ح  و�ئ���ل  �ل��دك��ت��ور  �أد�ره 
�لإ�شالم  در��شات  برنامج  �لرئي�شي يف 
متابعة  وح�����دة  ورئ���ي�������س  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�لجت������اه������ات �مل���ع���رف���ي���ة ب����ال����ع����امل يف 
�حلو�ر �لعربي  �أن  �أكد  �إذ  "تريندز"،  
��ة، فلم  �ل��غ��رب��ي �أ���ش��ب��ح ����ش���رورة م��ل��حَّ
ُت����دَر�����س �لإ����ش���الم���وي���ة ب�����ش��ك��ٍل ك���اٍف 
�لأفكار  وت��ف��ك��ي��ك  غ��وره��ا  ل�شرب  ب��ع��د 
�لنمطية حولها وح�شم �جلدل ب�شاأنها، 
بو�شفها ظاهرة ممتدة منذ نحو قرن 
�لعربي و�لإ�شالمي. وقال  �لعاملنَي  يف 
م��ن خالل  يطمح  ت��ري��ن��دز  م��رك��ز  �إن 
ذلك  ر�ع��ي  يكون  ب��اأن  ق��ادم��ة  �أن�شطة 

�حلو�ر �لعلمي.  
وك�����ان �ل���دك���ت���ور ���ش��ال��ح ق���د �أ����ش���ار يف 
"تريندز"  م���رك���ز  �أن  �إىل  �ل���ب���د�ي���ة 

�ن����ط����الق����اً م�����ن �ح������رت�م������ه مل����ب����د�أي 
ب�شالٍم  �مل�����ش��رتك  و�ل��ع��ي�����س  �مل��و�ط��ن��ة 
م��ع��اً، مل ي��ت��وق��ف ي��وم��اً ع��ن جمابهة 
�أيديولوجيا جماعة �لإخو�ن �ملتطرفة 
ر�أ�شها  وعلى  بل،  �ل�شُّ ب�شتى  بطبيعتها 
وذلك  و�ملعرفية  �ملعلوماتية  �ملجابهة 
ملا متثله تلك �لأيديولوجية من خطٍر 
�لعامل  يف  �شو�ء  كافة  �ملجتمعات  على 
ول��ت��ح��ق��ي��ق هذ�  خ���ارج���ه،  �أو  �ل��ع��رب��ي 
�لعلمية  �لدر��شات  فاإنه ين�شر  �لهدف 
وُي���ن���ظ���م �ل���ف���ع���ال���ي���ات و�مل���ح���ا����ش���ر�ت 
ل��الإ���ش��ه��ام يف �ل��ت��وع��ي��ة ب��خ��ط��ر  تلك 

�جلماعة. 
�لكثري  يعتقد  ما  وبعك�س  �أنه  و�أو�شح 
�لغرب،  يف  �ل��ب��اح��ث��ني خ�����ش��و���ش��اً  م��ن 
�لإ�شالموية  ل���دى  متغي�ر  ���ش��يء  ك��ل 
�لحتفاظ  �أو  �ل�شلطة  �إىل  �ل�شعي  �إل 
تاريخها  يف  �لوحيد  �لثابت  فهو  بها، 
بالإن�شان  �أج���ل���ه  م���ن  ُي�����ش��َح��ى  �ل����ذي 
نف�شه،  للدين  �لأخالقية  وباملنظومة 
�ل��دي��ن، ل يعبُد غري  ت��دي��ٌن �شد  �إن���ه 
در��شات  �إح��دى  برهنت  كما  �ل�شلطة. 

مركز "تريندز". 

احلمادي يكرم امل�ساركني ويوؤكد اأولوية التدريب �سمن برامج اجلمعية 

جمعية ال�شحفيني تختتم دورة الق�شة االإخبارية مب�شاركة 25 �شحفيا واإعالميا 

يف حما�سرة حول االإخوان امل�سلمني يف فرن�سا 

م�شت�شار الرئي�ض الفرن�شي حكيم القروي: االإخوان يخ�شرون معركتهم يف فرن�شا

•• دبي-وام:

�شهد معايل �لدكتور تيموثي هاري�س رئي�س وزر�ء �شانت كيت�س ونيفي�س 
2020 دبي" وذلك  " �إك�شبو  �أم�س يف  �لحتفال باليوم �لوطني لبالده 
بح�شور معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح و�لتعاي�س 

�ملفو�س �لعام لإك�شبو 2020 دبي.
وب����د�أ �حل��ف��ل ب��اإق��ام��ة �مل��ر����ش��م �ل��ر���ش��م��ي��ة ل��رف��ع �ل��ع��ل��م و�إل���ق���اء �لكلمات 
�لرتحيبية ثم ��شتمتع زو�ر �حلدث �لدويل �إىل جمموعة من �لفعاليات 

�لثقافية و�لرتفيهية ذ�ت �لطابع �لكاريبي �ملميز.
وقال معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان - خالل كلمته - �إن �شعار 

�أن  �شرورة  حقيقة  �جلناح "�تبع قلبك �إىل �شانت كيت�س ونيف�س" يج�شد 
من  �لهتمام  من  �أك��رب  بقدر  �مل�شتقبل  باأجيال  �لتفكري  يف  �لعامل  يبد�أ 

�أجل �لتو�شل �إىل حلول للتحديات �لتي يو�جهها عاملنا.
و�أ�شار �إىل �أن �شانت كيت�س ونيف�س تعد من �أبرز �لدول �جلزرية �ل�شغرية 
بقدر�ت  �ملرتبطة  �خلاطئة  �ملفاهيم  على  �لق�شاء  حت��اول  �لتي  �لنامية 
�لبلد�ن �لنامية وهو متاما ما �شعت هذه �لدولة �إىل حتقيقه عرب جناحها 

يف �إك�شبو 2020.
�شانت  بها  تقوم  �لتي  �لإم���ار�ت بدعم �جلهود  دول��ة  �لتز�م  و�أك��د معاليه 
�ملناخ ودعم م�شاريع  كيت�س ونيف�س فيما يخ�س مو�جهة تد�عيات تغري 
�لطاقة �ملتجددة يف �لبالد عرب �شندوق �ل�شر�كة بني دولة �لإمار�ت ودول 

فر�س  من  �ملزيد  ��شتك�شاف  �إىل  نتطلع  كما  �ملتجددة  للطاقة  �لكاريبي 
�لتعاون بني بلدينا يف خمتلف �ملجالت ذ�ت �لأولوية �مل�شرتكة.

2020 دبي  " �إك�شبو  �أكد معايل �لدكتور تيموثي هاري�س :  من جانبه 
حدود  وو���ش��ع  ل�شتك�شاف  معاً  �ل��ت��و�ج��د  على  �لنا�س  يحفز  ر�ئ��د  ح��دث 
نبيلة  �أه��د�ف  لتحقيق  وت�شخريها  �حلديثة  �لتقنية  ل�شتخد�م  جديدة 
كما يعد �حلدث �لدويل من�شة جيدة ل�شتعر��س ثقافاتنا �لتي متتلك 
عن  بالتعبري  لنا  ولل�شماح  تنوعها  رغم  �مل�شرتكة  �لعنا�شر  من  �لعديد 
تطلعاتنا �مل�شتقبلية وتبادل �لأفكار حولها وكل ذلك يتما�شى مع �ل�شعار 

�لرئي�س للحدث �لدويل وهو "تو��شل �لعقول و�شنع �مل�شتقبل".
و�أ�شاف: "�شانت كيت�س ونيف�س ملتزمة بتحقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 

ونحن نعمل بجد لتحقيق هدفنا يف �أن ن�شبح وجهة �شياحية م�شتد�مة 
من  �لأحفوري  �لوقود  ��شتخد�م  تقليل  على  نعمل  كما  للبيئة  و�شديقة 
م�شادر  نحو  وت�شريعاتنا  و��شتثمار�تنا  �شيا�شاتنا  توجيه  �إع���ادة  خ��الل 
�لطاقة �لبديلة كالرياح و�لطاقة �ل�شم�شية وهو ما دفعنا لتطوير و�حد� 
على  �أي�شا  و�لرتكيز  �لكاريبي  يف  �ل�شم�شية  �لطاقة  حمطات  �أك��رب  من 
مو�شوع �ل�شتد�مة يف جناح بالدنا يف �إك�شبو 2020." وتابع: " ي�شرنا 
�أن ندعو �جلميع ل�شتك�شاف دولتنا حيث كانت �شانت كيت�س ونيف�س وعلى 
�لرغم من �أنها تعد و�حدة من �أ�شغر دول �لعامل �إل �أنها كانت ت�شتقبل ما 
يزيد على �ملليون �شائح �شنويا قبل �نت�شار جائحة كوفيد19- وذلك عرب 

�لرحالت �لبحرية و�جلوية"

بح�شور نهيان بن مبارك .. رئي�ض وزراء �شانت كيت�ض ونيف�ض ي�شهد االحتفال باليوم الوطني لبالده يف اإك�شبو 2020

املتطرفة  االأيديولوجيات  مواجهة  يف  االأهم  الدور  واملعلوماتية  املعرفية  • للمجابهة 
• م�سلمو فرن�سا ينزعون اإىل اخلروج من ثوب التع�سب بعد ا�سمحالل االأيديولوجية االإخوانية

Date 18/ 11/ 2021  Issue No : 13395
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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 18/ 11/ 2021  Issue No : 13395
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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
با�شم  �����ش���ه���م  ����ش���ه���ادة  ف���ق���دت 
حممد  ن���ع���ي���م���ة  �ل�����������ش�����ي�����دة/ 
�بوظبي  م�شرف  م��ن  ع��ب��د�هلل 
�ل�شالمي بعدد ��شهم 2573 
رقم �ل�شهادة 20592 �لرجاء 
�ىل �رجاعها  يجدها  م��ن   على 
�ل�شركة �ملذكورة �و �لإت�شال على 

�لرقم 0504222600
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•• اأبوظبي - وام: 

ف����ازت �لحت�����اد �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة، �إح���دى 
مر�فق �شيانة �لطائر�ت و�لإ�شالح 
�لعامل ومقّرها  �لر�ئدة يف  و�لعمرة 
ثقيلة  ����ش���ي���ان���ة  ب���ع���ق���د  �أب����وظ����ب����ي، 
لأ�شطول طائر�ت فريجن �أ�شرت�ليا 
طر�ز بوينغ 737. ومبوجب �لعقد 
خدمات  �لهند�شية  �لحت����اد  ت��وف��ر 
على  و�لتعديالت  �لثقيلة  �ل�شيانة 
�أك��رث م��ن 30 ط��ائ��رة لأك��رب �شركة 
ط���ري�ن م��ن ح��ي��ث �لأ���ش��ط��ول حتت 

عالمة فريجن.
وج����اء �لإع������الن ع���ن �ل��ع��ق��د خالل 
�أكرث  �أح���د  ل��ل��ط��ري�ن،  دب��ي  معر�س 
�لعامل  يف  �شهرة  �ل��ط��ري�ن  معار�س 
طري�ن  �شركات  فيه  ي�شارك  و�ل��ذي 
من خمتلف �أنحاء �لعامل �إىل جانب 
مزودي خدمات �ل�شيانة و�لإ�شالح 
�ملعّد�ت  ّناع  و�شُ و�مل��وردي��ن  و�لعمر، 
و�ملوؤجرين  و�مل�����ش��ّرع��ني،  �لأ���ش��ل��ي��ة، 
وخرب�ء قطاع �لطري�ن. وت�شتعر�س 
�لهند�شية جمموعة �شاملة  �لحتاد 
من حلول هند�شة و�شيانة �لطائر�ت 

يف �جلناح 1110 يف �ملعر�س �لذي 
ُي��ق��ام يف �ل��ف��رتة م��ا ب��ني 14 و18 

نوفمرب 2021.
�لرئي�س  �شعيد،  �خل��ال��ق  عبد  وق��ال 
 " �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة:  ل��الحت��اد  �لتنفيذي 
عميل  بان�شمام  �ل��رتح��ي��ب  ي�شّرنا 
�آخر قّيم من �أ�شرت�ليا �إىل مر�فقنا 
على  جميًعا  و�شنكون  �أب��وظ��ب��ي،  يف 
�أهبة �ل�شتعد�د لدعم فريق فريجن 

جهوزية  م���ن  و�ل���ت���اأك���د  �أ����ش���رت�ل���ي���ا 
�أ�شطول طائر�ته طر�ز بوينغ 737 
�لأج�������و�ء جم����دًد�  �إىل  ل��الن��ط��الق 
�ملتوقعة  للزيادة  تلبية  قوته  بكامل 
ب���ع���د قيام  �ل�������ش���ف���ر، خ���ا����ش���ة  ع���ل���ى 
�أ�شرت�ليا باإعادة فتح حدودها وعودة 

�ل�شفر �لدويل �إليها من جديد".
ب����دوره ق���ال ���ش��ت��ي��و�رت �آغ����ز، رئي�س 
فريجن  يف  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 

�ل�شفر  ع�����ودة  م���ع   "  : �أ����ش���رت�ل���ي���ا 
�ل�شابق،  �ملحلي و�لدويل لن�شاطهما 
�أ�شرت�ليا  ف��ريج��ن  ت��رك��ي��ز  ين�شب 
من  و�لتاأكد  �ل�شالمة  على  كعادتها 
�أعلى  �شيانة طائر�تها وعملها وفق 

�مل�شتويات".
�لهند�شية  �لحت������اد  ت��ت��وق��ف  ومل 
قدر�تها  �إىل  �مل���زي���د  �إ����ش���اف���ة  ع���ن 
من�شات  على  �ل�شاملة  و�إمكانياتها 

ط����ائ����ر�ت����ه����ا �ل����ت����ج����اري����ة �ل����ك����ربى 
ط������ر�ز ب���وي���ن���غ و�إي����رب����ا�����س، مب����ا يف 
 A350 إي���رب���ا����س� ذل���ك ط���ائ���ر�ت 
ف�شاًل   ،A320neo و�إي��رب��ا���س 
عن �إبر�م �ل�شر�كات مع قادة �لقطاع 
�إق��ل��ي��م��ًي��ا وع��امل��ًي��ا ل��ت��ع��زي��ز حمفظة 
ع��م��الئ��ه��ا �ل��ع��امل��ي��ة م��ا ب��ع��د منطقة 
�ل�شرق �لأو�شط وعلى �متد�د �أوروبا 
و�أمريكا  و�أ�شرت�ليا  و�أفريقيا  و�آ�شيا 

�لالتينية.
�لهند�شية  �لحت�����اد  م���ر�ف���ق  وت��ق��ع 
بالقرب  �أبوظبي  يف  �مل�شتوى  عاملية 
�ل��دويل، ممتدة  �أبوظبي  من مطار 
مرت  �أل�������ف   500 م�������ش���اح���ة  ع���ل���ى 
�أل���ف مرت   140 بينها  م��ن  م��رب��ع، 
�لطائر�ت  ل��رك��ن  خم�ش�شة  م��رب��ع 
�شيانة  حظائر  وتغطي  وحفظها. 
�أل�������ف مرت   66 ن���ح���و  �ل����ط����ائ����ر�ت 
مربع  مرت  �آلف   10 ت�شمل  مربع، 
خم�ش�شة لطالء هياكل �لطائر�ت. 
�ل�����ش��رك��ة مب�����ش��اري��ع �شيانة  وق��ام��ت 
�ل�شنو�ت  م��د�ر  على  بنجاح  معقدة 
�ملا�شية ل�شركات طري�ن من خمتلف 

�أنحاء �لعامل.

•• اأبوظبي-وام:

للجنة  �خلام�شة  �ل����دورة  لأع��م��ال  �ل����وز�ري  �لج��ت��م��اع  عقد 
�مل�شرتكة بني دولة �لإمار�ت وجمهورية بنغالدي�س �ل�شعبية.

تر�أ�س �لجتماع عرب تقنية �لت�شال �ملرئي من جانب دولة 
دولة،  وزي��ر  �ل�شايغ  بن علي حممد  �أحمد  �لإم���ار�ت معايل 
فيما تر�أ�شه من جانب جمهورية بنغالدي�س معايل م�شطفى 

كمال وزير �ملالية.
دكا  �لعا�شمة  �إىل  ح�شر  �إم��ار�ت��ي  وف��د  �لجتماع  يف  و�شارك 
برئا�شة �شعادة �لدكتور عبد �لنا�شر �ل�شعايل م�شاعد �لوزير 
لل�شوؤون �لقت�شادية و�لتجارية يف وز�رة �خلارجية و�لتعاون 
ملناق�شة  للجانبني  �لفر�شة  �لج��ت��م��اع  �أت���اح  حيث  �ل����دويل، 

�لعالقات �لثنائية، وبحث �شبل تعزيز �لتعاون.
جمهورية  �لجتماع  خالل  له  كلمة  يف  �ل�شايغ  معايل  وهناأ 
ل�شتقاللها،  �لذهبي  �ليوبيل  مبنا�شبة  �ل�شعبية  بنغالدي�س 

و�لذكرى �ملئوية مليالد موؤ�ش�شها �ل�شيخ جميب �لرحمن.
له  �ملغفور  �لإم���ار�ت  دول��ة  موؤ�ش�س  دور  وحت��دث معاليه عن 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه"، وموؤ�ش�س 
جمهورية بنغالدي�س �ل�شعبية �ل�شيخ جميب �لرحمن "رحمه 
�أ�ش�س �لتعاون بني دولة �لإمار�ت وبنغالدي�س،  �هلل"، باإر�شاء 

�لذي ما ز�لت حت�شد �لبلد�ن ثماره.
�ل��ت��ي جت��م��ع دولة  ب��ال��ع��الق��ات �ل��وط��ي��دة  �أ���ش��اد معاليه  ك��م��ا 
و�لجتماعية  �ل�شيا�شية  �شيما  ول  وبنغالدي�س  �لإم�����ار�ت 
�إقامة �لعالقات �لدبلوما�شية  و�لثقافية و�لتي تطورت منذ 
ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن يف ع���ام 1974، م���وؤك���د�ً وج���ود �ل��ع��دي��د من 
يف  وخ��ا���ش��ة  وتنميتها  �ل��ع��الق��ات  لتعزيز  �ل��ك��ب��رية  �ل��ف��ر���س 

�ملجالت �لقت�شادية و�لتجارية و�ل�شتثمارية.
و�أ�شار معاليه �إىل �أنه على �لرغم من تاأثري جائحة "كوفيد-

كبرية،  �لنفطية  غري  �لدولتني  بني  �لتجارة  ظلت   ،"19
حيث و�شلت �إىل �أكرث من 1.4 مليار دولر �أمريكي يف عام 

.2020
وتعليقاً على �أهمية �لعالقات �لقت�شادية بني �لبلدين، �أفاد 
معاليه باأنه يف �لوقت �لذي نتعافى فيه من �لتحديات �لتي 
فر�شتها جائحة "كوفيد19-"، حتر�س دولة �لإمار�ت على 
�لبنغايل، و�لبحث عن فر�س  �ل�شوق  ��شتثمار�تها يف  تو�شيع 

جديدة لتحقيق �ملنفعة �لقت�شادية �ملتبادلة لل�شعبني.
و�أع�����رب م��ع��ال��ي��ه ع��ن �ه��ت��م��ام دول����ة �لإم������ار�ت ب��دع��م �لنمو 
�لقت�شادي �مل�شتد�م يف بنغالدي�س، م�شري� �إىل �إمكانية قيام 
�لطاقة  فّعال يف تطوير قطاعات  بدور  �لإمار�تية  �ل�شركات 

و�لغذ�ء و�لزر�عة و�للوج�شتيات و�لت�شالت يف بنغالدي�س.

�ل��ذي قدمته  �لكبري  للدعم  �شكره  معاليه عن جزيل  وعرب 
ب��ن��غ��الدي�����س خ���الل رئ��ا���ش��ة دول����ة �لإم������ار�ت ل��ر�ب��ط��ة �لدول 
-2019 للفرتة   /IORA/ �لهندي  �ملحيط  على  �ملطلة 
من�شب  تتوىل  حيث  لبنغالدي�س  �لنجاح  ومتنى   ،2021
ثقته  على  موؤكد�ً   ،2023-2021 للفرتة  �لر�بطة  رئي�س 
�ملحيط  "ت�شخري فر�س  بعنو�ن  رئا�شة بنغالدي�س  �أجندة  يف 

�لهندي ب�شكل م�شتد�م من �أجل �لتنمية �ل�شاملة".
�لقت�شادية،  �لق�شايا  حول  عقدت  �لتي  �ملناق�شات  وبجانب 
ب��ال��ت�����ش��دي �مل�شرتك  �ل��ت��ز�م��ه��م��ا  �أك�����د �جل���ان���ب���ان جم������دد�ً 
للتحديات �لإن�شانية �لإقليمية و�لدولية، وبالأخ�س يف �حلد 
�لإن�شانية  كر�متهم  على  و�حل��ف��اظ  �لالجئني،  معاناة  م��ن 
و���ش��ط �ل��ت��ح��دي��ات �مل��ت��ز�ي��دة �ل��ت��ي ي��و�ج��ه��ون��ه��ا، ح��ي��ث �أكدت 
�مل�شاعد�ت لالجئني  بتقدمي  ��شتمر�رها  عن  �لإم��ار�ت  دولة 
�لن�شاء و�لأطفال باعتبارهم  �لروهينغا، و�لرتكيز على دعم 
على  �لرتكيز  �إىل  بالإ�شافة  ت�شرر�ً،  �لالجئني  فئات  �أك��رث 
�لقطاعات �حليوية مثل �لغذ�ء و�ل�شحة و�لتعليم و�ل�شرف 

�ل�شحي �لبيئي.
و�أق���ر �جل��ان��ب��ان ب��اأن عقد �لج��ت��م��اع على �ل��رغ��م م��ن تف�شي 
جائحة "كوفيد19-" يعك�س روح �ل�شد�قة بني قيادة و�شعبي 

�لبلدين، و�حلر�س على دفع �لعالقات �لثنائية قدماً.

•• اأبوظبي-وام:

ور�شة  �لإم�������ار�ت يف  دول����ة  ���ش��ارك��ت 
عق�دها  �ل���ت���ي  �خل���ام�������ش���ة  �ل���ع���م���ِل 
�ملحاكم  روؤ�����ش����اء  �مل���ع���ايل  �أ����ش���ح���اب 
�لعربي  ب��الحت��اِد  و�ملجال�س  �لعليا 
معايل  مب�شاركة  �لإد�ري،  للق�شاء 
�ل����دك����ت����ورة ي��ا���ش��م��ني ف�������وؤ�د وزي�����رة 
�لعربية  م�شر  بجمهورية  �لبيئة 
�لت�شال  تقنية  ع��رب  ع��ق��دت  و�ل��ت��ي 
�ملرئي ، بعنو�ن دور �لق�شاء �لإد�ري 
�شعادة  وق�����ال  �ل��ب��ي��ئ��ة.  ح��م��اي��ة  يف 
�ملحكمة  رئي�س  �لبادي  حممد حمد 

�لحت����ادي����ة �ل��ع��ل��ي��ا رئ��ي�����س �لحت����اد 
�لعربي للق�شاء �لإد�ري - يف كلمته 
�إرث  �إىل  ��شتناد�ً  �إن��ه   - �لفتتاحية 
�ملغفور  ر���ش��خ��ه  �ل����ذي  �ل���ش��ت��د�م��ة، 
�ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  له، 
مع  ث��ر�ه، ومتا�شياً  نهيان، طيب  �آل 
دولة  ت��ويل  �لر�شيدة،  �لقيادة  روؤي��ة 
�لإم�����ار�ت �أول���وي���ة ق�����ش��وى ل����الإد�رة 
�مل�شوؤولة للمو�رد �لطبيعية وحماية 
�جلهود  ل���ه���ذه  ون��ت��ي��ج��ة   ، �ل��ب��ي��ئ��ة 
باختيارها  �لإم������ار�ت  ح��ظ��ي��ت  ف��ق��د 
لالأمم  �ل��ع��امل��ي  �مل��وؤمت��ر  ل�شت�شافة 
�مل��ت��ح��دة ل��ل��م��ن��اخ ل���ل���دورة رق���م 28 

�لكلمة  وت���ن���اول���ت   .2023 ل���ع���ام 
�لبيئة  حل��م��اي��ة  �لرئي�شية  �مل��ح��اور 
ودور �لق�شاء �لإد�ري يف تفعيل هذه 
�حلماية ، ومت خالل �لجتماع تناول 
لتفعيل  �ملطروحة  و�ل���روؤى  �لأف��ك��ار 
�لتعاون �مل�شرتك بني �ملحاكم �لعليا 
للق�شاء  �لعربي  بالحتاِد  و�ملجال�س 
�لإد�ري من خالل عر�س �ملو�شوعات 
�للقاء  �أع��م��ال  �مل��درج��ة على ج���دول 
عدد  يف  �ملنا�شبة  �ل���ق���ر�ر�ت  و�ت��خ��اذ 
�ملعرو�شة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �مل���ح���اور  م���ن 
يف ج���دول �لج��ت��م��اع و�ل��ت��اأك��ي��د على 
و�لدرو�س  �خل����رب�ت  ت��ب��ادل  �أه��م��ي��ة 
�ملختلفة  �لتجارب  من  �مل�شتخل�شة 
�لعربية  �ل�������دول  خ��ا���ش��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 

و�لأوربية يف �شبيل حماية �لبيئة .
ح�����ش��ر �لج��ت��م��اع م���ن �ل���دول���ة �إىل 
جانب �شعادة �لبادي .. �شعادة �شهاب 
يف  �لقا�شي  �حلمادي  �لرحمن  عبد 

�ملحكمة �لحتادية �لعليا.
وق���دم ���ش��ع��ادة حم��م��د ح��م��د �لبادي 
�ل�شكر  ك��ل   - �لج��ت��م��اع  خ��ت��ام  - يف 
جمهورية  �ملقر  دول��ة  �إىل  و�لتقدير 
وحكومًة  رئ��ي�����ًش��ا  �ل��ع��رب��ي��ة  م�����ش��ر 
على  �مل�شاركني  جميع  و�إىل  و�شعباً 
�جلهود �لكبرية �لتي كان لها �لأثر 
�لتو�شل  �لتي مت  �لنتائج  �لكبري يف 
ويبذلون�ه  بذل�وه  م�ا  وعل�ى  �إل��ي��ه��ا، 
و�لتح�شي�ر  ل����الإع����د�د  ج��ه�����د  م�����ن 

لالجتماعات.

رئي�ض االأمن ال�شيرباين يوؤكد �شرورة التعاون الدويل لتاأمني قطاع الطريان �شد الهجمات ال�شيربانية
•• اأبوظبي-وام:

حلكومة  �ل�شيرب�ين  �لأم��ن  رئي�س  �لكويتي  حممد  �لدكتور  �شعادة  �أك��د 
��شتحد�ث معايري  �ل���دويل يف  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  ���ش��رورة  �لإم����ار�ت  دول���ة 
جديد لالأمن �ل�شيرب�ين يف قطاع �لطري�ن تو�كب �لتطور �لتكنولوجي 
�لعاملية  �ل�شتجابة  ي��ع��زز  مب��ا  �ل��ق��ط��اع  ي�شهده  �ل���ذي  �ل��ه��ائ��ل  و�لتقني 

للتهديد�ت �خلبيثة �ملحتملة.
جاء ذلك خالل م�شاركته يف موؤمتر "تيك �إك�شبلور" �لذي عقد يف معر�س 
دبي للطري�ن وناق�س حلول حتديات �لأمن �ل�شيرب�ين يف قطاع �لطري�ن 
و�شبل تاأمينه �شد �لهجمات �ل�شيرب�نية �ملحتملة يف ظل �لتحول �لرقمي 

وذلك مب�شاركة جمع من خرب�ء �ل�شناعة وقادة �لفكر.
يف  كبري  ب�شكل  ت�شاهم  حيوية  �شناعة  �جل��وي  �لنقل  �أن  �شعادته  و�أك���د 
�ملعي�شة كونها تلعب دور� مهما  �لتنمية �لقت�شادية وحت�شني م�شتويات 
يف �لتجارة و�لنقل و�لبنية �لتحتية �لتي ل غنى عنها يف �لقت�شاد �لعاملي 
�أزم��ة كورونا يف مو�جهة و�حدة  �لنقل �جلوي خالل  حيث �شاهم قطاع 
�شكان  لتح�شني  �للقاحات  نقل  عرب  �لعاملية  �لتاريخية  �لتحديات  من 

�لعامل �شد فريو�س كورونا �إ�شافة �إىل تعزيز �شل�شلة �لتوريد.
�أهم �لقطاعات �حليوية �لتي تتطلب  �إن قطاع �لطري�ن يعد �أحد  وقال 
يف  �ل�شتباقية  لتعزيز  و�ملعلومات  �لبيانات  ت��ب��ادل  يف  �لكامل  �ل��ت��ع��اون 
بكافة  �لطري�ن  ت�شتهدف منظومة  �لتي  �ل�شيرب�نية  �لهجمات  مو�جهة 

مكوناتها ومن �شاأنها �أن توؤثر على ��شتد�مة �لقطاع.
�مل�شتمر  وت�شارعها  �لعاملي  �ل��ط��ري�ن  قطاع  رقمنة  �أن  �شعادته  و�أ���ش��اف 
بالهجمات  �ملرتبطة  �ملخاطر  �إد�رة  �أم��ام  �لتحديات  من  �لعديد  تفر�س 
�لرقمية  للهجمات  �لت�شدي  و�آل��ي��ات  �ل��ط��ري�ن  قطاع  على  �ل�شيرب�نية 
�خلبيثة و�لتهديد�ت �ملحتملة .. م�شري� �إىل �أن كفاءة �لعمليات �لتي تاأتي 
مع �عتماد �لتقنيات �ملتقدمة مثل �لذكاء �ل�شطناعي و�جليل �خلام�س 
من  للعديد  �ل��ط��ري�ن  �أنظمة  تعر�س  �ل�شطناعي  و�ل��ذك��اء  و�لأمت��ت��ة 

�لهجمات �ل�شيرب�نية �ملعقدة.
�لأمن  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  ��شتك�شاف  �إىل  �إك�����ش��ب��ل��ور  ت��ي��ك  م�����ش��رح  وي��ه��دف 
�ل�شيرب�ين مع �لتقنيات �لنا�شئة �لتي ت�شاعد على �نتعا�س قطاع �لطري�ن 

مبا يف ذلك تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي و�شبكات �جليل �خلام�س و�أنظمة 
�لقيادة �لذ�تية.

�لتكنولوجيا  على  كبري  ب�شكل   2021 للطري�ن  دب��ي  معر�س  وي��رك��ز 
يف  مبا  �لنا�شئة  �لتقنيات  �أح��دث  لعر�س  خم�ش�شة  من�شة  يوفر  حيث 
ذلك �لذكاء و�ل�شطناعي وتقنيات �جليل �خلام�س و�لأمن �ل�شيرب�ين 

و�لأمتتة يف تطوير �لقطاع.
�ملوؤمتر�ت بح�شور  �أن �ملعر�س ي�شت�شيف جمموعة من  �جلدير بالذكر 
ق��ط��اع �ل��ط��ري�ن ي��ق��دم��ون �أك���رث م��ن 50 ���ش��اع��ة من  يف  خ��ب��ري�   250
و�ل�شتد�مة  �ل�شحن  ت�شمل  م��و����ش��ي��ع   9 ع��ل��ى  ت��رك��ز  �ل��ت��ي  �ل��ت��وج��ه��ات 

و�لتكنولوجيا و�لف�شاء وغريها.

•• دبي -وام:

لل�شالمة  �لتنفيذية  �لإد�رة  نظمت 
�لدفاع،  ب�����وز�رة  و�جل������د�رة  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
موؤمتر �لإمار�ت للجد�رة و�ل�شالمة، 
على هام�س معر�س " دبي للطري�ن 
2021"، لبحث ومناق�شة �لتحديات 
قطاع  يف  �ل�������ش���الم���ة  ت����و�ج����ه  �ل���ت���ي 
من  كبرية  م�شاركة  و�شط  �لطري�ن، 

خرب�ء وم�شوؤولني خمت�شني.
علي  �شعيد  �لركن طيار  �للو�ء  وقال 
�مل�شرتك  �ل���ط���ري�ن  ق��ائ��د  ع��ل��ي،  �آل 
�لدفاع، يف كلمته �لفتتاحية،  بوز�رة 
للجد�رة  �لإم�����ار�ت  م��وؤمت��ر  عقد  �إن 
و�ل�������ش���الم���ة ي���اأت���ي ب���ه���دف �لط����الع 
تو�جه  �ل��ت��ي  �لتحديات  �أح���دث  على 
�أن  �شيما  ل  �ل��ط��ري�ن؛  يف  �ل�شالمة 
�لتي  �لقطاعات  طليعة  يف  �ل��ط��ري�ن 
ت�����ش��ه��د ت���ط���ور�ً م�����ش��ت��م��ر�ً م��ن��ذ �أول 
حماولة طري�ن لالأخوين »ر�يت« يف 

عام 1903.
يف  �ل��ت��ط��وي��ر  عمليات  " �أن  و�أ����ش���اف 
�لوقت  ت��ت�����ش��ارع يف  �ل���ط���ري�ن  ق��ط��اع 
�أك����رب م���ن �لفرت�ت  ب�����ش��ك��ل  �ل���ر�ه���ن 
�لتطور  �أن  م���و����ش���ح���ا  �مل����ا�����ش����ي����ة، 

ل ي���ق���ت�������ش���ر ع����ل����ى ت���������ش����ارع وت�����رية 
بل  فح�شب،  �حل��دي��ث��ة  �لتكنولوجيا 
فيما  �لأف�����ر�د  تطلعات  �أي�����ش��اً  ت����زد�د 
يتوقعونه من جتارب �لطري�ن، وهو 
ما �أدى �إىل زيادة هائلة يف �ل�شغوط 

ع���ل���ى �ل���ع���ام���ل���ني مب���ج���ال �ل���ط���ري�ن 
يف  �ل�����ش��الم��ة  �إد�رة  كيفية  لتح�شني 
عمليات �لطري�ن، وجد�رة �لطائر�ت 
�لأج����و�ء،  يف  ل��ل��ط��ري�ن  و�شالحيتها 
يتعلق  فيما  ثقافتنا  خا�شة  وب�شورة 

" �لتحديات   : وت��اب��ع   . " بال�شالمة 
�لقطاع عموما هي  تو�جهنا يف  �لتي 
نف�شها يف �لطري�ن �ملدين و�لع�شكري 
نتعلم  �أن  وع��ل��ي��ن��ا  ����ش���و�ء،  ح���د  ع��ل��ى 
جديدة  خماطر  �أي  ل�شتباق  �شريعاً 
قد تن�شاأ يف عاملنا �ملتغري با�شتمر�ر مبا 
ي�شاعدنا على �لرتقاء �إىل م�شتويات 
عاملية يف �إد�رة �شالمة �لطري�ن، وهذ� 

هو �لغر�س �ملن�شود من �ملوؤمتر " .
وب������د�أت ج��ل�����ش��ات م���وؤمت���ر �لإم������ار�ت 
بخم�س  و�ل�����������ش�����الم�����ة  ل�����ل�����ج�����د�رة 
�لأويل  �ملحا�شرة  �أل��ق��ى  حم��ا���ش��ر�ت 
�لبلو�شي،  حممد  �إ�شماعيل  �ملهند�س 
�شوؤون  لقطاع  �مل�شاعد  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
�لعامة  �لهيئة  يف  �ل��ط��ري�ن  �شالمة 
»�لعمليات  بعنو�ن  �مل��دين،  للطري�ن 
�جلوية خالل فرتة جائحة كورونا« 
�لإج����ر�ء�ت  ت��ن��وع  ت��ن��اول  فيها  ناق�س 
�لتي �نتهجتها �لدول خالل �جلائحة 
م���ن خ����الل �إغ������الق وف���ت���ح �حل�����دود، 

�لعقيد  �لثانية  �ملحا�شرة  �ألقي  فيما 
مركز  رئي�س  نائب  نيك�شون  لور�ن�س 
�لأمريكية،  �جل��وي��ة  �ل��ق��و�ت  �شالمة 
�ملتعلقة  �لب�شرية  »�ل��ع��و�م��ل  بعنو�ن 
�ل���ط���ري�ن« و���ش��ل��ط �ل�شوء  ب��ح��و�دث 
خ����الل����ه����ا ع����ل����ى ف����ع����ال����ي����ة �أن����ظ����م����ة 
و�خلروج  �لبيانات  وحتليل  �ملر�قبة 
بطريقة  �ل������دوري������ة  ب���ال���ت���و����ش���ي���ات 

��شتباقية بحتة.

وبحثت �ملحا�شرة �لثالثة »نظام �إد�رة 
�ل�����ش��الم��ة �جل��وي��ة و�رت��ب��اط��ات��ه��ا مع 
�لعمومية  �ل��ط��ائ��ر�ت  على  �جل����د�رة 
و�ألقاها  �أبات�شي«،  ط��ر�ز  من  �ملقاتلة 
�ملهند�شني  ك��ب��ري  ف���ر�ي���زر،  وروب�����رت 
»�أبات�شي«  ط���ائ���رة  ع��ل��ى  �مل�����ش��رف��ني 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع »ب����وي����ن����ج«، ورك�����زت 
و�خلام�شة  �ل����ر�ب����ع����ة  �مل����ح����ا�����ش����رة 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة حت��ق��ي��ق �ل����ت����و�زن بني 

و�ل�شالمة،  �جل��دي��دة  �لتكنولوجيا 
ج��م��ال �حلو�شني  �مل��ق��دم  �أل��ق��ي  حيث 
من وز�رة �لد�خلية �ملحا�شرة بعنو�ن 
»كيفية جناح وز�رة �لد�خلية يف دولة 
�نت�شار  على  �ل�شيطرة  يف  �لإم�����ار�ت 
�لطائر�ت �مل�شرية �ملدنية«، فيما �ألقي 
�لعقيد باأول هج�س حما�شرة بعنو�ن 
لعتماد  �ل����ربي����ط����اين  »�لأ�����ش����ل����وب 

�لطائر�ت �لع�شكرية بدون طيار«.

•• دبي - وام:

وقعت �شركة "�أمُرك"، مزودة خدمات 
�لطائر�ت  وَع��م��رة  و�إ����ش���الح  �شيانة 
و�لتابعة  �مل���ن���ط���ق���ة  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
غري  تفاهم  م��ذك��رة  �ي���دج،  ملجموعة 
ملزمة مع "ليدو�س"، �شركة �حللول 
و�لعلمية  و�لهند�شية  �لتكنولوجية 
�لتي تتخذ من �لوليات �ملتحدة مقر�ً 

لها.
وت�شعى �ل�شركتان عرب مذكرة �لتفاهم 
ي�شتفيد  ع��الق��ة  �إق��ام��ة  �إىل  �ملبدئية 
�لتعاون  ط��ري��ق  ع��ن  �ل��ط��رف��ان  منها 

وقدر�تهما  م���و�رده���م���ا  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
بهدف  �ل��ب��ع�����س  ل��ب��ع�����ش��ه��ا  �مل��ك��م��ل��ة 
�لتجارية  �ل��ف��ر���س  م���ن  �ل���ش��ت��ف��ادة 
لل�شيانة  �أم��������ُرك  مل���رك���ز  �مل�������ش���رتك���ة 
و�خل�����دم�����ات �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة يف دول����ة 
�لإمار�ت ويف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
وج��ن��وب ���ش��رق �آ���ش��ي��ا و�أف��ري��ق��ي��ا، مما 
�أعمال حكومة  ي�شمح بال�شتفادة من 
�إق��ل��ي��م��ي��اً، وي�شمل  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 

توفري �لقوى �لعاملة �ملتخ�ش�شة.
�لتفاهم  م��ذك��رة  �ل�����ش��رك��ت��ان  ووق��ع��ت 
خالل معر�س دبي للطري�ن �مل�شتمر 
دب����ي وورل����د  ن��وف��م��رب يف   18 ح��ت��ى 

�شنرت�ل.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ت���وف���ر م��ن�����ش��اأة �أم�����ُرك 
�إحدى  و�لَعمرة  و�لإ���ش��الح  لل�شيانة 
و�لإ�شالح  �ل�شيانة  جممعات  �أك���رب 
و�ل����َع����م����رة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة و�مل���دن���ي���ة يف 
م�شاحة  ع����ل����ى  ومت�����ت�����د  �مل����ن����ط����ق����ة، 
وتت�شمن  م���رب���ع.  م���رت   36،500
�مل��ن�����ش��اأة جم��م��ع��اً ل��ل��ط��ائ��ر�ت وور�����س 
خلفية د�عمة مع قوى عاملة متتلك 
خ���ربة وم��ع��رف��ة م��ي��د�ن��ي��ة يف مناطق 
دع����م �ل���ط���ائ���ر�ت ع��ل��ى �خل����ط �لأول 

و�لثاين و�لر�بع.
�لرئي�س  �ل���ظ���اه���ري،  ح�����ارب  وق�����ال 

"ي�شعدنا  �أم���ُرك:  ل�شركة  �لتنفيذي 
�ل�شريكة  ل��ي��دو���س،  م���ع  ن��ت��ع��اون  �أن 
جمال  يف  طويلة  ف��رتة  منذ  �ملوثوقة 
�ل�����ش��ي��ان��ة و�لإ������ش�����الح و�ل���َع���م���رة يف 
�لتعاون  ه����ذ�  و���ش��ي�����ش��اع��د  �مل��ن��ط��ق��ة. 
خارج  ب�شمتنا  وتر�شيخ  تو�شيع  على 
�خلليجي،  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  منطقة 
�مل�شتوى  ع��امل��ي��ة  ق��در�ت��ن��ا  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
و�لَعمرة  و�لإ���ش��الح  �ل�شيانة  ومركز 
�آ�شيا  �إىل  متتد  مناطق  �إىل  �ل�شامل، 
و�أفريقيا. و�شنو��شل دعمنا لالبتكار 
يف تقدمي قدر�ت �ل�شيانة و�لإ�شالح 
�ل�شنو�ت  يف  �جل���ودة  عالية  و�ل��َع��م��رة 

�ملقبلة".
وت����دي����ر �أم��������ُرك م���رك���ز مت���ي���ز دويل 
وَعمرة  و�إ����ش���الح  ���ش��ي��ان��ة  جم���ال  يف 
�ل���ط���ائ���ر�ت �ل��ع�����ش��ك��ري��ة ب��ن��ط��اق دعم 
لأك�����رث م���ن 35 ن���وع���اً خم��ت��ل��ف��اً من 
�لثابتة  �لأج���ن���ح���ة  ذ�ت  �ل���ط���ائ���ر�ت 
بنجاح  �مل����رك����ز  وي���ل���ب���ي  و�مل����روح����ي����ة، 
للعمليات  �لديناميكية  �لحتياجات 
خدمة  م����رك����ز  وي����ع����د  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة 
�لوحيد  ه���ريك���ول���ي�������س   C-130
�ملعتمد يف �ملنطقة، ومن�شاأة لالختبار 
�لديناميكي ل�شفر�ت مروحيات بالك 
وَعمرة  و�إ�شالح  هوك ومركز �شيانة 

�شامل ملكونات تلك �ملروحيات.
وتعد �أمُرك جزء�ً من قطاع دعم �ملهام 

�لتكنولوجيا  جمموعة  �ي���دج،  �شمن 
�ملتقدمة يف جمال �لدفاع وغريه من 

�ملجالت و�لتي تعد �إحدى �أف�شل 25 
مورد�ً يف �لعامل.

االإمارات ت�شارك يف االجتماع ال� 5 لالحتاد العربي للق�شاء االإداري

دبي للطريان ي�شت�شيف موؤمتر االإمارات للجدارة وال�شالمة

ايدج تدخل قطاع �شيانة الطريان بالتعاون مع ليدو�ض

االحتاد الهند�شية تفوز بعقد �شيانة ثقيلة لطائرات بوينغ 737 التابعة لفريجن اأ�شرتاليا

اللجنة امل�شرتكة بني االإمارات وبنغالدي�ض تعقد اجتماعها اخلام�ض

Date 18/ 11/ 2021  Issue No : 13395
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, the Federal Civil Court of 
First Instance in Case No. SHCFICIREA2021/0008201 civil (partial)

To the defendant: Gurminder Singh Joga Singh
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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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عربي ودويل

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• روموالد �صيورا

  »تتجه �لوليات �ملتحدة �إىل �أكرب �أزمة �شيا�شية 
ود���ش��ت��وري��ة م��ن��ذ �حل���رب �لأه��ل��ي��ة، م��ع �حتمال 
�ل���ث���الث �إىل �لأرب�����ع  ق�����وي، خ����الل �ل�������ش���ن���و�ت 
و�نهيار  جماعية،  عنف  �أعمال  لوقوع  �لقادمة، 
�ل�شلطة �لفيدر�لية، وتق�شيم �لبالد �إىل جيوب 
�أعلنه موؤخًر�  هذ� ما  جمهورية ودميقر�طية”، 
�ل�شيا�شية،  �ل�شوؤون  �مل��وؤرخ، و�لكاتب و�خلبري يف 
�مل��ح��اف��ظ روب����رت ك��اغ��ان، يف م��ق��ال ر�ي طويل 
ب��و���ش��ت، و�ل����ذي ل  ن�����ش��رت��ه �شحيفة و����ش��ن��ط��ن 
فمن  �جل���دل.  تاأجيج  ع��ن  ن�شره،  منذ  يتوقف، 
يلوحان  رئي�شيني  تهديدين  �أن  ن��ظ��ره،  وج��ه��ة 
�شحية،  م�شاكل  ���ش��ورة  يف  �ل  �أوًل،  �لأف����ق:  يف 
�جلمهوري  �مل��ر���ش��ح  ت��ر�م��ب  دون���ال���د  “�شيكون 
“�شي�شتعد  ذل��ك،  بعد   .”2024 ع��ام  للرئا�شة 
�لرئي�س �ل�شابق وحلفاوؤه �جلمهوريون، بن�شاط 
لتاأمني فوزه بجميع �لو�شائل �ل�شرورية”. مهد 

ل� “فو�شى �نتخابية” جديدة حمتملة.
    �أع����رف روب����رت ك��اغ��ان ق��ل��ي��اًل ح��ي��ث جمعني 
ل��ق��اء ب��ه ق��ب��ل ب�����ش��ع ���ش��ن��و�ت يف و����ش��ن��ط��ن على 
ماأدبة ع�شاء ح�شرها ع�شر�ت �لأ�شخا�س، منهم 
�ل�شناتور �جلمهوري من فلوريد� ماركو روبيو، 
وبرنارد هرني ليفي -من ف�شلكم، ل ت�شاألوين 
ماذ� كنت �أفعل هناك. �أتذكر �نني حادثته لفرتة 
يف  �لع��ت��د�ل  وبع�س  بذكائه  وفوجئت  طويلة، 
-ورمبا  لكثريين  بالن�شبة  ك��ان  بينما  كلماته، 
ا -جت�شيًد� لل�شّرير �لفكري من  بالن�شبة يل �أي�شً
�ملحافظني �جلدد. بعد ذلك، قر�أت بع�س �أعماله، 
ويجب �أن �أعرتف �أنه رغم �أنني ل �أ�شاركه د�ئًما 
وت�شخي�شه  حت��ل��ي��الت��ه  �أن  �إل  ����ش��ت��ن��ت��اج��ات��ه، 

للمجتمع �لأمريكي ل تخلو من بر�عة.
   لذ�، لنتناول ب�شع حلظات �لنقاط �لرئي�شية 
�أن  ون��رى ما ميكن  بو�شت،  �لو��شنطن  يف مقال 

ن�شتخل�شه. 
كتب �أوًل: “�إن �لوليات �ملتحدة تتجه نحو �أكرب 
�لأهلية  �حل��رب  منذ  ود�شتورية  �شيا�شية  �أزم���ة 

�شحيح �أم خطاأ؟ �شحيح جد�...   ،”...“
ميكن فقط للمتفائل �ل�شعيد �لذي ل يرى �أبعد 
�أن يجادل بخالف ذلك بعد ما  �أنفه  من طرف 
�أن  حدث يف و��شنطن يف يناير �ملا�شي، ومعرفة 
ز�لو�  �لناخبني �جلمهوريني ما  باملائة من   78
يعتقدون �أن جو بايدن مل يفز ب�شكل �شرعي عام 

 .2022
ث���م ي��ت��وق��ع �ل�����ش��دي��ق ب����وب، ل��ل�����ش��ن��و�ت �لثالث 
و”�نهيار  جماعي”  “عنف  �ملقبلة،  �لأرب����ع  �أو 
�إىل  �ل��ب��الد  و”تق�شيم  �لفيدر�لية”  �ل�شلطة 
�أخرى،  مرة  جيوب جمهورية ودميقر�طية”... 

كيف ميكن �ن ن�شّفهه؟
موؤخًر�  تلقينا  �جل��م��اع��ي،  للعنف  بالن�شبة     
�أن ينتظرنا من خالل �لهجوم  توطئة ملا ميكن 
ا مع �أعمال �ل�شغب  على �لكوجنر�س، ولكن �أي�شً
حياة  بحركة  �ملرتبطة  �ملظاهر�ت  �أعقبت  �لتي 
�لأمريكية  �مل���دن  �أج���ربت  و�ل��ت��ي  مهمة،  �ل�شود 
�لكربى على حت�شني نف�شها كما يف زمن �حلرب 
و�ل�شركات  �مل��ت��اج��ر  م��ع��ظ��م  �أغ��ل��ق��ت  -ت��خ��ي��ل��و� 
حو�جز  ور�ء  م��ان��ه��ات��ن  يف  و�ل��ف��ن��ادق  و�ل��ب��ن��وك 
خ�شبية �شخمة. �نها �شور �شاعقة حرفيا، وّلدت 
ت���وؤدي، بح�شب  �أن��ه��ا ل��ن  جزعا كبري� �ىل درج��ة 
�حتجاجي  ت�شويت  �إىل  �إل  �خل���رب�ء،  م��ن  ع��دد 
ل�شالح “حزب �لنظام” يف �لنتخابات �لوطنية 

�ملقبلة.
   �أما بالن�شبة �إىل “�نهيار �ل�شلطة �لفيدر�لية”، 
ي��ك��ون �شعود  ف���اإن �لإ����ش���ار�ت مقلقة ف��ع��ال. ق��د 
�حل���ك���ام �ل�����ش��اروخ��ي �ىل �ل���و�ج���ه���ة، يف �لآون����ة 
�لخرية، �أمًر� جيًد� عندما يكون مبثابة �شلطة 
ي�شعف  �أن  �إل  ميكن  ل  لكنه  ل��رت�م��ب،  م�شادة 
منذ  �حل��ال  ه��و  كما  عندما،  �لوطني  �لتما�شك 
�حلكام  ه����وؤلء  ي��ق��رر  كوفيد-19،  وب���اء  ب��د�ي��ة 
م��ع��ار���ش��ة وب��ع��ن��ف -ل��ي�����س د�ئ���م���ا ف��ق��ط �شفهي 
-قر�ر�ت و��شنطن، مما ت�شبب يف �رتباك �لبالد، 

من  �لآلف  م���ئ���ات  ق��ت��ل  �حل�������الت،  ب��ع�����س  ويف 
�لنا�س.

توليها  �ل���ت���ي  �مل��ت��ك��اف��ئ��ة  غ���ري  �لأه���م���ي���ة  �إن     
لوظيفة  �لإع�����الم  وو���ش��ائ��ل  �ل�شعبية  �ل��ث��ق��اف��ة 
�ل��رئ��ا���ش��ة �لأم��ري��ك��ي��ة م�����ش��ل��ل��ة. ف��ل��ط��امل��ا كانت 
�حلكومة �لفيدر�لية �شلطة �شعيفة ن�شبًيا �مام 
�ملطاف  نهاية  يف  �لرئي�س  ويتمتع  �لكوجنر�س. 
ب�شالحيات قليلة، على عك�س نظريه �لفرن�شي. 
�إىل  �ل��ي��وم  و�شلنا  “�شعيفة”  �شلطة  م��ن  لكن 

�شلطة ه�شة.
    مل ي��ع��د �ل��ع�����ش��ر�ت م��ن �مل��و�ط��ن��ني، وكذلك 
�لعديد من �ل�شيا�شيني �ملحليني �لبارزين، يرون 
حكومة و��شنطن �شرعية، ويرف�شون �لعرت�ف 
هذ�  وكل  �لبالد،  يف  �شلطة  �أعلى  باعتبارها  بها 
�لرئا�شة  �إن  �حل�����ال،  بطبيعة  ل��ل��غ��اي��ة.  م��زع��ج 
�حلالية، �لتي يج�شدها رجل عجوز، �شرعان ما 
يتمتع  �ل�شهود، ل  �شعبيته، وح�شب بع�س  خ�شر 
�ل بب�شع �شاعات من �ل�شفاء �لذهني يف �ليوم، 
�إن مل  بانتظام،  ويتم �لعرت��س على م�شاريعه 
ل  �م��ر  �أغلبيته،  قبل  م��ن  ج��زئ��ًي��ا،  رف�شها  يتم 
تظهر  �لتي  �ل��ه��و�ة  ���ش��ورة  ع��ن  ناهيك  ي�شاعد. 
�أح���ي���اًن���ا م���ن ت�����ش��رف��ات ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س كامال 
ع��ادل يف  �لتي ُحكم عليها -ب�شكل غري  هاري�س، 
 60 �أك��رث من  -باأنها غري كفوؤة من قبل  ر�أي��ي 
ل  �لع���رت�ف،  يجب  و�لتي،  �ل�شكان،  من  باملائة 
تدين مبوقعها �إل من خالل حقيقة كونها �مر�أة 

من �لأقليات.
�إىل  ل��ل��ب��الد  �ل���ق���ادم  للتق�شيم  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �أم����ا     
ج��ي��وب ج��م��ه��وري��ة ودمي��ق��ر�ط��ي��ة �ل���ذي ت��ن��ب��اأ به 
�ل�شيناريو  �شبق ت�شور هذ�  روب��رت كاغان، فقد 
م��ث��ل �شمويل  ق��ب��ل مفكرين  م��ن  ���ش��ن��و�ت  م��ن��ذ 
فيما  نف�شي،  �أن��ا  هوفمان.  و�شتانلي  هنتنغتون 
تنبيه  �شديد،  وبتو��شع  بانتظام،  حاولت  �كتب، 
تتز�يد  �لتي  “�أمريكا  خماطر  �إىل  �لعام  �ل��ر�أي 
�ل�شيا�شية  �لنف�شالية  �لنزعة  ب�شبب  ه�شا�شتها 
حيث  �أم��ري��ك��ا  و�ل��دي��ن��ي��ة،  و�لثقافية  و�ل��ع��رق��ي��ة 
جانب  من  �لنف�شال،  وحتى  �لن�شقاق،  �إر�د�ت 
بع�س �ملناطق و�لوليات يتم �أخذها على حممل 

�جلد �أكرث فاأكرث«.
   �أخرًي�، يوؤكد كاغان يف مقاله �أنه، �ل يف �شورة 
م�شاكل �شحية، “�شيكون دونالد تر�مب �ملر�شح 
�جلمهوري لرئا�شة عام 2024”، و�أن “�لرئي�س 
�ل�شابق وحلفائه �جلمهوريني ي�شتعدون بن�شاط 
ويف  �ل�شرورية”.  �لو�شائل  بكل  ف��وزه  ل�شمان 
�ملتحدة يف فو�شى  �ل��ولي��ات  �إغ���ر�ق  ه��ذ� خطر 

�نتخابية غري م�شبوقة.
   �شحيح، و�شحيح، مرة �أخرى. ر�هنا، ل يبدو 
تر�مب من �حل�شول على  �شيًئا مينع  �أن هناك 
من  ن��رى،  وعندما  �جلمهوري.  �حل��زب  تر�شيح 
ع��م��ل �جلمهوريون  ك��ي��ف  �أخ������رى،  �أ���ش��ي��اء  ب���ني 
قانونية،  غري  وب�شورة  �أ�شهر،  لعدة  �ملنتخبون 
م��ن �ج���ل ج��ع��ل �ل��و���ش��ول �إىل م��ر�ك��ز �لق���رت�ع 
�ل�شود،  م��ن جمتمع  �لإم��ك��ان جل��زء  ق��در  �شعًبا 
نتوقع  �أن  يجب  للدميقر�طيني،  عموًما  �ملوؤيد 

�لأ�شو�أ.
   ريد برودي، نائب �ملدعي �لعام �ل�شابق لولية 
ن�شرته  ر�ي  م��ق��ال  يف  عنا�شر،  ق��دم  ن��ي��وي��ورك، 
“ �أكرث  �شحيفة لوموند، تدعم روبرت كاغان: 
من حمتمل، �أن يفوز �جلمهوريون يف �نتخابات 
 .”…“  2022 �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �مل����دة  م��ن��ت�����ش��ف 
�شبه  من  جيدة،  ب�شحة  يتمتع  �أن��ه  وبافرت��س 
�ملوؤكد �أن دونالد تر�مب �شيكون مر�شًحا رئا�شًيا 
�إذ�  �ل��ف��و���ش��ى.  ت��ك��ون  ق��د  حينها   ،2024 ع���ام 
ف�شتكون   ،”...“ رئي�ًشا  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �أ�شبح 
�لتنفيذية  �ل�شلطات:  جميع  على  �ل�شيطرة  له 
�شتكون  وح��ي��ن��ه��ا  و�ل��ق�����ش��ائ��ي��ة،  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 

�لدميقر�طية �لأمريكية �شيًئا من �ملا�شي«.
�شو  يف  بكم  مرحًبا   - �أمريكا  يف  بكم  »مرحًبا     
�ل�شادر  �ألبومه  يف  برن�س  غني  هكذ�  �لكبري”، 

بعد وفاته.
ترجمة خرية �ل�شيباين

الواليات املتحدة: »االأبوكاليب�ض« ح�شب روبرت كاغان...!

باحث م�شارك يف معهد �لعالقات �لدولية و�ل�شرت�تيجية بفرن�شا. �أّلف عدة كتب عن 
�لأمم �ملتحدة، ن�شر موؤخًر� مع �آن �شي�شيل روبرت “من يريد موت �لأمم �ملتحدة؟ “، 

�أحدث من�شور�ته، “جو �مل�شكني! �أمريكا كوفيد-19 كما ير�ها مطلع«.

للتدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية لنيكار�غو�”. وت�شمح �ملادة 143 
من ميثاق منظمة �لدول �لأمريكية لأي دولة بالن�شحاب منها 

بعد �إجر�ء�ت ت�شتغرق عامني.
لطلب  �رتياحها  ع��ن  م��وري��و  روز�ري���و  �لرئي�س  نائبة  وع��ربت 
�لربملان معتربة �أنه “يتما�شى مع مطالبنا باحرت�م �لقر�ر�ت 

�ل�شيادية و�لكرمية ل�شعبنا«.
وكان �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن �أعلن منع �لرئي�س �أورتيغا 
حكومتهما  ووزر�ء  �لرئي�س،  نائبة  م��وري��و  روز�ري����و  وزوج��ت��ه 
وغريهم من كبار م�شوؤويل �لنظام، من دخول �أر��شي �لوليات 

�ملتحدة.
وقال بايدن �لثالثاء يف و��شنطن �إن “�لقمع و�لنتهاكات �لتي 

2007 يف �ل�شابع من ت�شرين �لثاين-نوفمرب لولية رئا�شية 
ر�بعة على �لتو�يل.

�ل��دويل لأ�شباب  �نتقاد�ت ح��ادة من �ملجتمع  وو�ج��ه �لق��رت�ع 
�شبعة  �عتقال  بعد  جديني  معار�شني  وج��ود  ع��دم  بينها  ع��دة 
مر�شحني حمتملني يف �لأ�شهر �ل�شتة �لتي �شبقت �لنتخابات. 
وحذر �لدبلوما�شي �ل�شابق �إدغار بار�لي�س من �أن �خلروج من 
ويزيد  نيكار�غو�  �شيزيد من عزلة  �لأمريكية  �ل��دول  منظمة 
من حدة �لفقر. و�شرح لوكالة فر�ن�س بر�س �أن نيكار�غو� لن 
تتمكن خ�شو�شا من �حل�شول على “قرو�س وتعاون وتربعات 
جماعي  “نزوح  ه��ن��اك  �شيكون  بينما  �لدويل”  �ملجتمع  م��ن 

ل�شكان نيكار�غو�«.

•• ماناغوا-اأ ف ب

طلب برملان نيكار�غو�  �أم�س �لأول �لثالثاء من �لرئي�س د�نيال 
�أر��شيها،  دخ��ول  م��ن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ل��ذي منعته  �أورت��ي��غ��ا 

�شحب بالده من منظمة �لدول �لأمريكية.
وقال �لربملان �لذي يتمتع فيه حزب �لرئي�س “جبهة �لتحرير 
“ب�شفته  �أورتيغا  باأغلبية �شاحقة، من  �لوطنية �ل�شاندينية” 
رئي�س �لدولة �إد�نة ميثاق منظمة �لدول �لأمريكية” ما يعني 

�ن�شحاب نيكار�غو� من �ملنظمة.
ياأتي  �لطلب  هذ�  �إن  بور��س  غو�شتافو  �لربملان  رئي�س  و�شرح 
�لأمريكية  �ل��دول  منظمة  قبل  من  �ملتكررة  “�لإجر�ء�ت  بعد 

متار�شها حكومة )د�نيال( �أورتيجا و�لذين يدعمونها تتطلب 
حتركا من �لوليات �ملتحدة«.

وت�����ش��اف ه���ذه �ل��ع��ق��وب��ات �إىل �لإج�������ر�ء�ت �مل��ط��ب��ق��ة م��ن قبل 
���ش��د م�����ش��وؤول��ني ك��ب��ار يف ن��ي��ك��ار�غ��و� وم��ق��رب��ني م��ن �لزوجني 

�حلاكمني.
و�أعلنت �جلمعية �لعامة ملنظمة �لدول �لأمريكية �جلمعة �أن 
�لنتخابات �لتي جرت يف �ل�شابع من ت�شرين �لثاين-نوفمرب 
“مل تكن حرة ول نزيهة ول �شفافة ول �شرعية  يف نيكار�غو� 
دميقر�طية لها” مما ميهد �لطريق لتعليق حمتمل لع�شوية 

نيكار�غو�.
و�أع��ي��د �ن��ت��خ��اب د�ن��ي��ال �أورت��ي��غ��ا �ل���ذي ي��ت��وىل �ل�شلطة منذم 

برملان نيكاراغوا يطلب االن�شحاب من منظمة الدول االأمريكية 

ق��م��ر جت�ش�س  ت��دم��ري  ل��ق��د مت     
قدمي:  رو���ش��ي  كهرومغناطي�شي 
عام  �أط���ل���ق   ،1408 ك��و���ش��م��و���س 
�شل�شلة  �إىل  وي��ن��ت��م��ي   1982
�لآن.  �لزمن  عليه  عفا  ت�شلينا-د، 
ون��ت��ج ع���ن �ل����ش���ط���د�م �أك����رث من 
�شيبقى  ك���ب���ري،  ح���ط���ام   1500
�مل��د�ر لأك��رث من ع�شر  بع�شها يف 

�شنو�ت.
موقف  ب�������ش���دة  ن���ا����ش���ا  �أد�ن���������ت     
تهديًد�  ي�����ش��ي��ف  �ل�����ذي  رو����ش���ي���ا، 
��شال  �ملزدحمة  �ليومية  للحياة 
-منهم  �ل�����ش��ب��ع��ة  ل��ل��م�����ش��ت��اأج��ري��ن 
رو������ش�����ي�����ان -مل����ح����ط����ة �ل���ف�������ش���اء 
�لدولية، وميكن �أن يجرب �لأقمار 
�ل�شناعية �ملدنية و�لع�شكرية على 
تقلي�س عمرها.  وبالتايل  �ملناورة 
�إظهار  �ل��ك��رم��ل��ني  غ��ر���س  وك����ان 
ق��درت��ه ع��ل��ى ت��دم��ري �لأج�����ش��ام يف 
�ل�شني  �ن فعلت  �شبق  �مل��د�ر، كما 

و�لوليات �ملتحدة و�لهند.
   �أط��ل��ق �ل�����ش��اروخ �ل��رو���ش��ي من 
�كت�شافه  ي�شعب  م��ت��ن��ق��ل،  ن��ظ��ام 
ثابتة،  ق�����اع�����دة  م�����ن  وحت����ي����ي����ده 
ودم����ر ه��دف��ه ع��ل��ى �رت���ف���اع 500 
�حلطام  ببع�س  ودف���ع  كيلومرت، 
ودف�����ع  �أع������ل������ى،  �رت�����ف�����اع�����ات  �إىل 
�رتفاعات  �إىل  �لآخ�����ر  ب��ال��ب��ع�����س 
يف  كبري،  �ذن  �لتلوث  منخف�شة. 
�ملد�ر�ت �لتي ت�شتخدم على نطاق 
�ل�شناعية  �لأقمار  و��شع من قبل 
�لأر���������س )مب�����ا يف ذلك  مل���ر�ق���ب���ة 
�لع�شكرية(،  �ل�شناعية  �لأق��م��ار 
بو��شطة حمطة �لف�شاء �لدولية 

400 ك��م( وم��ن قبل  )ع��ل��ى بعد 
طائرة  م��ث��ل  �ملنف�شلة  �لأج���ه���زة 
 X37-B �ل��ف�����ش��اء ب���دون ط��ي��ار 
ومع  �لأمريكي.  للجي�س  �لتابعة 
هذه  ف��اإن  ملعلوماتنا،  وف��ًق��ا  ذل��ك، 
ل��ي�����ش��ت يف م����د�ر مهدد  �لأخ������رية 

باحلطام يف �لوقت �حلايل.

اأخطر من الواليات املتحدة، 
ولكن اأقل من ال�سني

   على �شبيل �ملقارنة، كان �ختبار 
���ش��ي��ن��ي م�شاد  �����ش����اروخ  �إط������الق 
 2007 ع��ام  �ل�شناعية  لالأقمار 
�أكرث تدمرًي� لبيئة �لف�شاء: فقد 
����ش��ت��ه��دف ق��م��ًر� ���ش��ن��اع��ًي��ا قدمًيا 
مما  كيلومرت،   800 �رتفاع  على 

 3500 �أدى �إىل توليد �أكرث من 
و3000   175 بني  كبري  حطام 
�لبحر.  �شطح  م�شتوى  ف���وق  ك��م 
عام  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لتجربة  وك��ان��ت 
كان  ح��ي��ث  ����ش���رر�  �خ����ّف   2008
كم،   247 �رت���ف���اع  ع��ل��ى  �ل���ه���دف 
169 قطعة من �حلطام،  وخّلف 
�لغالف  يف  تفككت  م��ا  و���ش��رع��ان 
�لهندي،  �ل��ن��ار  �إط����الق  �جل����وي. 
��شتهدف   ،2019 ذ عام  ُنِفّ �لذي 
هدًفا على �رتفاع 275 كيلومرًت�، 
نتج عنه نحو 100 حطام، تفككت 

جميعها �ليوم.
   �حل��ط��ام �ل��ن��اجت ع��ن �لإط����الق 
15 نوفمرب �جلاري،  �لرو�شي يف 
و�ل��ذي ح��دث بعد ع��دة �ختبار�ت 

ك��ان عند ميل   ،2015 ع��ام  منذ 
�مل�شتوى  �إىل  )ن�شبة  درج���ة   80
�أن  حني  يف  ل��الأر���س(،  �ل�شتو�ئي 
حمطة �لف�شاء �لدولية عند 50 
ب�شكل كبري من  درج��ة، مما يحد 
خ��ط��ر م��و�ج��ه��ة �مل��ح��ط��ة حلطام 
مرتبط بهذه �لعملية. ومع ذلك، 
فاإن �ل�شتعر��س �لرو�شي هو عمل 
�شديد �خلطورة، “غري م�شوؤول” 
حيث  �لأمريكية،  للحكومة  وفًقا 
�لذي  باحلطام  مليء  �لف�شاء  �أن 
�ل��ف�����ش��اء حول  ت�����ز�ل وك������الت  ل 
�لتخل�س  كيفية  تعرف  ل  �لعامل 

منه.
   ميثل �حلطام �لف�شائي ق�شية 
رئي�شية مل�شتقبل �شناعة �لف�شاء. 

ت���������دور ع���������ش����ر�ت �مل�����الي�����ني من 
�لن��ق��ا���س ح���ول �لأر������س وهناك 
بحجم  من �حلطام  �لآلف  مئات 
�شنتيمرتين.  ع���ن  ي���زي���د  ك��ب��ري 
�حلركية،  �ل���ط���اق���ة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�شناعي  ق���م���ر  حت��ط��ي��م  مي��ك��ن��ه��ا 
�لف�شاء  حم��ط��ة  م���ن  وح�����دة  �أو 
متالزمة  و����ش���ت���ق���وم  �ل����دول����ي����ة. 
ميكن  بالباقي:  ذل��ك  بعد  كي�شلر 
�شريًعا  ما  �شيء  تدمري  ي��وؤدي  �أن 
�إىل �إطالق تفاعل مت�شل�شل يدمر 
كل �شيء يف طريقه، متاًما مثل ما 
�لأوىل من  �لدقائق  تخّيله يف  مّت 
فيلم “جاذبية”، ولكن على نطاق 
ب���دًل من  �أ���ش��اب��ي��ع  لب�شعة  زم��ن��ي 

ب�شع دقائق.

يف جتربة اأرعبت العامل:

هل حقا »يخّرب الرو�ض الف�شاء...«؟
ميثل احلطام الف�سائي ق�سية رئي�سية مل�ستقبل �سناعة الف�ساء

ن������ت������ج ع���ن 
اال����ش���ط���دام 
 1500 من  اأكرث 
ح���ط���ام ك��ب��ري, 
بع�شها  �شيبقى 
الأكرث  امل��دار  يف 
�شنوات ع�شر  من 

ق��ب��ل رو���ش��ي��ا, 
دم������رت ث���الث 
اأخ�����رى  دول 
�شناعية  اأقماًرا 
ب�������ش���اروخ, يف 
ظ�����ل ظ�����روف 
خم��ت��ل��ف��ة ج���ًدا

�شكل �ل�شاروخ �لرو�شي خطر� على �ملحطة �لف�شائية �لدولية

الــعــديــد  �ــســجــبــت    
منها  احلكومات،  من 
ــات  ــوالي حــكــومــتــا ال
وفرن�سا،  ــتــحــدة  امل
جنـــــاح رو�ـــســـيـــا يف 
اإطالق �ساروخ م�ساد 
ال�سناعية  لالأقمار 
اأمـــ�ـــس  اأول  اأول 
االثنني م�سريين اإىل 
الف�ساء”،  “خمّربي 
تفاقم  اإىل  اأدى  مما 
ــع  الــــــتــــــوتــــــرات م

مو�سكو.

•• الفجر -جوريك بون�صيت 
–ترجمة خرية ال�صيباين

جتارب تثري �لرعب و�ل�شخط

بلينكن ي�شل اإىل نريوبي يف م�شتهّل جولة اأفريقية 
•• نريوبي-اأ ف ب

و�شل وزير �خلارجية �لأمريكي �أنتوين بلينكن فجر �أم�س �لأربعاء 
من�شبه  توّليه  منذ  له  جولة  �أول  يف  �لأوىل  �ملحطة  نريوبي،  �إىل 
�لكربى �شريكز خاللها على ملفي  �ل�شحر�ء  على دول يف جنوب 
و�ل�شود�ن  �إثيوبيا  �أزمتي  �أّن  رغم  �ملناخي  و�لتغرّي  �لدميوقر�طية 
ت�شتمّر حتى  �لتي  �لو�جهة. ويف جولته  �لأم��ن يف  ت�شعان م�شائل 
�أ�شا�شية  ُتعّد  دول  ث��الث  �لأم��ريك��ي  �لدبلوما�شي  �شيزور  �ل�شبت، 
كينيا  من  ب��دء�ً  بايدن،  جو  للرئي�س  �لإفريقية  �ل�شرت�تيجية  يف 
ح�شور�  ت�شهد  ب��ات��ت  منطقة  يف  لو��شنطن  �لتقليدية  �حلليفة 
�لقارة من حيث عدد  �أكرب دول  �شينيا متز�يد�، وبعدها نيجرييا 
�ل�شكان، و�نتهاء بال�شنغال �لتي تعد مثال لدميوقر�طية م�شتقرة 

يف قارة غالبا ما �شهدت نز�عات د�مية.
�إفريقيا جنوب �ل�شحر�ء �لأح��دث يف جدول زيار�ت  و�شتكون دول 
بلينكن �لذي عرقلته بعد �لأ�شهر �لأوىل من توليه من�شبه، جائحة 
كوفيد-19 و�إجر�ء�تها �لوقائية، و�لأحد�ث �لتي ر�فقت �لن�شحاب 
�أبقى  �ملبا�شرة،  زي��ار�ت��ه  غياب  ظل  ويف  �أفغان�شتان.  من  �لأم��ريك��ي 
ز�ر  كما  �إفريقيني،  م�شوؤولني  مع  �فرت��شي  تو��شل  على  بلينكن 

�لرئي�س �لكيني �أوهور كينياتا �لبيت �لأبي�س حيث �لتقى بايدن.
�إد�رة بايدن، م�شار� مغاير� للرئي�س  �أن يخّط يف  وياأمل بلينكن يف 
�هتمامه  �شعف  يخِف  مل  �ل��ذي  تر�مب  دونالد  �ل�شابق  �لأمريكي 
زيارة  ب��اأي  �أمريكي منذ عقود ل يقوم  �أول رئي�س  وك��ان  باإفريقيا، 

�ىل �لقارة �ل�شمر�ء.
��شت�شافة  �أ���ش��اب��ي��ع م���ن  ق��ب��ل  �ل���وزي���ر �لأم����ريك����ي  زي�����ارة  وت���اأت���ي 
ب��اي��دن قمة ل��ل��دول �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة يف و����ش��ن��ط��ن، وب��ع��د �أي���ام من 
م��دي��ن��ة غال�شكو  ل���الأط���ر�ف )كوب26( يف  �مل��ن��اخ  م��وؤمت��ر  �ن��ت��ه��اء 

بالبتعاد عن  �ملطالبات  �ىل  و��شنطن  �ن�شمت  �ل�شكتلندية، حيث 
��شتخد�م �لوقود �لأحفوري �مللّوث للهو�ء. وقال �مل�شوؤول �لبارز يف 
تن�شيط  على  “�لرتكيز  �إن  ما�شينغا  �إرف��ني  �لأمريكية  �خلارجية 
�مل�شتد�مة  و�لتنمية  �ملناخي  �لتغري  �ىل  �إ�شافة  �لدميوقر�طيات، 

ت�شّلط �ل�شوء على �ملقاربة �حلالية” ب�شاأن �إفريقيا.
�لإفريقية  �لقدر�ت  تعزيز  �أي�شا يف  �شيبحث  بلينكن  �أن  �ىل  و�أ�شار 
لنتاج لقاحات م�شادة لكوفيد-19، بدفع ياأمل من خالله بايدن 

بالتمايز عن �ل�شني �لتي جلاأت �ىل ترويج لقاحاتها يف �لقارة.
تعزيز  �ىل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ت�شعى  وق��ت  بلينكن يف  زي���ارة  وت��اأت��ي 
بارقة  �إليها  بالن�شبة  ي�شّكالن  ك��ان  بلدين  يف  �لدبلوما�شي  �ل��دور 

�أمل: �إثيوبيا و�ل�شود�ن.
باتت  �لأخ��رية  �أن  �ل  لو��شنطن،  حليفة  �أبابا  �أدي�س  كانت  ولطاملا 
�ملو�د  �إدخ����ال  ع��ل��ى  �إث��ي��وب��ي��ا  تفر�شها  �ل��ت��ي  �ل��ق��ي��ود  م��ن  ممتع�شة 

�لغذ�ئية �ىل �إقليم تيغر�ي ب�شمال �لبالد، حيث يعاين مئات �آلف 
�ل�شكان من ظروف تقارب �ملجاعة. وتخو�س حكومة رئي�س �لوزر�ء 
�أبيي �أحمد منذ نحو عام، نز�ًعا مع “جبهة حترير �شعب تيغر�ي” 
�لأ�شهر  خ��الل  �لبالد  �جت��اه جنوب  تقدما يف  قو�تها  �لتي حققت 

�ملا�شية، ومل ت�شتبعد �شّن هجوم ع�شكري على �لعا�شمة.
وقالت �شفرية و��شنطن لدى �لأمم �ملتحدة لور� توما�س-غرينفيلد 
�أننا �شرن�ها  �إثيوبيا �لتي �عتقدنا  “هذه لي�شت  يف �لآونة �لأخرية 
باأ�شرع منو �قت�شادي يف  قبل عامني، حني كنا ن�شيد ببالد تتمتع 
�إلغاء  �لثاين/نوفمرب  ت�شرين  مطلع  يف  بايدن  و�أع��ل��ن  �إفريقيا«. 
تف�شيالت جتارية كانت ممنوحة لإثيوبيا مبوجب قانون �أمريكي 
�إف��ري��ق��ي��ا جنوب  و�أع��ف��ي��ت مب��وج��ب��ه دول   ،2000 �ل��ع��ام  ���ش��در يف 
�ل�شحر�ء من �لر�شوم �جلمركية �لأمريكية على معظم �شادر�تها، 
�أو من  �أنه �متنع عن فر�س عقوبات على م�شوؤولني حكوميني  �ل 

�ملتمردين �أمال يف �لت�شجيع على �إبر�م ت�شوية للنز�ع.
�ىل ذلك، عّلقت �لوليات �ملتحدة ما قيمته 700 مليون دولر من 
�مل�شاعد�ت �ىل �ل�شود�ن على خلفية قر�ر قائد �جلي�س �لفريق �أول 
عبد �لفتاح �لربهان حّل هيئات �حلكم �لنتقالية �ملدنية �مل�شّكلة يف 
�أعقاب �لإطاحة بحكم �لرئي�س �ل�شابق عمر �لب�شري �إثر �حتجاجات 
وحّذر جوين كار�شون، كبري دبلوما�شيي ملف   .2019 و��شعة يف 
�ل��وزي��رة �ل�شابقة  �إف��ري��ق��ي��ا يف �خل��ارج��ي��ة �لأم��ريك��ي��ة خ��الل عهد 
هيالري كلينتون، من “فر�شة �شائعة” يف حال ز�ر بلينكن كينيا 

من دون �أن يدعو قادة دول �جلو�ر �ىل �إيجاد حل �إقليمي.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ب��اح��ث حاليا يف معهد  ك��ار���ش��ون، وه��و  و�أو���ش��ح 
�له�شا�شة،  ���ش��دي��دة  منطقة  ه��و  �لإف��ري��ق��ي  “�لقرن  �أن  ل��ل�����ش��الم، 
يف  قدما  �شتم�شي  �أنها  �عتقدنا  �لتي  �لدميوقر�طية  و�لتحولت 

�إثيوبيا و�ل�شود�ن، خرجت عن م�شارها«.
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  مت �لعثور على جثث ع�شرة مهاجرين من �ملرجح �أنهم ماتو� �ختناقاً 
�أعلنت  م��ا  وف��ق  �لليبية،  �ل�����ش��و�ح��ل  قبالة  مكتظ  ق���ارب  م��ن  على 
منظمة �أطباء بال حدود غري �حلكومية. قالت �ملنظمة م�شاء �أم�س 
�نت�شل  “جيو بارنت�س”  �لأول �لثالثاء �إن مركب �لإنقاذ �لتابع لها 
�لناجني �ل�99. وكتبت يف تغريدة “يف قاع �لقارب �خل�شبي �ملكتظ، 
مت �لعثور على ع�شرة �أ�شخا�س متوفني«. و�أ�شافت “10 وفيات كان 
من �ملمكن تفاديها )...( 10 �أ�شخا�س ق�شو� �ختناقاً، بعد 13 �شاعة 
من �لجن��ر�ف يف �لبحر. �لطريق �لأك��رث فتكاً يف �لبحر �ملتو�شط. 
�آلف  وي��ح��اول ع�شر�ت  2021؟«.  ع��ام  ذل��ك يف  كيف ميكننا قبول 
فينطلقون  �ملتو�شط  �لبحر  ع��رب  �أوروب����ا  �إىل  �ل��و���ش��ول  �لأ�شخا�س 
وتعد  �إيطاليا.  �إىل  �لأح��ي��ان  �أغلب  يف  للو�شول  تون�س  �أو  ليبيا  من 
على  �شخ�شاً   1236 فيها  ق�شى  �إذ  �خل��ط��ورة،  بغاية  �لرحلة  ه��ذه 
858 �شخ�شاً خالل �لفرتة نف�شها  �لعام مقابل  �لأقل حتفهم هذ� 
للهجرة  �لدولية  �ملنظمة  با�شم  �ملتحدث  بح�شب   ،2020 ع��ام  من 
فالفيو دي جياكومو. وكتب يف تغريدة �أن عملية �لإنقاذ �لتي قامت 
م�شدد�  �ل�شحايا”  من  �ملزيد  �شقوط  “جنبت  بارنت�س”  بها”جيو 
�أطباء  منظمة  وبح�شب  �لبحر«.  يف  �لدوريات  تعزيز  “�شرورة  على 
186 �شخ�شاً، بينهم  تنقل حالياً  بارنت�س”  “جيو  فاإن  بال ح��دود، 

ن�شاء و�أطفال، �أ�شغرهم يبلغ من �لعمر 10 �أ�شهر.
 

على  لهجوم  �لتخطيط  يف  بالتو�طوؤ  متهمان  و�م���ر�أة  رج��الن  مُثل 
جتمع للمعار�شة �لإير�نية يف فرن�شا يف 2018، �أم�س �لأربعاء �أمام 
يحكم  قد  حيث  �لبلجيكية  �أنتويرب  مدينة  يف  �ل�شتئناف  حمكمة 
عليهم بال�شجن ملدة ت�شل �إىل ع�شرين عاما. ول ت�شمل هذه �ملحاكمة 
�أ�شد �هلل  �جلديدة �لطرف �لرئي�شي يف �مللف �لدبلوما�شي �لإير�ين 
�لأوىل  �ل��درج��ة  ح��ك��م  ��شتئناف  رف�����س  �ل���ذي  ع��ام��ا(  �أ���ش��دي )49 
طلبتها  �لتي  �لعقوبة  ع��ام��ا،  ع�شرين  بال�شجن  �شباط-فرب�ير  يف 
يف  بقنبلة  هجوم  بتنفيذ  تق�شي  �خلطة  وكانت  �ل��ف��در�يل.  �لدع��اء 
�شد  باري�س،  من  بالقرب  فيلبانت  يف   2018 حزير�ن/يونيو   30
�لإير�نية  للمقاومة  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س  �لكبري  �ل�شنوي  �لتجمع 
�ئتالف من �ملعار�شني لنظام طهر�ن ومكونه �لرئي�شي هو منظمة 
جماهدي خلق. ويف �ليوم نف�شه، �عتقلت �ل�شرطة �لبلجيكية زوجني 
بلجيكيني من �أ�شل �إير�ين يعي�شان يف �أنتويرب بالقرب من بروك�شل 
500 غر�م من �ملتفجر�ت و�شاعق يف �شيارتهما. و�أبلغ  وبحوزتهما 
ب�شرعة  �ملحققون  و�كت�شف  �لإره����اب  ملكافحة  �لبلجيكي  �لق�شاء 
يعمل  �لدبلوما�شي  ه��ذ�  وك��ان  �أ���ش��دي.  �هلل  �أ���ش��د  �ملفرت�س  �ل��ر�ع��ي 
حينذ�ك يف �ل�شفارة �لإير�نية يف فيينا و�عتقل يف �لأول من متوز/

يوليو يف �أملانيا حيث مل يعد يتمتع بح�شانته. وبالإ�شافة �إىل ن�شيمه 
نعمي )37 عاما( و�أمري �شعدوين )41 عاما( �عتقل �شريك ثالث 
مفرت�س هو مهرد�د عارفاين )57 عاما( يف 30 حزير�ن/يونيو يف 

فرن�شا ومت ت�شليمه �ىل �لق�شاء �لبلجيكي.

�أعلنت �لوليات �ملتحدة �أنها �أجرت حمادثات مع �ل�شني �شمحت بتحقيق 
�ل�شحافيني  يف ما يخ�ّس ظروف عمل وحّق و�شول  �لتقدم”  “بع�س 
بتدهور ظروف  ب�شكل متكرر  و��شنطن  �ل�شني. وتندد  �لأمريكيني يف 
�إعالم  و�شائل  على  �لقيود  جهتها  من  �شّددت  وقد  �ل�شحافيني.  عمل 
�شينية على �لأر��شي �لأمريكية تتهمها باأنها �أدو�ت “دعائية” لبكني. 
�شحف  حل�شاب  يعملون  �أمريكيني   2020 يف  ط��ردت  �ل�شني  وكانت 
جورنال.  �شرتيت  ووول  بو�س  وو��شنطن  تاميز  نيويورك  مثل  كبرية 
�لثالثاء  �لأول  �أم�س  �لأمريكية   با�شم وز�رة �خلارجية  وقال متحدث 
�إن حمادثات تقنية يف �لأ�شهر �لأخرية �شمحت باإحر�ز “بع�س �لتقدم” 
يف “بع�س �ملجالت«. و�أ�شاف “نرّحب بهذ� �لتقدم ول نرى فيه �شوى 
خطوة �أوىل”، و�عد� باأن تو��شل �لوليات �ملتحدة �ملطالبة ب�”حت�شني” 
ب�شكل  �ل�شحافة  وبحرية  و�لأجنبية  �لأمريكية  �لإع��الم  و�شائل  و�شع 
ملجموعة  ت��اأ���ش��ري�ت  �إ���ش��د�ر  “تعّهدت  �ل�شني  �أن  �ملتحدث  و�أك���د  ع��ام. 
لعام  و”بتمديد  �ل�شينية  �ل��ق��و�ن��ني  مب��وج��ب  �أمريكيني”  مر��شلني 
“بال�شماح  وك��ذل��ك  �لأمريكيني”،  �ل�شحافيني  ت��اأ���ش��ري�ت  �شالحية 
لل�شحافيني �لأمريكيني” �ملتو�جدين على �أر��شيها “بالتنقل بحرية، 

وهو �أمر مل يكن بامكانهم فعله حتى �لآن«.

عوا�صم

روما

بروك�صل

وا�صنطن

ال�شلطات االإكوادورية ت�شيطر على �شجن بالكامل
•• غواياكيل-اأ ف ب

�أعلن رئي�س م�شلحة �ل�شجون يف �لإك��و�دور �شيطرة �ل�شرطة و�جلي�س ب�شكل 
�شغب بني ع�شابات متناف�شة  �أعمال  �شهد  بعدما  �شجن غو�ياكيل  كامل على 
مرّوعة  عنف  �أع��م��ال  �ندلعت  وبعدما  �لأ���ش��ب��وع.  نهاية  يف  قتيال   68 �أوق��ع��ت 
�لنارية  بالأ�شلحة  �شجناء  �ل�شبت تخّللها قتال بني  �إىل  و�متّدت  ليل �جلمعة 

و�خلناجر و�ملتفجر�ت، �أعلنت �ل�شلطات �أن �لهدوء عاد �لأحد �إىل �ملن�شاأة.
و�لع�شابات �لتي تقاتلت مرتبطة مبنظمات لتهريب �ملخدر�ت، وفق �ل�شلطات. 
�لأطو�ق  �خ���رت�ق  عن�شر  �أل��ف  قو�مها  م�شرتكة  �أمنية  ق��وة  ب���د�أت  و�لإث��ن��ني 
عنابر  بعد  دخلت  قد  تكن  مل  لكنها  ود�خله  �ل�شجن  حول  �ملفرو�شة  �لأمنية 
“حتت  �لأو���ش��اع  �إن  كوبو  فاو�شتو  �ل�شجون  م�شلحة  رئي�س  وق��ال  �ل�شجناء. 
�ل�شيطرة«. و�أ�شار يف ت�شريح لل�شحافيني �إىل �أن �لقوة �لأمنية ب�شدد �لدخول 
�أعمال  �أيلول-�شبتمرب  يف  �شهد  غو�ياكيل  �شجن  وك��ان  �مل�شاجني.  عنابر  �إىل 
تاريخ  نوعها يف  �أك��رب جم��زرة من  �شجيناً، يف   119 �أ�شفرت عن مقتل  �شغب 
 300 ُقتل نحو  �لعام  �أمريكا �لالتينية. وهذ�  �لأ�شو�أ يف  �لبالد وو�ح��دة من 
�شجني يف مر�كز �حتجاز يف �لإكو�دور حيث تقع ��شتباكات عنيفة بني �شجناء 
على �شلة بع�شابات �ملخدر�ت غالباً ما تتحول �إىل �أعمال �شغب. وت�شكل �أعمال 
�لأو�شاع  ت��رّدي  على مدى  �إ�شافياً  دلياًل  �لأخ��رية يف �شجن غو�ياكيل  �لعنف 
يف �شجون �لإكو�دور. و�لإكو�دور حماطة باأكرب منتجني للكوكايني يف �لعامل 
هما كولومبيا و�لبريو. وتن�شط �أعمال �لتهريب يف �لبالد �لبالغ عدد �شكانها 
17،7 مليون ن�شمة ب�شبب حدودها غري �مل�شبوطة و�قت�شادها �ملعتمد على 

�لدولر ومو�نئها �لت�شديرية �لكربى.
 

االن�شحاب الفرن�شي من مايل.. اإعادة متوقع اأم فراغ اأمني؟

دخلت حيز التنفيذ.. ما اأهمية �شفقة مقاتالت رافال للجي�ض امل�شري؟

اإنقاذ 272 مهاجرًا حاولوا عبور املان�ض اإىل بريطانيا 

موقوف يف اإثيوبيا منذ فر�ض حالة الطوارئ   1000
و��شافت “وفقا للتقارير، مت �عتقال ما ل يقل عن �ألف �شخ�س ، وحتدثت بع�س 
�ملتحدة  �أعلى من ذلك بكثري«. وح��ول و�شع موظفي �لأمم  �أع��د�د  �لتقارير عن 
حمتجزين  �أ�شخا�س  ع�شرة  ي��ز�ل  “ل  �أو���ش��ح��ت  �لتحديد،  وج��ه  على  �ملحليني 
جّدد  جهته  م��ن  �ملنظمة.  ل�شالح  يعملون  �شائًقا”   34 ح��و�يل  �إىل  بالإ�شافة 
عن  �ل��ف��وري  ل��الإف��ر�ج  دعوته  غوتريي�س  �أنطونيو  �ملّتحدة  ل��الأمم  �لعام  �لأم��ني 

هوؤلء �ملوظفني.
وقال �شتيفان دوجاريك �ملتحدث با�شم �لأمني �لعام يف بيان �إّنه “مل يتّم �لإبالغ 

عن �شبب حمّدد لعتقالهم«.
بد�أت �ملعارك يف �ثيوبيا يف 4 ت�شرين �لثاين-نوفمرب 2020 بعدما �أر�شل رئي�س 
�لوزر�ء �لإثيوبي �أبيي �أحمد �جلي�س �لفدر�يل �ىل تيغر�ي لالطاحة بال�شلطات 
ما  �حل��ني  ذل��ك  منذ  �لإقليم  وي�شهد  تيغر�ي.  �شعب  حترير  جبهة  عن  �ملنبثقة 
 2 �لإن�شانية. يف  �مل�شاعد�ت  �إي�شال  باأنه ح�شار فعلي مينع  �ملتحدة  ت�شفه �لأمم 

ت�شرين �لثاين-نوفمرب، �أعلنت �حلكومة حالة �لطو�رئ ملدة �شتة �أ�شهر �أمام تز�يد 
تهديد مقاتلي جبهة حترير �شعب تيغر�ي وحلفائهم من جي�س حترير �أورومو 
بالتقّدم نحو �لعا�شمة �أدي�س �أبابا. وبح�شب �ملفو�شية �لعليا لالأمم �ملتحدة، فاإن 
“ظروف �لتوقيف �شيئة ب�شكل عام، حيث يحتجز �لعديد من �ملعتقلني يف مر�كز 

�شرطة مكتظة، ما ي�شكل �نتهاكاً للمعايري �لدولية حلقوق �لإن�شان«.
ظروف  يف  �إل  �لإد�ري  �لتوقيف  ��شتخد�م  ينبغي  “ل  �أن��ه  �إىل  ثرو�شيل  و�أ���ش��ارت 
يتم  وع��اج��اًل،  مبا�شر�ً  ت��ه��دي��د�ً  ي�شكلون  �ل��ذي��ن  �لأف����ر�د  �شد  وفقط  ��شتثنائية 

حتديده على �أ�شا�س كل حالة على حدة، مع �حرت�م �ل�شمانات �لإجر�ئية«.
كما “يجب �أن ينتهي �لتوقيف مبجرد عدم ت�شكيل �لفرد تهديد�ً ويجب تطبيقه 

بطريقة غري متييزية«.
�إثيوبيا مبوجب  يف  �لتي جتري حالياً  و�لحتجاز  �لتوقيف  “عمليات  �أن  و�ك��دت 

�شلطات حالة �لطو�رئ ل تر�عي هذه �ل�شروط«.

•• جنيف-اأ ف ب

�أعلنت �لأمم �ملّتحدة �أّن ما ل يقّل عن �ألف �شخ�س، غالبيتهم من �إقليم تيغر�ي، 
ت�شرين   2 يف  �ل��ط��و�رئ  ح��ال��ة  فيها  �ل�شلطات  فر�شت  منذ  �إثيوبيا  يف  �عتقلو� 

�لثاين-نوفمرب.
ثرو�شيل خالل  ليز  �لإن�شان  �ملتحدة حلقوق  �لمم  با�شم مكتب  �لناطقة  وقالت 
موؤمتر �شحايف يف جنيف “ن�شعر بالقلق جر�ء تو��شل �لعتقالت �لأ�شبوع �ملا�شي 
يف �لعا�شمة �لإثيوبية، �أدي�س �أبابا، وكذلك يف غوند�ر وباهر د�ر ويف بلد�ت �أخرى، 

حيث �أ�شارت �ل�شرطة �إىل تد�بري و��شعة للغاية حلالة �لطو�رئ«.
معظم  �أن  وخا�شة  �لبالغ  للقلق  مثري  �لتطور  “هذ�  �أن  �إىل  �ملتحدثة  و����ش��ارت 
�ملعتقلني قد يكونون من تيغر�ي، وغالبا ما يتم توقيفهم لال�شتباه يف �نتمائهم 

�أو دعمهم جلبهة حترير �شعب تيغر�ي«.

•• باري�س-وكاالت

بقاعدة  فرن�شية  م��روح��ي��ة  هبطت 
“غاو”  م���دي���ن���ة  يف  “ت�شاليت” 
�ل��و�ق��ع��ة ���ش��م��ال ���ش��رق��ي م���ايل قرب 
�حل�����دود �جل���ز�ئ���ري���ة، ل��ت��ح��م��ل �آخر 
جندي فرن�شي من �لقاعدة، وقامت 
�ملايل،  �جلي�س  قيادة  �إىل  بت�شليمها 
وذل����ك يف �إط����ار �إع�����ادة ر���ش��م معامل 
منطقة  يف  �ل���ف���رن�������ش���ي  �ل����ت����و�ج����د 
عنها  �أعلن  �لتي  �لأفريقي  �ل�شاحل 
�لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون 

�ل�شيف �ملا�شي.
قامت  ما  �أن  �أك��دت  �إعالمية  تقارير 
به �لقو�ت �لفرن�شية باإخالء �لقو�عد 
�لع�شكرية �شمال �شرق �لبالد، ل يعد 
�ن�شحابا من مايل ولكن هو مبثابة 
�إعادة متوقع يف و�شط وجنوب �لبالد 
قرب منطقة �ملثلث �حلدودي �لو�قع 
فا�شو،  وبوركينا  و�لنيجر  مايل  بني 
�جلماعات  ن��ق��ل��ت  �أن  ب��ع��د  ل���ش��ي��م��ا 
هذه  �إىل  عملياتها  م�شرح  �لإرهابية 

�ملنطقة.
و�شبق هذه �خلطوة �إخالء �لقو�ت �لفرن�شية �لقاعدة 
�جلي�س  �إىل  �أي�شا  وت�شليمها  “كيد�ل”  يف  �لع�شكرية 
�لفرن�شي  �لرئي�س  فيه  �أعلن  �ل��ذي  �لوقت  يف  �مل��ايل، 
م���ايل يو�جهون  �أ���ش��دق��ائ��ه��ا يف  ت���رتك  ل��ن  ب���الده  �إن 
�جلماعات �لإرهابية مبفردهم، موؤكد� �أن فرن�شا قررت 
�إنهاء عملية “برخان” ملحاربة �جلماعات �مل�شلحة يف 
�ل�شاحل و�لنخر�ط يف عملية “تاكوبا” �لتي ت�شارك 
فيها عدة بلد�ن �أوروب��ي��ة.. كما �أك��د �أن �إغ��الق قو�عد 
يف  “ت�شاليت وكيد�ل ومتبكتو”  �لفرن�شي يف  �جلي�س 

�شمال مايل �شي�شتكمل مع مطلع �لعام 2022.
�إبر�هيم  م��ايل  من  �ل�شيا�شي  و�ملحلل  �لكاتب  ويقول 
�إن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  ملوقع  ت�شريح  يف  �شالح، 
�رت���ف���اع وت����رية �لهجمات  ���ش��ه��دت  �لأخ������رية  �ل���ف���رتة 
�لإرهابية يف منطقة �ل�شاحل، مبجرد �أن �أملحت فرن�شا 
“برخان”  عملية  و�إن��ه��اء  �ل�شاحل  يف  دوره��ا  تقلي�س 

•• القاهرة-وكاالت

دخول  �لفرن�شية،  �أفيا�شيون”  “د��شو  �شركة  �إع��الن  �أث��ار 
للجي�س  “ر�فال”  ط����ر�ز  م��ن  م��ق��ات��ل��ة   30 ت��وري��د  ع��ق��د 
و�شط  م�شر،  يف  مرحبة  فعل  ردود  �لتنفيذ،  حيز  �مل�شري 

�إ�شاد�ت باإمكانياتها وقدر�تها �لهائلة.
ر�فال  طائر�ت  ع��دد  �أن  ك�شفت  �لفرن�شية  �ل�شركة  وكانت 
�شريتفع  �مل�����ش��ري��ة  �جل��وي��ة  �ل���ق���و�ت  ب��ات��ت متتلكها  �ل��ت��ي 
�لعامل �متالكا  �أك��رث دول��ة يف  54، مما يجعلها ثاين  �إىل 

لطائر�ت ر�فال، بعد �لقو�ت �جلوية �لفرن�شية.
ومطلع م��اي��و م��ن �ل��ع��ام �جل����اري، �أع��ل��ن��ت �ل��ق��ي��ادة �لعامة 
عقد  وقعتا  وفرن�شا  م�شر  �أن  �مل�شرية،  �مل�شلحة  للقو�ت 
�مل��ربم من  �لعقد  يتم متويل  �أن  على  ط��ائ��رة،   30 توريد 
�أدن����ى �إىل 10  خ���الل ق��ر���س مت��وي��ل��ي ي�شل م��دت��ه ك��ح��د 
بالن�شبة  نوعها  �لأوىل من  لي�شت  �ل�شفقة  وهذه  �شنو�ت. 
عام  وفرن�شا  م�شر  �أب��رم��ت  �إذ  �مل�شرية،  �مل�شلحة  للقو�ت 
ل�شالح  ر�ف���ال  ط���ر�ز  ط��ائ��رة   24 لتوريد  ع��ق��د�   ،2015

�لقو�ت �جلوية �مل�شرية.
�لع�شكرية  بال�شفقة  وحمللون  ع�شكريون  خ��رب�ء  و�أ���ش��اد 
ب��ه��ا مقاتالت  تتميز  �ل��ت��ي  وب���ال���ق���در�ت  مل�����ش��ر،  �جل���دي���دة 

�لر�فال مبا يف ذلك تنفيذ �ملهام بعيدة �ملدى.
وع�شو  �لعليا  �لع�شكرية  نا�شر  باأكادميية  �مل�شت�شار  وق��ال 
ل��ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة، ه�شام �حل��ل��ب��ي، يف  �مل�����ش��ري  �ملجل�س 
�إن دخول  نيوز عربية”،  “�شكاي  ملوقع  ت�شريحات خا�شة 
�إ�شافة  يعد  �لتنفيذ،  حيز  �ل��ر�ف��ال  مقاتالت  توريد  عقد 
طائرة،   54 �شي�شبح  �لعدد  لأن  �مل�شرية  �جلوية  للقو�ت 
من  �أك��رث  على  عمليات  ب��اأي  للقيام  للغاية  منا�شب  وه��ذ� 

�جتاه ��شرت�تيجي.

مميزات خا�سة
ع��دة مميز�ت،  �ل��ر�ف��ال  للطائر�ت  �أن  “�حللبي”  و�أو���ش��ح 
على ر�أ�شها �أنها ذ�ت مدى كبري ي�شل �إىل �أكرث من 3500 
كيلومرت، �إ�شافة �إىل �أنها متتاز باإمكانية �لتموين �جلوي 

�شو�ء من طائرة “تنكر” �أو �لتموين لطائرة �أخرى.

3000 بحلول عام 2023.
وز�دت حدة �لتوتر بني فرن�شا ومايل مع خطاب رئي�س 
�جلمعية  �أم���ام  مايغا،  ك��وك��ال  �شوغل  �لأخ���رية  وزر�ء 
�ل��ع��ام��ة ل����الأمم �مل��ت��ح��دة، و�ل�����ذي �ت��ه��م ف��ي��ه فرن�شا 
بقر�رها  �ل��ط��ري��ق  منت�شف  يف  ب���الده  ع��ن  بالتخلي 
ب��الده عن  بذلك بحث  م��ربر�ً  “برخان”،  �شحب قوة 

من بينهم �شركات خا�شة رو�شية. “�شركاء �آخرين”، 
و�أو�شح رئي�س �لوزر�ء �ملايل �أن �لو�شع �جلديد �لذي 
�أمر  �أم���ام  م��ايل  و�شع  “برخان”،  �نتهاء  ب�شبب  ن�شاأ 
و�قع وُيعر�شها ملا ي�شبه �لتخلي يف منت�شف �لطريق، 
ن�شمن  لكي  و�لو�شائل  �ل�شبل  ��شتك�شاف  �إىل  ويقود 
على نحو �أف�شل �لأمن مع �شركاء �آخرين، مللء �لفر�غ 
�لذي �شين�شاأ حتما عن �إغالق بع�س مو�قع “برخان” 
و�إعالن  باري�س  ت�شاور  قلة  منتقد�  م���ايل،  �شمال  يف 
�أحادي �شادر من دون تن�شيق ثالثي مع �لأمم �ملتحدة 

وحكومة باماكو.
من جانبه يقول �خلبري يف �لعالقات �لدولية، طارق 

�لع�شكرية.
مايل  م��ن  �ل�شيا�شي  و�ملحلل  �لكاتب  ق��ال  جانبه  م��ن 
نيوز  “�شكاي  مل��وق��ع  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  م��ي��غ��ا،  �هلل  ع��ب��د 
“برخان”  عملية  �نتهاء  فرن�شا  �إع��الن  �إن  عربية”، 
�ل�شاحل  منطقة  يف  �لفرن�شي  �لوجود  نهاية  يعني  ل 
ب�شفة عامة �أو يف مايل ب�شفة خا�شة، ولكن هو �إعادة 
يف  �ملتو�جدة  �لفرن�شية  �لقو�ت  ل�شرت�تيجية  ت�شكيل 

�ملنطقة.
وت��اأت��ي ه���ذه �خل��ط��وة يف �ل��وق��ت �ل���ذي ت��ده��ورت فيه 
�إثر  �لتاريخية مايل  و�شريكتها  فرن�شا  �لعالقات بني 
�شهور،  خ��الل  باماكو  �شهدتهما  ع�شكريني  �نقالبني 
وكانت باري�س تعهدت يف يونيو باإعادة تنظيم وجودها 
خالل  م��ن  �شيما  ل  �ل�����ش��اح��ل،  منطقة  يف  �لع�شكري 
�إخالء قو�عدها �لثالث يف �أق�شى �شمال مايل لرتكيز 
�لنيجر وبوركينا  ك��ل م��ن  ق��رب �حل���دود م��ع  ق��و�ت��ه��ا 
قو�تها  وتن�س خطة فرن�شا على خف�س عدد  فا�شو.. 
من خم�شة �آلف ع�شكري حالياً �إىل نحو 2500 �إىل 

بعيدة  �مل��ه��ام  لتنفيذ  عالية  قتالية  ب��ق��در�ت  ر�ف���ال  ط���ر�ز 
وقدرة  م��ت��ط��ورة،  ت�شليح  منظومة  متتلك  ف��اإن��ه��ا  �مل����دى، 
بالإ�شافة  بها،  �لت�شليح  �أنظمة  وتعدد  �ملناورة،  عالية على 
متكنها  متطورة  �إلكرتونية  ح��رب  مبنظومة  متيزها  �إىل 
من �لقدرة على تنفيذ كافة �ملهام �لتي توكل �إليها بكفاءة 

و�قتد�ر.

اأهمية ال�سفقة
م�شر  �أن  �لع�شكرية  ن��ا���ش��ر  ب��اأك��ادمي��ي��ة  �مل�شت�شار  وي���رى 
حت��ت��اج ل��ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن ط���ر�ز �مل��ق��ات��الت �جل��وي��ة، للعمل 
�أمرين يف غاية �لأهمية، �لأول  خ��ارج �حل��دود؛ لأن لدينا 
�لقيمة  عالية  �إمكانيات  م��ن  فيها  مب��ا  �لقت�شادية  �مل��ي��اه 
�ملالحة  �إىل جانب خطوط  و�ل��غ��از،  �ل��ب��رتول  مثل حقول 

بالطائرة،  �خلا�شة  �ملدى  ُت�شاعف  �ملز�يا  “هذه  و�أ�شاف: 
كما  باأ�شفلها،  �لذخائر  لتحميل  نقطة   11 تت�شمن  كما 
9.5 طن وه��ذ� وزن  �ل��ذي تتحمله  �ل��وزن  �إج��م��ايل  ي�شل 
�أو  �أو جو/�أر�س  ت�شليح جو/جو،  �شو�ًء  ومتنوع  كبري جد� 
�لتعامل  يف  للغاية  �ملهمة  �لإلكرتونية  �حل��رب  منظومات 
�حلرب  تكنولوجيا  لأن  �أنو�عها؛  باختالف  �لأه���د�ف  مع 
وبالتايل  �لت�شليح  كل  يف  م��وج��ودة  �أ�شبحت  �لإلكرتونية 
�لأه�����د�ف �جلوية  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  ت�شتطيع  �ل��ط��ائ��رة  ه���ذه 

و�لأر�شية و�حلرب �لإلكرتونية يف وقت و�حد«.
�لر�فال  مقاتلة  �أن  �مل�����ش��ري  �لع�شكري  �خل��ب��ري  و�أو���ش��ح 
ُت�شنف على �أنها “طائرة كل �ملهام”؛ لأنها ت�شتطيع �لعمل 
�لر�بع  على ع��دة مهام يف وق��ت و�ح��د، وه��ذه �شمة �جليل 
�لطائر�ت  متيز  جانب  و�إىل  �لقتال.  طائر�ت  من  �ملتقدم 

ب��ه فرن�شا  ت��ق��وم  �إن م��ا  �ل��ربدي�����ش��ي، 
�لآن هو �إعادة �نت�شار للقو�ت ولي�س 
فرن�شا  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �ن�����ش��ح��اب��ا، 
عملياتها  م�شرح  نقل  بذلك  �أر�دت 
و�شط وجنوب  �إىل  �شمال مايل  من 

�لبالد.
ت�شريحات  يف  �لربدي�شي،  و�أ���ش��اف 
�أن  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع 
�أي�شا  �شتنت�شر  �لفرن�شية  �ل��ق��و�ت 
بوركينا  مثل  مل��ايل  �جل���و�ر  دول  يف 
�أن  متوقعا  وت�شاد،  و�لنيجر  فا�شو 
تزيد باري�س من قو�تها خالل هذ� 
باماكو  �جتاه حكومة  بعد  �لتوقيت 
�جلماعات  ب��ع�����س  م��ع  �حل����و�ر  �إىل 
دور  �أن  ع��ل��ى  م�����ش��دد�  �لإره����اب����ي����ة، 
منطقة  يف  ل��ل��غ��اي��ة  م���ه���م  ف��رن�����ش��ا 
حال  يف  حتى  و�ل�شحر�ء،  �ل�شاحل 
تو�جد عنا�شر “فاغرن” �لرو�شية.

�ملركز  ن�����ش��ره��ا  در������ش����ة  وب��ح�����ش��ب   
وحتليل  ل����ل����ب����ح����وث  �ل����ف����رن���������ش����ي 
فرن�شا  ف���اإن  �ل��دول��ي��ة،  �ل�شيا�شيات 
�لإرهابية  �لتنظيمات  وجهت �شربات قا�شمة لقياد�ت 
�أبرزها  ك��ان  لأف��ري��ق��ي��ا،  �ل��غ��رب��ي  �ل�شاحل  منطقة  يف 
عدنان  �لكربى،  �ل�شحر�ء  يف  “د�ع�س”  زعيم  مقتل 
“برخان”  لقو�ت  �ل�شحر�وي خالل عملية  وليد  �أبو 

منت�شف �أغ�شط�س �ملا�شي.
ونقل �ملركز �لفرن�شي عن م�شوؤولني قولهم �إن مقتل 
للقو�ت  كبري  و�إجن��از  ب��ارزة  عالمة  يعد  �ل�شحر�وي، 
�ل�شاحل،  منطقة  يف  �لإره���اب  تكافح  �لتي  �لفرن�شية 
منطقة  يف  “د�ع�س”  �أن  يعني  ل  �لإجن����از  ه��ذ�  لكن 
�ل�����ش��اح��ل ع��ل��ى و���ش��ك �لن���ه���ي���ار، ب���ل �أ���ش��ب��ح��ت مهمة 
�لقو�ت يف هذه �ملنطقة �أكرث تعقيد�، ل �شيما يف �أعقاب 

�لتطور�ت �لتي تعرقل مكافحة �لإرهاب.
وكان �جلي�س �لفرن�شي �شيطر على قاعدة “ت�شاليت” 
يف مطلع عام 2013، بعد معارك عنيفة مع جمموعات 
�إرهابية تنتمي لتنظيم �لقاعدة، حيث �أطلقت باري�س 
عملية ع�شكرية يف غاو ومتبكتو وكيد�ل يف �شمال مايل 

ملكافحة �لإرهاب يف دول �ل�شحر�ء و�ل�شاحل.

�ل��ب��ح��ري��ة، وم���ن �لأه��م��ي��ة �م��ت��الك ق����در�ت ل��ت��اأم��ني هذه 
بالإرهاب  يتعلق  �ل��ث��اين  �لأم���ر  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  �لأه����د�ف. 
مل�شر  �لقومي  �لأم��ن  بتهديد  يتعلق  وم��ا  للحدود،  �لعابر 
على �أي �جتاه، فالبد من �متالك �لقوة و�لقدرة على �لرد 

�ل�شريع و�حلا�شم.
وه����ذ� م���ا �أ����ش���ار �إل���ي���ه رئ��ي�����س ج��ه��از �ل���ش��ت��ط��الع �لأ�شبق 
باأن  ���ش��امل،  ن�شر  �لع�شكرية  نا�شر  باأكادميية  و�مل�شت�شار 
�إ���ش��اف��ة �ل���� 30 ط���ائ���رة ر�ف�����ال ���ش��وف ي��زي��د م���ن �لقدرة 
قدر�ت  زي��ادة  وبالتايل  �مل�شرية،  �جلوية  للقو�ت  �لقتالية 
�لتي ت�شمن  �لردع  ��شرت�تيجية  �ل�شاملة لتحقيق  �لدولة 
تاأمني مقدر�ت �لدولة و�حلفاظ على �لأمن �لقومي، دون 

�ل�شطر�ر للدخول يف �حلروب �لتقليدية.
ل�شكاي نيوز عربية �إن م�شر “دولة حتمي  وقال “�شامل”، 
ومن ثمَّ تتخذ ��شرت�تيجية  ول تهدد، ت�شون ول تبدد”، 

�لردع كا�شرت�تيجية ثابتة للحفاظ على �أمنها �لقومي.

تعاون ا�سرتاتيجي
�لتعاقد  تنفيذ  �شرعة  �أن  �إىل  �حللبي،  ه�شام  �للو�ء  وع��اد 
�مل�شريني  �لطيارين  �أن  نتيجة  للر�فال  �لثانية  بال�شفقة 
و�لأط����ق����م �ل��ف��ن��ي��ة ����ش��ت��وع��ب��و� �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل �ل��ف��ن��ي��ة لهذه 
�لطائرة يف زمن قيا�شي، كما �أن دخول �لطائر�ت �ل�شابقة 
قيمة  رفع  يف  �شاهم  �مل�شرية  �جلوية  بالقو�ت  �خلدمة  يف 
�لطائر�ت ك�شالح، ولذ� جلاأت عدة دول للتعاقد مع �ل�شركة 

�لفرن�شية ل�شر�ء �شفقات ر�فال.
و�أ�شار �إىل �أن فرن�شا كانت حري�شة على تنفيذ �لعقد �لثاين 
عالية  ب�����ش��ورة  �ل�����ش��الح  ��شتيعاب  نتيجة  �شريعة  ب�����ش��ورة 
يف  �لر�فال  �لطائرة  ظهرت  كما  �لعمليات،  خطة  ودخوله 

مناور�ت متعددة بالذخرية �حلية د�خل م�شر.
“عقد توريد  �إن  �أفيا�شيون”  “د��شو  ويف هذ� �ل�شدد، قال 
30 طائرة ر�فال ميثل عالمة فارقة جديدة يف �ل�شر�كة 
ر�شا  مدى  يظهر  كما  وفرن�شا،  م�شر  بني  �ل�شرت�تيجية 
هذ�  ي��وؤك��د  ك��ذل��ك،  �لأول.  �لعقد  ع��ن  �مل�شرية  �ل�شلطات 
ر�فال  لطائر�ت  و�لت�شغيلي  �لتكنولوجي  �لمتياز  �لعقد 

وجناح ت�شديرها«.

�لأوىل  �لثمانية  �لأ�شهر  �ملان�س يف 
 3500 �لعام �جل��اري، بينهم  من 
يعانون من م�شاعب حني  “كانو� 
�ل�شو�حل  �إىل  و�أُع���ي���دو�  �أنقذو�” 

�لفرن�شية.
ومتّثل هذه �حل�شيلة زيادة كبرية 
يف �أعد�د �ملهاجرين غري �ل�شرعيني 
�إىل بريطانيا باملقارنة  من فرن�شا 
�لعام  �إّن  �إذ  �ل�شابقة،  �ل�شنو�ت  مع 
�أو  ع��ب��ور  ���ش��ّج��ل  ب���اأ����ش���ره   2020
 9500 ع���ب���ور ح�����و�ىل  حم���اول���ة 
2300 مهاجر يف  مهاجر مقابل 

2019 و600 يف 2018.

وعددهم 272 �شخ�شاً �إىل مر�فئ 
كاليه ودونكريك وبولونيي-�شور-
مري وتوّلت �أمرهم �شرطة �حلدود 
نهاية  وم����ن����ذ  �لإط������ف������اء.  وف�������رق 
عبور  ع��م��ل��ي��ات  ت����ز�ي����د�   2018
�ملان�س باجتاه �ململكة �ملّتحدة، على 
�لّرغم من �لتحذير�ت �ملتكّررة من 
�ل�شلطات �لتي ت�شّدد على خطورة 
�ل���ه���ج���رة ب�شبب  �ل���ن���وع م���ن  ه����ذ� 
و�لتيار�ت  �مل������رور  ح���رك���ة  ك��ث��اف��ة 

�لقوية وحر�رة �ملياه �ملنخف�شة.
وبح�شب �ل�شلطات �لفرن�شية، فقد 
حاول نحو 15400 مهاجر عبور 

بالغات عن ق��و�رب عديدة تو�جه 
�شعوبات قبالة م�شيق با دو كاليه، 
�لإنقاذ  ع��م��ل��ي��ات  �أّن  �إىل  م�����ش��رية 
تو��شلت  �لإث���ر  على  �أطلقت  �لتي 

خالل نهار �لثالثاء.
تابعاً  زورق�����اً  �أّن  �ل��ب��ي��ان  و�أو����ش���ح 
للدرك �لبحري �أ�شعف 48 �شخ�شاً 

خالل ثالث عمليات �إنقاذ.
�مل��دي��ري��ة م���ا جمموعه  و�أح�����ش��ت 
�إنقاذ عن ُبعد، نّفذت  10 عمليات 

�إحد�ها �شفينة جتارية.
ل��ل��ب��ي��ان ف��ق��د ن��ق��ل جميع  ووف���ق���اً 
�إنقاذهم  مّت  �ل���ذي���ن  �مل��ه��اج��ري��ن 

•• ليل -اأ ف ب

�أّنها  �لفرن�شية  �ل�شلطات  �أعلنت 
�لثالثاء قبالة  �لأول  �أم�س  �أنقذت 
بحر  يف  كاليه”  دو  “با  م�����ش��ي��ق 
�أب���ح���رو�  م���ه���اج���ر�ً   272 �مل��ان�����س 
ع��ل��ى م���ن ق������و�رب م��ت��ه��ال��ك��ة من 
�شاحل �لبالد �ل�شمايل يف حماولة 

للو�شول �إىل �إنكلرت�.
وق��ال��ت م��دي��ري��ة �لأم���ن يف �ملان�س 
�ملركز  �إّن  ب��ي��ان  يف  �ل�شمال  وب��ح��ر 
�لإقليمي لعمليات �ملر�قبة و�لإنقاذ 
ت���ل���ّق���ى ل���ي���ل �لث����ن����ني-�ل����ث����الث����اء 
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العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
�مليكانيكية   معد�ت  لتجارة  �ل�ش�����ادة/�شوليد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1541184 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة يو�شف �شالح �جلا�شم 100 %

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ز�يد حممد ز�يد خلفان �ملن�شورى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �شوليد لتجارة معد�ت �مليكانيكية
SOLID MECHANICAL EQUIPMENT TRADING

�إىل/ �شوليد لتجارة معد�ت �مليكانيكية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
SOLID MECHANICAL EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يفري وير كافيه ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2142601 
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حمد�ن عبد�هلل �حمد زهري �لكعبى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شعيد بن نا�شر بن عبد�هلل �ل�شام�شى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عائ�شه على نعيف على �لدرمكى

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �يفري وير كافيه ذ.م.م
EVERYWHERE CAFE L.L.C

�إىل / �يفري وير كافيه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
EVERYWHERE CAFE - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و 

دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�أكد لال�شت�شار�ت �لهند�شية ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:3904854 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 عائ�شه �شامى عبد�لعزيز يا�شني �خلويطر من �شريك �إىل مالك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / عائ�شه �شامى عبد�لعزيز يا�شني �خلويطر من 51 % �إىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عبد�لكرمي قا�شم مرهون
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �أكد لال�شت�شار�ت �لهند�شية ذ.م.م
AKKAD ENGINEERING CONSULTANT L.L.C

�إىل/ �أكد لال�شت�شار�ت �لهند�شية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
AKKAD ENGINEERING CONSULTANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و 

دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
كهرباء  لت�شليح  �لبنف�شج  �ل�ش�����ادة/تالل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:1135115 

تعديل �إ�شم جتاري من/ تالل �لبنف�شج لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت

TELAL ALBNAFSAJ AUTO ELECTRICAL REPAIRS

�إىل/ تالل �لبنف�شج لت�شليح عو�دم و��شربجنات و كهرباء �ل�شيار�ت

TELAL ALBNAFSAJ EXHAUST & SPRING & AUTO ELECTRICAL REPAIRS

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة ��شالح عو�دم �ل�شيار�ت  4520013

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 

عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يكون �شتوديو

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:4219012 

تعديل �إ�شم جتاري من/ �يكون �شتوديو

ICON STUDIO

�إىل/ �يكون �شتوديو وطباعة

  ICON STUDIO AND TYPING  

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبادي للمحاماة و �ل�شت�شار�ت �لقانونية - �شركة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م رخ�شة رقم:1120363 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �بر�هيم �شامل خمي�س على �لبادى %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حمد�ن �شامل خمي�س على �لبادى من مالك �إىل �شريك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / حمد�ن �شامل خمي�س على �لبادى من 100 % �إىل %75

تعديل لوحه �لإعالن / �إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ �لبادي للمحاماة و �ل�شت�شار�ت �لقانونية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
AL BADI ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANCY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ �لبادي للمحاماة و �ل�شت�شار�ت �لقانونية ذ.م.م
AL BADI ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANCY L.L.C

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و 

دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �لنعومة

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1029929 

تعديل وكيل خدمات / �إ�شافة عي�شى �شلطان �حمد لوتاه

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ��شماء بنانى %100

تعديل وكيل خدمات / حذف عي�شى �شلطان �حمد لوتاه

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف ناديه بنانى

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

 اإعـــالن �شطب قيد
فيجي  كينز  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
�نرتنا�شيونال بي يف )�جلن�شية: هولند�( قد تقدمت بطلب 
�شارع  )�لعنو�ن:  �بوظبي  �إمارة  يف  �ل�شركة  فرع  قيد  �شطب 
و�ملقيدة  �س.ب:44183(   -  3 رقم  برج  �خلري  فتوح   - �ملطار 
�لوز�رة.  يف  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )5540( رقم  حتت 
وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن 
رقم )377(  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات 
ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب 
يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى 
تاريخ  �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من  باعرت��شهم �ىل 
�لت�شجيل  �إد�رة  �لقت�شاد  وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

 اإعـــالن �شطب قيد
�ل�شركة  جمموعة  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
�ل�شينية للمعهد �لأول مل�شح وت�شميم �ل�شكك �حلديدية �ملحدودة 
)�جلن�شية: �ل�شني( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف 
بناية   - خليفة  �شارع   - �س.ب:114564  )�لعنو�ن:  �بوظبي  �إمارة 
بنات بطي �لعتيبة - �أبوظبي - �س.ب:114564( و�ملقيدة حتت رقم 
لحكام  وتنفيذ�  �لوز�رة.  يف  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )3623(
�لقانون �لحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة 
�عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة 
باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق 
ل  ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد 

�إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مد�م �آدور
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:3818069 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة مرمي عبيد حممد �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد �شامل خمي�س عبيد �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ج 3 برقر
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2449467 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 �إ�شافة يا�شر مبارك عو�س �شامل �ملري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف ح�شه بر�ك عبد�هلل �ملزروعي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لبيت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعتيق لال�شت�شار�ت �لهند�شية و�د�رة �مل�شاريع
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1174256 

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ذ� ماج�شتك جروب ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2901330 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ز�كيه حممد على �حمد �ملطوع �لقايدي من �شريك �إىل مالك
 تعديل ن�شب �ل�شركاء / ز�كيه حممد على �حمد �ملطوع �لقايدي من 50 % �إىل 100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف �ل�شيخة �ليازيه بنت �شلطان بن خليفه بن ز�يد �آل نهيان

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ذ� ماج�شتك جروب ذ.م.م 

THE MAJESTIC GROUP L.L.C
�إىل / ذ� ماج�شتك جروب - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

THE MAJESTIC GROUP - SOLE   PROPRIETORSHIP L.L.C
�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جولدن نت وورك لل�شيانة و�ملقاولت �لعامة  

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2233141 

 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �حمد جمعه ر��شد جمعه �شامل  %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة عبد�لرحمن كالدى كونومال  %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد �شعيد حممد �شعيد �حلمودى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل �إ�شم جتاري من/ جولدن نت وورك لل�شيانة و�ملقاولت �لعامة

GOLDEN NETWORK GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

�إىل/ جولدن نت وورك لل�شيانة و�ملقاولت �لعامة ذ.م.م

GOLDEN NETWORK GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE L.L.C

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13395 بتاريخ 2021/11/18 

 اإعـــالن �شطب قيد
�ن�شتتيوت �وف  �ل�شادة/�شركة نيويورك  باأن  تعلن وز�رة �لقت�شاد 
تكنولوجي )�جلن�شية: �لوليات �ملتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب 
قيد فرع �ل�شركة يف �إمارة �بوظبي )�لعنو�ن:�شارع �ملرور - �شريت 
�شجل  يف   )5014( رقم  حتت  و�ملقيدة  �س.ب:63297(   - �شنرت 
�ل�شركات �لجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي 
رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر 
�جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري 
و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س 
�لعرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة 
�ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من 
تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

الإعالناتكم
يرجى االت�سال على ف����ي 

هاتف:024488300 

 فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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عربي ودويل

�شابان دملا�س، �شحية �إعادة ت�شكيل �ليمنيفالريي جي�شكار دي �شتان ��شتفاد من �لرتكيبة

ـــــداد« ـــــع ـــــت ـــــس »ا�
الختيار  املجتمع 
حزبي  غــري  ممثل 
مظاهر  اأحـــد  ــو  ه
االحـــــــتـــــــجـــــــاج 
ـــــي ـــــاب ـــــخ ـــــت االن

�إن ماكرون  �ىل  �لإ����ش���ارة،     جت���در 
للكو�كب  ن���ادر  �ق���رت�ن  م��ن  ��شتفاد 
�ل�شيا�شية. دون �أن يكون ممكنا حًقا 
�إقامة ت�شل�شل هرمي بينها بطريقة 
عمره  �أن  لنقل  وم��وث��ق��ة،  منا�شبة 
�نتخابه  يوم  40 عاًما  يتجاوز  -مل 
-لعب بالتاأكيد دوًر� �إيجابًيا يف نظر 
ج���زء م���ن �ل��ن��اخ��ب��ني. وق���د �جتمع 
تر�ّشخه  حد�ثة  مع  بالنتيجة،  ه��ذ� 
حيث  �ل�شيا�شيني،  �ملوظفني  و�شط 
تعهًد�  م��ن منحه  �ل��ع��ام��الن  مت��ّك��ن 

باحلد�ثة.

»الديغاجيزم« 
تدّخل عام 2017

�لثالث  �ل���ع���ام���ل  ت��ل��خ��ي�����س  مت     
ب�������ش���ك���ل مم����ت����از م�����ن ط�������رف ج����ان 
م�شطلح  حت���ت  م��ي��ل��ي��ن�����ش��ون  ل����وك 
زعيم ي�شار �لي�شار،  “�لديغاجيزم”. 
ر�أ���س ت�شكيل جديد  ا على  �أي�شً وهو 
�ملتمردة،  – ف��رن�����ش��ا  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
وهو �متد�د حلزب �لي�شار �لذي كان 
�ل�شيوعي  ب��احل��زب  �شابًقا  مرتبًطا 
�لي�شارية  �جل��ب��ه��ة  يف  �ل��ف��رن�����ش��ي 
-ب��ن��ى ن��ظ��ري��ة ع��ن رغ��ب��ة مفرت�شة 
ر�أى جيًد�، يف  �أنه  للجمهور، ويبدو 
روؤي���ة روؤو����س �جل��ن��دول تتجدد من 
رمبا  ك��ب��رية.  تنظيف  عملية  خ��الل 
هو  ك��ان  �ل���ذي  ميلين�شون،  يكن  مل 
�أربعني  طيلة  �شيا�شًيا  فاعاًل  نف�شه 
ا  �شخ�شً ي���ك���ون  �أن  ي��ت��وق��ع  ع����اًم����ا، 
هذ�  م��ن  �مل�شتفيد  ه��و  غ���ريه  �آخ����ر 
�لتموقع  ك����ان  “�لديغاجيزم«.    
�ل�شيا�شي ملاكرون، �لقادم من �لي�شار 
ولكنه  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي،  �ل���ش��رت�ك��ي 
�ليمني  من  “لي�س  �ن��ه  تباعا  يزعم 
�ليمني  “من  ثم  �لي�شار”،  من  ول 
�إ�شافيا  ع���ام���ال  �لي�شار”،  وم����ن 
�لناخبني  م��ن  كتلة  �إغ���و�ء  ��شتطاع 
و�ليمني  �ل��ي�����ش��ار  روؤي����ة  م��ن  �شئمو� 
ي���ت���ن���اوب���ان ع���ل���ى �ل�����ش��ل��ط��ة، وظال 
ل  �أي��دي��ول��وج��ي��ة  عقائد  يف  عالقني 
مي��ك��ن �ل��ت��وف��ي��ق ب��ي��ن��ه��ا.    حاولت 
�لأب  لوبان  �أخ���رى،  �شيا�شية  عائلة 
و�لبنة، �لعزف على هذ� �لوتر منذ 
عدة عقود دون �أن يتمكنا من و�شع 
طموحهما  على  �لأخ���رية  �للم�شات 
�لرئا�شي. يف �لو�قع، لطاملا �عتربت 
�لنزعة  �أن  �ل���ع���ام،  �ل������ر�أي  غ��ال��ب��ي��ة 
�ليمني،  �أق�����ش��ى  يف  ت��ق��ع  �ل��ل��وب��ن��ي��ة 
ول��ي�����ش��ت ب�����اأي ح����ال م���ن �لأح������و�ل 
�ل�شيا�شي  للم�شهد  مركزًيا  حم��وًر� 
�لفرن�شي.    ت�شرح كل هذه �ملعايري 
كيف حقق رجل بدون حزب �أهد�فه 
�شنو�ت. وكانت  �أقل من خم�س  قبل 
عنا�شر خمتلفة من هذه �لرتكيبة 
لفالريي  �شابقا  �بت�شمت  قد  نف�شها 
ج��ي�����ش��ك��ار دي�����ش��ت��ان ق��ب��ل �أك�����رث من 

�أربعني عاًما، عام 1974.
 48 �إىل قمة �لدولة بعمر     و�شل 
���ا ���ش��اب ح��ام��ل �شابق  ع���اًم���ا، و�أي�������شً
ولكن  و�مل��ال��ي��ة،  �لق��ت�����ش��اد  حلقيبة 
مع م�شرية وز�رية �أطول بكثري من 
ا نائًبا  م�شرية ماكرون -�نتخب �أي�شً
لبلدية  ورئ��ي�����ًش��ا   1956 ع���ام  م��ن 
1967 -ح�شل  ع��ام  لفرتة و�ح��دة 
ا على  فالريي جي�شكار دي�شتان �أي�شً
دع��م ح��زب �ىل زو�ل، حتى ل نقول 
�جلمهوريني  ع���ن  ن��اه��ي��ك  ع���اج���ز، 
�مل�شتقلني، �أ�شالف �لحتاد من �أجل 

�لدميقر�طية �لفرن�شية.

�سابان دملا�س، �سحية اإعادة 
ت�سكيل اليمني عام 1974

�لرئا�شية  �لنتخابات  ه��ذه  تقدم     

�أمام �لعلم و�جلامعة )17 باملائة(، 
و�لتلفزيون  و�ل�����ش��ح��اف��ة  �ل�شحف 
هذه  من  �ل��ق��دوم  �إن  باملائة(.   11(
�ل��ف��ئ��ة �لأخ��������رية، ه���و �أك�����رث �إث�����ارة 
للده�شة بالنظر �إىل �أن موؤيدي هذ� 
�حلزبي،  غ��ري  �ل�شعبوي  �لت�شويت 
يف هذه �حلالة، يعتربون عموًما �أن 
و�شائل �لإعالم هي، يف نف�س �لوقت، 
“�مللياردير�ت  ق��ب��ل  م���ن  مم��ل��وك��ة 
�لوليغار�س”، ويديرها “�شحفيون 
�شك  ب����ال  �إن����ه����ا  �لي�شار”.   م����ن 
�لأبي�س  �ل��ف��ار���س  زم���ور،  �شخ�شية 
�لذي يفرت�س �أنه خال ومتحّرر من 
يف�شر  م��ا  �أذه��ان��ه��م،  �لبيئة يف  ه��ذه 

هذه �لن�شبة.
   وه���ذ� �لن��ط��ب��اع �لأخ����ري، توؤكده 
�أ�شول  لتف�شيل  ن��اخ��ب  ك��ل  �شهية 
“مهنية” مميزة يف حال �لت�شويت 
ل�شخ�شية غري حزبية. وهكذ�، فاإن 
�لذين  �أو  “�ملتيقنني”  �ل��ن��اخ��ب��ني 
للت�شويت  قوية”  “فر�شة  لديهم 
ملر�شح �لي�شار �شيميلون �إىل �شخ�شية 
ق�����ادم�����ة م�����ن �ل���ع���ل���م و�جل����ام����ع����ة: 
 28( باملائة(، جادو   29( هيد�لغو 
باملائة(.   21( ميلين�شون  باملائة(، 
ويف�شل ناخبو ماكرون و�شخ�شيات 
�لتفكري  ذ�ت  �ل���ي���م���ي���ن���ي  �جل����ن����اح 
�شخ�شية  �إىل  يتوجهو�  �أن  �ملماثل، 
ماكرون  و�ملوؤ�ش�شات:  �ل�شركات  من 
ب��امل��ائ��ة( -رمب���ا ي��ف��ك��رون فيه   43(
برتر�ن  ب��امل��ائ��ة(،   37( بيكري�س   ،-
)36 ب��امل��ائ��ة(. م��ن ن��اح��ي��ة �أخ���رى، 
ي��خ��ت��ار �ل��ن��اخ��ب��ون �مل��ح��ت��م��ل��ون من 
�مل��ت��ط��رف �ل�شحف  �ل��ي��م��ني  �أن�����ش��ار 
و�ل�شحافة عند زمور )45 باملائة( 
و�جلي�س و�ل�شرطة عند لوبان )26 

باملائة(.
   �أخرًي� ولي�س �آخًر�، فاإن �شبب هذ� 
لختيار  �ملجتمع  من  “�ل�شتعد�د” 
ملوؤلفي  وفًقا  ه��و،  حزبي  غري  ممثل 
“�أحد مظاهر  ��شتطالع فوند�بول، 
�لحتجاج �لنتخابي”. وهذ� �لخري 
�أن يتعاي�س مع �لت�شويت  من �شاأنه 
�مل��ن��اه�����س ل��ل��ن��ظ��ام، و�لم���ت���ن���اع عن 
�أو  �ل��ف��ارغ��ة  و�لأ����ش���و�ت  �لت�شويت، 
�مل��ل��غ��اة. ويف ج��م��ي��ع �لأح�������و�ل، هذ� 
عرّب  �لتي  �ل��دو�ف��ع  من  ي�شتنتج  ما 
عنها �لذين يف عّينة �لدر��شة، ميكن 
�لنوع  ل��ه��ذ�  منا�شرين  ي��ك��ون��و�  �أن 
�شيا�شات  ب��اأن  �ل�شعور  �لرت�ّشح.  من 
�لأح��ز�ب �ملتناوبة على �ل�شلطة هي 
نف�شها ياأخذ �ل�شد�رة )37 باملائة( 
 29( �ل��ي��وم  مر�شحي  رف�����س  �أم����ام 
�لنظام  ع��ل��ى  و�لح���ت���ج���اج  ب���امل���ائ���ة( 

�ل�شيا�شي �حلايل )18 باملائة(.
   �إن ع��دم �لثقة ه��ذ�، �ل��ذي ي�شيب 
بد�ية  منذ  ت�شكلت  �ل��ت��ي  �لأح����ز�ب 
فرن�شا،  يف  �خل��ام�����ش��ة  �جل��م��ه��وري��ة 
تغيري�تها  تعك�س  �أن  ميكن  و�ل��ت��ي 
�مل��ت��ت��ال��ي��ة ل��رم��زه��ا و���ش��ع��اره��ا �إع���ادة 
للكتلتني  �ل�����د�خ�����ل�����ي  �ل����ت���������ش����ّك����ل 
فتحت  و�ليمني،  �لي�شار  �لكبريتني 
وقبل   .2017 ع��ام  ���ش��ّي��ارة  طريقا 
�لنتخابات  م����ن  �أ����ش���ه���ر  خ��م�����ش��ة 
��شتطالعات  �أن  ي��ب��دو  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة، 
)�لتي  �لت�شويت  نو�يا  ح��ول  �ل��ر�أي 
لي�شت توقعات ول تنبوؤ�ت �أو تكهنات( 
مل  �ل�شيارة  �لطريق  تلك  �إن  تقول 
يبقى  م�����ش��دود.  زق����اق  �إىل  ت��ت��ح��ول 
لهذه  تكر�ر  كان هناك  �إذ�  ن��رى،  �أن 
�لتي  �ل�شخ�شية  �لفر�شية، من هي 
�لناخبني،  قبل  من  �عتبارها  �شيتم 
ن�شبية،  وب��اأغ��ل��ب��ي��ة   ،2022 ع����ام 
�ملر�شحني  من  �ل�شنف  لهذ�  ممثلة 

خارج �لأحز�ب. ميرت�ن مل ت�شعفه م�شاندة �لحز�ب يف مرحلة �وىل

زمور �لوفر حظا من خارج �لحز�ب

�ميانويل ماكرون حالة منوذجية

م�شادين  م��ث��ال��ني   1974 ل���ع���ام 
�ملر�شح  ���ش��اب��ان-دمل��ا���س،  ج��اك  بف�شل 
م��ن قبل  م��ع��ت��دل(  )ب�شكل  �مل��دع��وم 
��شتبعاده يف  حزب مييني، ولكن مت 
فر�ن�شو�  وه��زمي��ة  �لأوىل،  �جل��ول��ة 
)بالكامل(  �ملدعوم  �ملر�شح  ميرت�ن، 
ُهزم  لكن  ي�شاري،  حتالف  قبل  من 
يف �جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة م��ن ق��ب��ل رجل 

)عملًيا( مبفرده.
“�ملجتمع  �ب  ت��اري��خ��ي،  دي��غ��ويل     
بومبيدو  ج����ورج  ع��ي��ن��ه  �جلديد”، 
و�أطاح   1969 ع��ام  ل��ل��وزر�ء  رئي�ًشا 
به عام 1972، �أعلن �شابان نف�شه، 
وب�شكل خاطئ، مر�شًحا لالنتخابات 
�لرئا�شية غري �ملتوقعة لعام 1974 
�أثناء تاأبني رئي�س ر�حل يف �جلمعية 
ب��ل تعّر�س  ل��ق��د ت��رك��ه،  �ل��وط��ن��ي��ة. 
�لنيوغوليني  �لنو�ب  بع�س  خليانة 
-�ل� 43 -بقيادة جاك �شري�ك �لذي 
ل�  �لأوىل  �حلكومة  رئي�س  �شي�شبح 

فالريي جي�شكار دي�شتان.
�ملركز  يف  ����ش���اب���ان-دمل���ا����س  ج�����اء     
خلف  �لأوىل،  �جل���ول���ة  يف  �ل��ث��ال��ث 
دي�شتان،  ميرت�ن وفالريي جي�شكار 
15.1 باملائة من �لأ�شو�ت.  بن�شبة 
�لتي  لتلك  مماثلة  ونتيجة  مرتبة 
جان   1965 ع�����ام  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ش��ل 
ليكانويت، �ملر�شح �لو�شطي للحركة 
هذه  يف  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة.  �جل���م���ه���وري���ة 
�لنيوغويل،  �حل���زب  ك��ان  �ملنا�شبة، 
�حت����اد �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ني م���ن �أجل 
�جل��م��ه��وري��ة �خل��ام�����ش��ة، ق��د ت�شّدع 
تبنّي  �لتي  �جلي�شكاردية  دعم  حول 
�لنق�شام  ه��ذ�  ��شتمر  ظرفية.  �أنها 
د�خل �ليمني ن�شف قرن تقريًبا ... 
وهو �أمر منطقي بع�س �ل�شيء، مبا 
بعد  ��شتقر  �ن  �شبق  �ل�شرخ  ه��ذ�  �ن 
ثورة 1789، وفًقا للعامل �ل�شيا�شي 

رينيه رميون.

خيبة اأمل الراأي العام
 جتاه االأحزاب القدمية

�للوحة،  �لآخ��ر من     على �جلانب 
�لوحيد  �مل��ر���ش��ح  م���ي���رت�ن،  ت��ع��ّر���س 

“يف �جل��ول��ة �لأوىل  ���ش��وؤ�ل،    وعلى 
م���ن �لن���ت���خ���اب���ات �ل���رئ���ا����ش���ي���ة، هل 
لي�س  مل���ر����ش���ح  �ل��ت�����ش��وي��ت  مي��ك��ن��ك 
جتيب  �شيا�شي؟”،  ح�������زب  م�����ن 
�شخ�س   3000 من  )�أك��رث  �لعينة 
�لنتخابية(  �ل��ق��و�ئ��م  يف  م�شجلني 
على  و”نعم  بالتاأكيد”،  “نعم، 
�لأرجح” بن�شبة 43 باملائة. وت�شل 
 52 �إىل  �ملتماثلة  �ل�شلبية  �لجابة 
�أن  �لدر��شة  موؤلفو  ولحظ  باملائة. 
ل  تر�ّشح  على  �لت�شويت  “�إمكانية 
ياأتي من �أي حزب، �أعلى من �إمكانية 
�لمتناع عن �لت�شويت �أو �لت�شويت 
فارًغا �أو �لت�شويت لكل من �لأحز�ب 

�لتي مت �ختبارها”. 
وهو ما يثري ب�شكل ما قلق �لأحز�ب 
�ل�شليم  ول������������الأد�ء  �ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة، 
 4 باملادة  �لتزمنا  �إذ�  للدميقر�طية، 
�أن  �ل��ت��ي تن�س على  �ل��د���ش��ت��ور،  م��ن 
�ل�شيا�شية  و�جل��م��اع��ات  “�لأحز�ب 
يجب �أن ت�شاهم يف” تعبري �لقرت�ع 

.«
ح �ملوؤلفون �أنه من �ملحتمل �أن     يو�شّ
يكون ناخبو �إريك زمور �لأكرث مياًل 
�إىل “تف�شيل مر�شح لي�س من حزب 
�أقل  �لن�شب  باملائة.   77 �شيا�شي”: 
للمر�شحني  �ملحتملني  �لناخبني  يف 
�آيجنان  دوبون  نيكول�س  �لآخرين: 
ب��امل��ائ��ة(، ي��ان��ي��ك ج���ادو )58   65(
ب���امل���ائ���ة(، ف���ال���ريي ب��ي��ك��ري�����س )51 
ب���امل���ائ���ة(، ك��ز�ف��ي��ي��ه ب����رت����ر�ن )48 
باملائة( و�آن هيد�لغو )48 باملائة(. 
و�لأق�����������ل ج�����ذًب�����ا ل����ه����ذ� �لق��������رت�ح 
يوجدون يف خّز�ن ميلين�شون )43 
باملائة(   39( وم���اك���رون  ب���امل���ائ���ة(، 
عام  �لأويل  �ل���ن���م���وذج  ك����ان  �ل�����ذي 

2017، ولوبان )35 باملائة(.
�أن  م��ا ميكن  ملعرفة  بالن�شبة  �أم��ا     
لهذه  “�ملهنية”  �لأ�����ش����ول  ي���ك���ون 
�أي  م��ن  ت��اأت��ي  ل��ن  �ل��ت��ي  �ل�شخ�شية 
ح�����زب ���ش��ي��ا���ش��ي و�ل����ت����ي مي���ك���ن �أن 
�ملذكورة  ب��امل��ائ��ة   43 ل��ه��ا،  ي�����ش��ّوت 
�أع������اله، ف����اإن و���ش��ط �ل�����ش��رك��ات هو 
�لذي يفوز ب�شكل كبري )32 باملائة( 

ل��ل��ي�����ش��ار ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة، ب��ع��د �أول 
1965 �شد  ع���ام  ف��ا���ش��ل��ة  حم��اول��ة 
)بفارق  ل��ل��ه��زمي��ة  دي����غ����ول،  ����ش���ارل 
���ش��ئ��ي��ل( يف �جل���ول���ة �ل��ث��ان��ي��ة، رغم 
ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى ن��ت��ي��ج��ة ع��ال��ي��ة جًد� 
من  ه��ائ��ل  ودع����م  �لأول،  �ل�����دور  يف 
تعبئة  ل��ك��ن  �ل��ي�����ش��اري��ة.  �لأح�������ز�ب 
م���ا ي��ق��رب م���ن م��ل��ي��ون مم��ت��ن��ع عن 
�لأوىل،  �جل����ول����ة  م����ن  �ل��ت�����ش��وي��ت 
م��ع��ظ��م��ه��م م����ن �ل���ي���م���ني، ���ش��م��ح ل� 
بالفوز  دي�����ش��ت��ان  جي�شكار  ف��ال��ريي 
متقدما باأكرث من 400 �ألف �شوت 
على �أكرث من 26 مليون �شوت مت 

�لإدلء بها.
�أن دعم  �إظ��ه��ار  �إىل      وه���ذ� مييل 
حزب و�ح��د، بل وحتى دعم �لعديد 
كافياً  ي���ك���ن  مل  �ل���ي�������ش���ار،  مل���ر����ش���ح 
حزب  من  بدعم  منت�شر�ً.  للخروج 
ا �أن نخ�شر  و�حد �أو �أكرث، ميكن �أي�شً
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة! لأن����ه من 
�لوحيد  �مل��ع��ي��ار  لي�س  �أن���ه  �ل��و����ش��ح 
�لهزمية،  �أو  �ل��ن�����ش��ر  ي�����ش��وغ  �ل���ذي 
فيه  �مل�شاهمة  باإمكانه  كان  لو  حتى 

... يف كال �لجتاهني.
   ت��ت�����ش��اع��ف �لأم���ث���ل���ة و�لأم���ث���ل���ة 
�لفائز  م����ي����رت�ن،  م���ث���ال  �مل�������ش���ادة: 
فالريي  ن��ف�����س  ���ش��د   1981 ع����ام 
�لذي  و���ش��ري�ك،  دي�شتان،  جي�شكار 

قادرون على �قتحامها، و�لذين دون 
قول ذلك، يعتربون �أنف�شهم وبعمق 
�لإلهية”.  “�لعناية  ورج���ال  ن�شاء 
ويزعمون، وقد تخل�شو� من قب�شة 
بوحدتهم  وم��ن��ب��ه��ري��ن  �لأح��������ز�ب 
وعزلتهم، “�نقاذ” فرن�شا وحمايتها 
من �لأخطار �ملتعددة �لتي تهددها، 
ت����ردد،  دون  �أن��ف�����ش��ه��م،  �ع��ت��ب��ار  ويف 
�لإجنليز  ت��ط��رد  وه���ي  د�رك  ج���ان 
ديغول،  �جل�����رن�ل  �أو  �ل���ب���الد،  م���ن 
قائد  موؤ�ش�س فرن�شا �حلرة ومتثال 

�ل�شتقالل �لوطني.
   جتري موؤ�ش�شة �لبتكار �ل�شيا�شي 
دومينيك  ب��رئ��ا���ش��ة  )ف����ون����د�ب����ول( 
ميني  من  �ل�شيا�شي  �خلبري  رينيه، 
�لو�شط )قاد قائمة “�جلمهوريون-

و�مل�شتقلني”  �لدميقر�طيني  �حت��اد 
عام 2015 يف �ملنطقة �لتي �أعيدت 
�أوك�شيتاين(،  حينها  م��ن  ت�شميتها 
“�خلطر  ح������ول  و������ش����ًع����ا  م�������ش���ًح���ا 
مت  وق���د   ،2022 ع���ام  �ل�شعبوي” 
�آخرها يف  ُن�شر  تنفيذ عدة موجات، 
على  تتناول،  وهي   ،2021 �أكتوبر 
وج����ه �خل�����ش��و���س، م�����ش��األ��ة ظهور 
تر�ّشح فردي غري حزبي لالنتخابات 
�لرئا�شية �ملقبلة، وحول دعم خمتلف 
�شر�ئح جمهور �لناخبني �لتي ميكن 

�أن ي�شتفيد منها.

هزمه ميرت�ن عام 1988، و�إدو�رد 
ب�������الدور، �ل����ذي ���ش��ب��ق��ه ����ش���ري�ك يف 
�جلولة �لأوىل، �أو ليونيل جو�شبان، 
�ملهزوم �مام نف�س �ل�شخ�س �شري�ك 
 ،1995 ع���ام  �ل��ث��ان��ي��ة،  يف �جل��ول��ة 
�جلولة  يف  �أق�شي  �ل��ذي  وجو�شبان، 
و�لد  قبل  م��ن   2002 ع��ام  �لأوىل 
لوبان وجمموعة من �ملر�شحني من 
حد  �إىل  ي�شبه  و���ش��ع  -وه���و  �لي�شار 
له  �ل�شتعد�د  �جل��اري  �لو�شع  بعيد 

لعام 2022.
   ن��ي��ك��ول ����ش���ارك���وزي، �ل��ف��ائ��ز عام 
روي������ال  ����ش���ي���غ���ول���ني  ����ش���د   2007
�ل�شرت�كي  �حل�����زب  دع��م��ه��ا  �ل���ت���ي 
�شاركوزي،  ونف�س  �شديد،  باحت�شام 
 2012 �لذي تعر�س للهزمية عام 
هذه  كل  ه��ولن��د،  فر�ن�شو�  يد  على 
�لعو�مل  �أن  تظهر  �إذن،  �حل����الت، 
�لعام،  �ل�����ر�أي  وم����ز�ج  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة، 
�ملجتمع،  يف  �مل��ه��ي��م��ن��ة  و�ل���ت���ي���ار�ت 
وت�����و�زن �ل��ق��وى �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، تلعب 

ا دوًر� �أ�شا�شًيا. �أي�شً
   تبقى �حلقيقة �أن �ل�شابقة �لفريدة 
لعام 2017، لرجل لي�س له ما�س 
�لتقليدي  باملعنى  حقيقي  �شيا�شي 
على  �أ���ش�����س  �أي  ودون  للم�شطلح، 
�مليد�ن )مل يكن ملاكرون مطلًقا �أي 
ودون  �ن��ت��خ��اب��ي(،  �شيا�شي  تفوي�س 

تنظيم منظم ور�ءه )كانت ع�شوية 
تز�ل  ول  �لم����ام  �ىل  فرن�شا  ح���زب 
دفع  دون  �لإن��رتن��ت  تتم عن طريق 
منهجية  حالة  تظل  م�شاهمة(،  �أي 

تدّر�س، لالنت�شار خارج �حلزب. 
   هل ميكن �أن حتدث مرة �أخرى يف 
لأن  م�شروع  �ل�شوؤ�ل  �ملقبل؟  �أبريل 
خيبة �أمل �لر�أي �لعام �شخمة فيما 
من  �ل�شيا�شية.  بالت�شكيالت  يتعلق 
خ��الل ه��ذ� �مل��ق��ي��ا���س، ه��ن��اك رقمان 
�حلزب  ك��ان   ،1946 ع��ام  ملفتان: 
يف  حينها  �لأول  �حل��زب  �ل�شيوعي، 
�لنتخابية،  �ل��ن��اح��ي��ة  م���ن  ف��رن�����ش��ا 
ع�شو،  �أل���ف   800 ي�شم  )ر���ش��م��ًي��ا( 
وغالًبا منا�شلني ومنا�شالت؛ وعام 
 43 �أع��ل��ن )ر���ش��م��ًي��ا( ع��ن   ،2021
�لفا، وهو ما ُيرتجم �ليوم �إىل وزن 

�نتخابي وطني �أقل من 5 باملائة.

جاذبية الت�سويت 
غري احلزبي عام 2022

   هذ� �ل�شرخ �ملتز�يد بني �لناخبني 
-هل  �ل��ق��دمي  �شكلها  يف  و�لأح�����ز�ب 
�جلديدة  �لر�شمية  غري  �ملجموعات 
�لتي ولدت يف �ل�شنو�ت �لأخرية عرب 
�لجتماعية  و�ل�����ش��ب��ك��ات  �لإن���رتن���ت 
متاأثرة بنف�س �لقدر؟ - تخلق ثغرة 
�أنهم  ن�شاء  �أو  رج���ال  يعتقد  ك��ب��رية 

االنت�سار من خارج االأحزاب وارد يف اإبريل املقبل، الأن 
خيبة اأمل الراأي العام يف الت�سكيالت ال�سيا�سية كبرية

بدعم من حزب واحد اأو اأكرث, 
ميكن خ�شارة االنتخابات الرئا�شية 

تظل �سابقة 2017، لرجل لي�س له ما�س �سيا�سي 
حقيقي، احلالة النموذجية لفوز من خارج االأحزاب 

العوامل ال�شخ�شية, ومزاج الراأي العام, والتيارات املهيمنة يف املجتمع, وتوازن القوى ال�شيا�شية, تلعب دوًرا اأ�شا�شًيا

رئا�سية 2022 تزداد غمو�سا:

هل ميكن ملر�شح بال حزب اأن يفوز ب�شباق االإليزيه ...؟
•• الفجر -اأوليفييه بيفو 

ترجمة خرية ال�صيباين
للنظام  الرئي�سي  االختبار  من  اأ�سهر  خم�سة  قبل     
ال�سيا�سي الفرن�سي، ُيطرح ال�سوؤال حول ما اإذا كان ميكن 

ل�سخ�سية غري حزبية اأن تفوز كما يف عام 2017.

عدم االنت�ساب الأي تنظيم  “املو�سة”  اأ�سبحت     هل 
�سيا�سي خلو�س االنتخابات؟ على مر ال�سنني، ا�ستمرت 
م�سطلح  كــان  واإذا  الــتــدهــور.  يف  االأحــــزاب  �سعبية 
االنتخابات  على  دائًما  يهيمن  �سيا�سي”  لون  “بدون 
-فقد  اأ�سا�سي  ب�سكل  البلدية  -االنتخابات  املحلية 
جغرايف  م�ستوى  على  االنتخابات  اإىل  تدريجيًا  امتد 

الهرم  راأ�س  على  املو�سوع  االقــرتاع  اإىل  و�سوال  اأعلى، 
ال�سيا�سي: االنتخابات الرئا�سية.

2017 بفوز اإميانويل     املثال االأكرث داللة، كان عام 
من  الثانية  اجلــولــة  يف  لــوبــان  مــاريــن  على  مــاكــرون 
االنتخابات الرئا�سية. على راأ�س حزب “غازي” – اإىل 
اجلمهورية  ثم  ا�سمه(،  من  االأوىل  )االأحرف  االأمام، 

اأبريل   6 حتى  مــوجــوًدا  يكن  مل  االأمـــام-الـــذي  اإىل 
وزير  جنح  اإن�سائه،  عن  موؤ�س�سه  اإعالن  تاريخ   ،2016
االقت�ساد وال�سناعة والرقمية ال�سابق )26 اأغ�سط�س 
2014-30 اأغ�سط�س 2016( يف غزو االإليزيه، مايو 
2017، بينما مل يراهن اأحد على جناحه قبل ب�سعة 

اأ�سهر.



اخلميس   18  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13395  
Thursday     18   November   2021   -  Issue No   1339514

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:  161049 
با�ش��م:  هام�شارد 3145 ليمتد 

�أك�س29 7دي  �و  �شاير،  �أوك�شفورد  بارك، ويتني،  وعنو�نه: ويندر��س هاو�س، ويندر��س 
�أك�س، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات    
21 �لو�ق�عة بالفئة:  

بتاريخ:  2012/05/27 و�مل�شجلة حتت رقم 161049 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

 2031/08/10 وحتى تاريخ:  �حلماية يف 2021/08/10  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:  161050 
با�ش��م:  هام�شارد 3145 ليمتد 

�أك�س29 7دي  �و  �شاير،  �أوك�شفورد  بارك، ويتني،  وعنو�نه: ويندر��س هاو�س، ويندر��س 
�أك�س، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات    
�لو�ق�عة بالفئة:  35 

بتاريخ:  2012/01/19  و�مل�شجلة حتت رقم 162990 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

 2031/08/10 وحتى تاريخ:  �حلماية يف  2021/08/10  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:  161051 
با�ش��م:  هام�شارد 3145 ليمتد 

�أك�س29 7دي  �و  �شاير،  �أوك�شفورد  بارك، ويتني،  وعنو�نه: ويندر��س هاو�س، ويندر��س 
�أك�س، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات    
�لو�ق�عة بالفئة:  43

بتاريخ:  2012/10/29 و�مل�شجلة حتت رقم 161051 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

 2031/08/10 وحتى تاريخ:  �حلماية يف 2021/08/10  
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 
 �ملودعة بالرقم : 157662 

با�ش��م:  �آركر�ي، �إنك
وعنو�نه:   57 ني�شي �كيتا-ت�شو هيجا�شي-كوجو، مينامي-كو، كيوتو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 10

بتاريخ:    2012/05/15 و�مل�شجلة حتت رقم:  157662 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 

 

 2031/05/25 2021/05/25  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 
 �ملودعة بالرقم : 160146 
با�ش��م:  �لحتاد للطري�ن 

وعنو�نه:   �س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 39
بتاريخ: 2013/05/15  و�مل�شجلة حتت رقم: 160146 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/07/20 �حلماية يف 2021/07/20  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 164254 
با�ش��م:  جروب لوت�س بي �ل �شي 

وعنو�نه:  بوتاك لني، هيتيل، نوريت�س، نورفولك، �ن �أر14 8�إي زد، �ململكة �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 12
بتاريخ: 2015/06/07 و�مل�شجلة حتت رقم: 164254 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/10/24 �حلماية يف 2021/10/24  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 
 �ملودعة بالرقم : 164257 

با�ش��م:  جروب لوت�س بي �ل �شي 
وعنو�نه:  بوتاك لني، هيتيل، نوريت�س، نورفولك، �ن �أر14 8�إي زد، �ململكة �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 37

بتاريخ: 2015/06/07 و�مل�شجلة حتت رقم: 164257 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

 2031/10/24 �حلماية يف 2021/10/24  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 164259 
با�ش��م:  جروب لوت�س بي �ل �شي 

وعنو�نه:  بوتاك لني، هيتيل، نوريت�س، نورفولك، �ن �أر14 8�إي زد، �ململكة �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 12
بتاريخ:    2015/06/07 و�مل�شجلة حتت رقم:  164259 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/10/24 �حلماية يف 2021/10/24  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 153489 
با�ش��م:  قطار �حلكايات للتوزيع منطقة حرة - �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  

وعنو�نه:   �س.ب 2454، �أبو ظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 41
بتاريخ:    2012/05/14 و�مل�شجلة حتت رقم:  153489 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/02/24 �حلماية يف 2021/02/24  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 158593 
با�ش��م:  �لحتاد للطري�ن 

وعنو�نه:   �س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 35
و�مل�شجلة حتت رقم:  158593  بتاريخ:    2013/03/15

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
2031/06/15 �حلماية يف 2021/06/15  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 158594 
با�ش��م:  �لحتاد للطري�ن 

وعنو�نه:   �س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 39
بتاريخ:    2012/06/10  و�مل�شجلة حتت رقم:  158594 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 

 

 2031/06/15 2021/06/15  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 166190 
با�ش��م:  �ي�لي لي�متد

وعنو�نه:  �شيلكو و�ي ، �أوف فري�شت �أفينيو، مينوورث �إند�شرتيال �ي�شتايت، مينوورث، 
�شاتن كولدفيلد، وي�شت ميدلندز، بي76 1بي �إيه، �ململكة �ملت�حدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 13

بتاريخ:    2014/12/31  و�مل�شجلة حتت رقم:  166190 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 

 

 2031/12/08 2021/12/08  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 164262 
با�ش��م:  جروب لوت�س بي �ل �شي 

وعنو�نه:  بوتاك لني، هيتيل، نوريت�س، نورفولك، �ن �أر14 8�إي زد، �ململكة �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 37
بتاريخ: 2015/06/07  و�مل�شجلة حتت رقم:  164262 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/10/24 �حلماية يف 2021/10/24  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 158192 
با�ش��م:  �شاتر هوم و�يرني، �نك. 

وعنو�نه:   �س. ب.: 248، 100 �شاينت هيلينا هايو�ي �شاوث، �شاينت هيلينا، كاليفورنيا، 
94574، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 32

بتاريخ:    2011/06/07 و�مل�شجلة حتت رقم: 158192 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

 2031/06/07 �حلماية يف 2021/06/07  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 158606 
با�ش��م:  �لحتاد للطري�ن 

وعنو�نه:   �س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 16
بتاريخ: 2013/05/15  و�مل�شجلة حتت رقم: 158606 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/06/15 �حلماية يف 2021/06/15  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 158605 
با�ش��م:  �لحتاد للطري�ن 

وعنو�نه:   �س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 35
بتاريخ: 2012/05/15  و�مل�شجلة حتت رقم: 158605 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/06/15 �حلماية يف 2021/06/15  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 
 �ملودعة بالرقم : 158604 
با�ش��م:  �لحتاد للطري�ن

وعنو�نه:   �س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 39
بتاريخ: 2013/05/15 و�مل�شجلة حتت رقم: 158604 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/06/15 �حلماية يف 2021/06/15  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 158789 
با�ش��م:  �شيرتو�س  جونو�س �أ�س. �أيه �آر. �أل

وعنو�نه:   2، �أفينيو ت�شارلز دو جول، �أل-1653 لوك�شمبورغ
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 35
بتاريخ:    2017/02/19 و�مل�شجلة حتت رقم: 158789 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/06/20 �حلماية يف 2021/06/20  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 158790 
با�ش��م:  �شيرتو�س  جونو�س �أ�س. �أيه �آر. �أل 

وعنو�نه:   2، �أفينيو ت�شارلز دو جول، �أل-1653 لوك�شمبورغ
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 41
بتاريخ: 2017/02/19  و�مل�شجلة حتت رقم: 158790 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/06/20 �حلماية يف 2021/06/20  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 158791 
با�ش��م:  �شيرتو�س  جونو�س �أ�س. �أيه �آر. �أل 

وعنو�نه:   2، �أفينيو ت�شارلز دو جول، �أل-1653 لوك�شمبورغ
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 43
بتاريخ:    2015/02/02 و�مل�شجلة حتت رقم: 158791 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/06/20 �حلماية يف 2021/06/20  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395



اخلميس   18  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13395  
Thursday     18   November   2021   -  Issue No   13395

19191915

عربي ودويل

•• كمباال-وكاالت

�شهدت �أوغند� �أم�س �لأول �لثالثاء 
�لعا�شمة  يف  �إرهابيني  تفجريين 
تفجري�ت  �شل�شلة  �شمن  ك��م��ب��ال 
تبنى غالبيتها تنظيم د�ع�س فيما 
يف  �لتهام  �أ�شابع  �ل�شلطة  وجهت 

و�حد منها �إىل حركة مو�لية له.
وُق��ت��ل 3 �أ���ش��خ��ا���س و�أ���ش��ي��ب 33 
�آخرون �أم�س  �لأول �لثالثاء جر�ء 
�ل�شرطة  ����ش��ت��ه��دف��ا  ت��ف��ج��ريي��ن 
كمبال،  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  و�ل�����ربمل�����ان 
�لأوغندية  �ل�����ش��رط��ة  و�شفتهما 

باأنهما “�عتد�ء«.
�ل�شرطة  ق����ائ����د  م�������ش���اع���د  ق������ال 
�أو������ش�����م:  �إدو�رد  �لأوغ������ن������دي������ة، 
�إن��ه �ع��ت��د�ء، لكن  �ل��ق��ول  “ميكننا 
حت��دي��د �جل��ه��ة �مل�����ش��وؤول��ة ل يز�ل 
�أن  م��و���ش��ح��ا  �لتحقيق”،  ق���ي���د 
�ملقر  ق����رب  وق���ع���ا  “�لنفجارين 
وق������رب مدخل  ل��ل�����ش��رط��ة  �ل����ع����ام 
�لربملان، وكليهما يف حي �لأعمال 

بالعا�شمة«.
ق������رب مقر  �ل���ت���ف���ج���ري  وت�������ش���ب���ب 
فيما  �ل���زج���اج،  بتحّطم  �ل�����ش��رط��ة 
�أدى �لتفجري �لقريب من مدخل 
�شيار�ت  �ح������رت�ق  �إىل  �ل����ربمل����ان 
�ألغى  ك��م��ا  �جل�������و�ر،  يف  م��ت��وف��ق��ة 
�لثالثاء  �مل��ق��ررة  جل�شته  �ل��ربمل��ان 
�إىل  �أع�����ش��اءه  د�ع��ي��ا  �لهجوم،  بعد 

جتنب �ملنطقة.

اأكتوبر يف  تفجريات   3
تفجري�ت   3 �أوغ�����ن�����د�  و����ش���ه���دت 
�أحدثها  ��شتهدف  �ملا�شي  �ل�شهر 
حافلة، يف 25 �أكتوبر، عرب هجوم 
�نتحاري نفذه عن�شر من “حتالف 

�لقو�ت �لدميقر�طية«.
با�شم  �ل����ن����اط����ق  ق������ال  و�آن������������ذ�ك، 
�ل���������ش����رط����ة ف��������رد �ي�����ن�����ان�����غ�����ا، يف 
تاأكد  “لقد  �شحفية:  ت�شريحات 
�نتحاري  �أن��ه هجوم  �حل��ادث على 

�أكرث  منذ  ت�شهد  �ل�شمر�ء  �ل��ق��ارة 
من عامني �شعود� �إرهابيا وتناف�شا 
و�أ�شاف  ود�ع�������س.  �ل��ق��اع��دة  ب���ني 
ل�”�شكاي  ت�شريحات  يف  زه����ر�ن، 
دورية  �أنه مبتابعة  عربية”،  نيوز 
لتنظيم  �لإع���الم���ي���ة  لل�شحيفة 
ع�شر�ت  �لإع��الن عن  د�ع�س جند 
�ل����ش���ت���ه���د�ف���ات يف ����ش���رق وغ����رب 

�أفريقيا.

ا�ستن�ساخ منوذج 
الرقة واملو�سل

مثلما  �مل����دن  ���ش��ق��وط  �أن  و�ع��ت��رب 
مقاطعة  يف  �ل�����ش��اح��ل��ي��ة  “باملا” 
موزمبيق،  �شمال  دي��ل��ج��ادو،  ك��اب��و 
ومرجح  تقليديا  �أم����ر�  �شي�شبح 
جغر�فية،  م���ن  �أك����رث  يف  ح���دوث���ه 
و�ملو�شل  �ل��رق��ة  “منوذج  ق��ائ��ال: 
يف  ��شتن�شاخه  �ل�شهل  م��ن  �أ�شبح 
�أبرزها  �أمور  جر�ء عدة  �أفريقيا” 
تعاي�س  �أنظمة  ه�س  �شيا�شي  و�ق��ع 
و�لتحولت  �لتحديات  من  جملة 
كما  �لع�شكرية  �لنقالبات  وك��رثة 

يف مايل �أو غريها.
�لجتماعية  �حلالة  �أن  على  و�أك��د 
جتعلها  �أفريقيا  قلب  يف  �ملرتهلة 
وتعي  �لتطرف  لنمو  خ�شبة  بيئة 
�لتنظيمات �لإرهابية ذلك وتعمل 
من خالل توظيف هذه �ل�شياقات 
ب������اإع������ادة مت���و����ش���ع���ه���ا جم�������دد� يف 

جغر�فيات �أخرى.
�لقو�ت  “حتالف  �ن�شمام  وح��ول 
قال  ل���د�ع�������س،  �لدميقر�طية” 
�لقت�شادي  �ل���و�ق���ع  �إن  زه������ر�ن 
�ل�شغرية  ل���ل���ح���رك���ات  �مل���رت���ب���ك 
يدفعها نحو �لن�شمام حتت لو�ء 
�لكبرية  �لإره���اب���ي���ة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
مالية  وم���و�رد  متويل  ذ�ت  كونها 
قوية  �إعالمية  و�أنظمة  م�شتقرة 
�أي�شا  �حل��ال  كما هو  �أو�شع  ونفوذ 
يف موزمبيق  �ل�شنة”  “�أن�شار  مع 

�لتي �ن�شمت لد�ع�س.

“على  �مل��درج  �ملهاجم”،  فيه  قتل 
لئحة “�لأع�شاء �ملطلوبني” من 
جمموعة “�لقو�ت �لدميقر�طية«. 
�لنفجار  �أن  �ل�����ش��رط��ة  و�أع���ل���ن���ت 
�لذي وقع يف حافلة قرب �لعا�شمة 
كمبال، �أودى بحياة �شخ�شني على 
�آخ��ري��ن، مل حتدد  �لأق��ل، و�إ�شابة 

عددهم يف حينه.
وجاء هجوم �حلافلة غد�ة تفجري 
��شتهدف  د�ع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  ت���ب���ّن���اه 
�لأوغندية  �لعا�شمة  يف  مطعما 
جرحى،  وثالثة  قتيلة  عن  �أ�شفر 
وو����ش���ف���ه رئ���ي�������س �ل����ب����الد ي����وري 
�لإرهابي”  ب�”�لعمل  مو�شيفيني 
�ل�شهر  م��ط��ل��ع  ث���ال���ث  و���ش��ب��ق��ه��م��ا 

ذ�ته.

 �سرق اأفريقيا
وج����وده  “د�ع�س”  خ�����ش��ر  وم���ن���ذ 
وت������ب������ددت �أح���������الم ق����ي����ام دول���ت���ه 

�إع�������ادة متو�شع  ي��ب��ح��ث ع���ن  ب����ات 
كافة  بها  تتوفر  �لتي  �أفريقيا  يف 
وعرب  وج���وده«.  لتثبيت  �ملقومات 
حتت�شن  �أن  م���ن  ت��خ��وف��ات��ه  ع���ن 
�مل��ن��ط��ق��ة حت���ال���ف���ات ل���د�ع�������س مع 
تنظيمات �إرهابية �أخرى مثل بوكو 
حر�م وي�شبح �ل�شريط �ملمتد من 
وتنز�نيا،  بكينيا  م��رور�  �ل�شومال 
حتى  ورو�ن���د�  و�لكونغو  و�أوغ��ن��د� 
بحرية ت�شاد هي �ل�شاحة �جلديدة 
�شوريا  ه��زمي��ت��ه يف  ب��ع��د  ل��د�ع�����س 

و�لعر�ق.

متركزات �سخمة
�ل�����ك�����ات�����ب و�ل�����ب�����اح�����ث �مل���������ش����ري 
�لإ�شالم  ح���رك���ات  يف  �مل��ت��خ�����ش�����س 
قال  زه��ر�ن،  م�شطفى  �ل�شيا�شي، 
�ملو�شل  خ�����ش��ارة  ب��ع��د  د�ع�������س  �إن 
�شخمة  بتمركز�ت  �نتقل  و�ل��رق��ة 
�أن  �إىل  م�شري�  �أفريقيا،  قلب  �إىل 

 ن�ساأة احلركة االإرهابية
ت������اأ�������ش�������������س حت��������ال��������ف �ل������ق������وى 
�أوغند�،  �شمال  يف  �لدميقر�طية 
ي���د جم��م��وع��ة م���ن �شباط  ع��ل��ى 
�جل����ي���������س �ل�������ش���اب���ق���ني �مل�����و�ل�����ني 
�ل�����ش��اب��ق عيدي  �ل���ق���وي  ل��ل��زع��ي��م 
�ل�شالح  �ل��ت��ح��ال��ف  �أم����ني، وح��م��ل 
���ش��د �ل��رئ��ي�����س �لأوغ����ن����دي يوري 
عن  �ل��دف��اع  ب��دع��وى  مو�شيفيني، 
للم�شلمني،  �حل��ك��وم��ة  ����ش��ط��ه��اد 
يف  �جلي�س  يد  على  هزميته  وبعد 
مقاطعة  �إىل  �نتقل   ،2001 ع��ام 

�شمال كيفو يف �لكونغو.
�ملحدود،  �لن�شاط  من  فرتة  وبعد 
�لدميقر�طية  �لقوى  حتالف  عاد 
مبجموعة   2014 يف  ل��ل��ظ��ه��ور 
ت�شتهدف  �ل���ت���ي  �ل���ه���ج���م���ات  م����ن 
م����و�ط����ن����ي �ل����ك����ون����غ����و. و�أ����ش���ب���ح 
قائد�  بالوكو”  ���ش��ي��ك��ا  “مو�شي 
بعد   ،2015 ع������ام  ل���ل���ت���ح���ال���ف 

و�شوريا،  �ل����ع����ر�ق  يف  �مل���زع���وم���ة 
حماكاة  �إىل  ت��وج��ه��ات��ه  حت���ول���ت 
ن�شر  يف  وم��ن��اف�����ش��ت��ه��ا  �ل���ق���اع���دة 
خ����الي����اه يف �ل����ع����امل خل���ل���ق دول����ة 

�فرت��شية عرب �أن�شاره.
ولطاملا كانت �ملنطقة �ل�شرقية من 
�لدميقر�طية  �لكونغو  جمهورية 
ب�شكل  �لإره������اب،  ل��ن�����ش��اط  معقال 
رو�ند�  يف  جري�نها  على  ين�شحب 

وبروندي و�أوغند�.
وم�������ن ب������ني �أك���������رث �مل���ج���م���وع���ات 
�لقوى  حتالف  �ملنطقة  يف  ن�شاطا 
�أوغند�،  �لدميقر�طية �لنا�شط يف 
�لإرهابية  �حلركة  ه��ذه  وتاأ�ش�شت 
�ملا�شي،  �ل����ق����رن  ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات  يف 
بامل�شاكل  �أ�شا�شي  ب�شكل  و�ن�شغلت 
�لد�خلية يف �أوغند�، وبعد طردها 
�إىل �لكونغو، �تخذ ن�شاطها طابعا 
�لهجمات  وز�دت  ع��امل��ي��ا،  �إره��اب��ي��ا 

�لتي ت�شنها با�شم تنظيم د�ع�س.

و�أب����رز ه���ذه �ل��ه��ج��م��ات ح��ت��ى �لآن 
عند   ،2020 �أك���ت���وب���ر  يف  وق�����ع 
�إىل  �أدى  بيني  يف  �شجن  �ق��ت��ح��ام 

هروب �أكرث من 1000 �شجني.
يف  �لتو�شع  بجانب  �لتو�شع،  وه��ذ� 
غرب �أفريقيا، هو جزء من �لتوجه 
نحو �أفريقيا بعد هزمية د�ع�س يف 

معاقله يف �ل�شرق �لأو�شط.

حتالفات لتو�سيع النفوذ
�ل�شوؤون  يف  �ل�������ش���ود�ين  �ل��ب��اح��ث 
�لأفريقية، عبد �لقادر كوير، قال 
تعودت  �لإره��اب��ي��ة  �لتنظيمات  �إن 
�مل��ع��رك��ة ولكنها  ت��خ�����ش��ر  �أن���ه���ا ق���د 
ل تخ�شر �حل���رب وه��و م��ا يجري 
حاليا حيث فرت عنا�شر �لتنظيم 
و�أ�����ش����اف  �أف����ري����ق����ي����ا.  ق���ل���ب  �إىل 
ل�”�شكاي  ت�شريحات  يف  “كوير”، 
خ�شارة  “بعد  عربية”:  ن���ي���وز 
و�لعر�ق،  �شوريا  يف  موقعه  د�ع�س 

�عتقال �شلفه جميل موكولو، ويف 
عام 2016، �أعلن �لولء لتنظيم 
يعرتف  مل  �لتنظيم  لكن  د�ع�����س، 
بن�شاط �لتحالف يف �ملنطقة حتى 
هجوم  تبني  بعد   ،2019 �أب��ري��ل 
حدود  ق��رب  للجي�س  م��و�ق��ع  على 
�أوغ��ن��د�، وك��ان ه��ذ� مبثابة �إعالن 
�أفريقيا”  و����ش���ط  “ولية  ع����ن 
�لتي  �لإره��اب��ي،  للتنظيم  �لتابعة 

�شمت موزمبيق لحقا.

 �سل�سلة من اجلرائم
�ل�شامية  للمفو�شية  تقرير  ووفق 
يونيو  يف  �ل����الج����ئ����ني،  ل���������ش����وؤون 
�مل����ا�����ش����ي، ف�������اإن حت����ال����ف �ل���ق���وى 
 200 ح��و�يل  قتل  �لدميقر�طية 
ن����زوح حو�يل  م����دين، وت�����ش��ب��ب يف 
ب��ي��ن��ي منذ  ���ش��خ�����س يف  �أل����ف   40
��شتهدف  ك���م���ا   ،2021 ي���ن���اي���ر 

�أهد�فا حكومية و�أممية.

تفجريات تع�شف بكمباال.. »داع�ض« يتمدد يف قلب اأفريقيا

 بايدن ي�شطر لتو�شيح كالمه بعد حديثه عن تايوان »م�شتقّلة« 
 •• نزرث وود�صتوك-اأ ف ب

�أّن���ه ل  �أم�����س �لأول �لثالثاء  ب��اي��دن  �أّك���د �لرئي�س �لأم��ريك��ي ج��و 
تو�شيح  ت��اي��و�ن، يف  ��شتقالل  �إىل  �لأ���ش��ك��ال  م��ن  �شكل  ب���اأّي  يدعو 
��شطر لالإدلء به بعدما �أملح يف معر�س كالمه عن �جلزيرة �إىل 
�عرت�ف  عن  خروجاً  لي�شّكل  كان  ت�شريح  وهو  “م�شتقّلة”  �أّنها 
�إىل  بها  ق��ام  زي���ارة  وخ���الل  ت��اي��و�ن.  على  �ل�شني  ب�شيادة  ب���الده 
ولية نيوهامب�شر غد�ة �لقمة �لفرت��شية �لتي جمعته بنظريه 
كان قد جرى خالل  �إذ�  عّما  بايدن  �شئل  �شي جينبينغ،  �ل�شيني 

�لقمة �إحر�ز �أّي تقّدم ب�شاأن ق�شية تايو�ن فاأجاب “نعم«.
وقال بايدن “نعم. لقد قلنا بو�شوح تاّم �إّننا نوؤّيد “قانون تايو�ن” 

وهذ� كّل �شيء«. و”قانون �لعالقات مع تايو�ن” هو ت�شريع �شّنه 
�لوليات  بني  �لعالقة  ويحكم   1979 يف  �لأمريكي  �لكونغر�س 
�ملّتحدة وكّل من �ل�شني وتايو�ن. ويلزم �لقانون �لإد�رة �لأمريكية 
باأن تعرتف ب�شني و�حدة فقط، و�أن تزّود يف �لوقت نف�شه تايو�ن 

بالأ�شلحة �لالزمة للدفاع عن نف�شها.
تّتخذ  ه��ي  م�شتقّلة.  “�إنها  ق��ائ��اًل  ب��اي��دن  �أ���ش��اف  ج��و�ب��ه  لكن يف 

يف �إ�شارة على ما يبدو �إىل تايو�ن. قر�ر�تها بنف�شها”، 
ولو مل يو�شح �شّيد �لبيت �لأبي�س ما ق�شده من هذه �لعبارة لكانت 
هذه �لكلمات �لقليلة كفيلة باأن تثري غ�شب �ل�شني ل �شّيما و�أّن 
رئي�شها حّذر نظريه �لأمريكي خالل قمتهما �لفرت��شية من �أّن 
�ل�شعي لتحقيق ��شتقالل تايو�ن هو “لعب بالنار«. ويف تو�شيحه 

�ل�شتقالل.  على  ن�شّجع  ل  “�أّننا  على  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �شّدد 
ين�ّس  ما  بال�شبط  يفعلو�  �أن  على  )�لتايو�نيني(  ن�شّجعهم  نحن 
�ملتعّلقة  �ل��ق��ر�ر�ت  �إّن  قلت  “لقد  و�أ���ش��اف  ت��اي��و�ن«.  قانون  عليه 

بتايو�ن عليهم �أن يّتخذوها باأنف�شهم، ولي�س نحن«.
“تغيري”  بتاتاً  تعتزم  ل  ب��الده  �أّن  على  �لتاأكيد  بايدن  ج��ّدد  كما 
عدد  �لبالغ  ت��اي��و�ن  بكني  وتعترب  �مل��ل��ّف.  بهذ�  �ملتعّلقة  �شيا�شتها 
�لأر��شي  م��ن  ي��ت��ج��ّز�أ  ل  ج���زء�ً  ن�شمة،  مليون   23 نحو  �شّكانها 
لزم  �إذ�  وب��ال��ق��وة  م��ا  ي��وم��اً  �شّمها  �إع����ادة  ت��ع��ّه��دت  وق��د  �ل�شينية، 
توّتر  م�شدر  ت��اي��و�ن  م�شري  �شّكل  �لأخ���رية،  �ل�شنو�ت  يف  �لأم���ر. 
ت�شرين  �أث��ار لغطاً مماثاًل يف  بايدن  وك��ان  وو��شنطن.  بني بكني 
للتدّخل  م�شتعّدة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إّن  ق��ال  حني  �لأول-�أك��ت��وب��ر 

بعد  �مللتب�س  �لت�شريح  ه��ذ�  و�أت��ى  �جل��زي��رة.  �ل�شني  هاجمت  �إذ� 
ت�شريح �أول مماثل �أدىل به �لرئي�س �لأمريكي يف �آب/�أغ�شط�س. 
�لدبلوما�شية �لأمريكية للتاأكيد على  ويف كلتا �حلالتني �شارعت 
ي��ت��غ��رّي. وب��الإ���ش��اف��ة �إىل  �مل��ل��ّف مل  �أّن م��وق��ف و��شنطن م��ن ه��ذ� 
ما  على  حتافظ  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ف���اإّن  بال�شالح  ت��اي��و�ن  دعمها 
ما  تعلن �شر�حة  �أّنها ل  �أي  �ل�شرت�تيجي”،  “�لغمو�س  ت�شميه 
�إذ� كانت قو�تها �شتتدّخل للدفاع عن �جلزيرة �أم ل. ويف ت�شريحه 
�أمام �ل�شحافيني �لثالثاء قال بايدن �إّنه �شّدد على م�شامع نظريه 
�ملياه  �أب��د�ً  تدخل  لن  �لأمريكية  �لبحرية  �شفن  �أّن  على  �ل�شيني 
�لإقليمية �ل�شينية لكّنها يف �لوقت نف�شه �شتظّل متم�ّشكة بحرّية 

�ملالحة يف بحر �ل�شني �جلنوبي و”لن يتّم ترهيبنا«.

»انفالت وبائي«.. ما خطط اأوروبا ملواجهة موجة كورونا اجلديدة؟ •• عوا�صم-وكاالت

تت�شاعد نذر �لنفالت �لوبائي يف 
بعد  يوما  �لأوروبية  �لقارة  بلد�ن 
يوم، من رو�شيا �إىل فرن�شا و�أملانيا 
�ل�����دول  �إىل  و�����ش����ول  و�ل���ن���م�������ش���ا، 

�ل�شكندنافية.
وت����رت����ف����ع م�����ع�����دلت �لإ�����ش����اب����ات 
فريو�س  ج������ر�ء  م����ن  و�ل����وف����ي����ات 
ي�شبق  مل  قيا�شي  ب�شكل  ك��ورون��ا، 
ت�شجيل مثيلها طيلة نحو عامني 
منذ بدء ظهور �لوباء وتف�شيه يف 

دول �أوروبا و�لعامل.
وكانت منظمة �ل�شحة �لعاملية قد 
دقت ناقو�س �خلطر، حمذرة قبل 
�نتقال عدوى  �أن وت��رية  �أي��ام من 
“مقلقة جد�”  �أوروب���ا  ك��ورون��ا يف 
يوؤدي  قد  �حل��ايل، مما  �لوقت  يف 
وفاة  م��ل��ي��ون  ن�شف  ت�شجيل  �إىل 
فرب�ير  بحلول  �لقارة  يف  �إ�شافية 

�ملقبل.
�لرتفاع  �شحيون  خ��رب�ء  ويرجع 
و�لوفيات  �لإ����ش���اب���ات  يف  �ل��ك��ب��ري 
�ملا�شية،  �لقليلة  �لأ�شابيع  خالل 
يف �ل���ع���دي���د م����ن ب����ل����د�ن �ل���ق���ارة 
عمليات  ب����طء  �إىل  �لأوروب������ي������ة، 
�لأرقام  تظهر  �إذ  ن�شبيا،  �لتطعيم 
فقط  �مل��ئ��ة  يف   70 �أن  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
�أملانيا، تلقو� كامل  من �ل�شكان يف 

جرعات �للقاح.
وي�شريون �إىل �أن معظم �مل�شابني 
يف وح�����د�ت �ل��ع��ن��اي��ة �مل���رك���زة هم 
ترتفع  فيما  �مل��ل��ق��ح��ني،  غ��ري  م��ن 

�أعد�دهم ب�شكل م�شطرد.
و�لتهاون  �لرت�خي  �أن  ف�شال عن 
كالتباعد  �ل��وق��اي��ة،  �إج�����ر�ء�ت  يف 
�لج�����ت�����م�����اع�����ي وع����������دم �رت����������د�ء 
�ل����ك����م����ام����ات، ه�����ي ب�����دوره�����ا من 

�لوبائية  �مل���وج���ة  ه���ذه  م�����ش��ب��ب��ات 
�جل����دي����دة �ل���ت���ي ت���ل���وح يف �لأف����ق 

�لأوروبي.
�لوبائي  �ل����و�ق����ع  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��ا 
�خل��ط��ري يف �ل��ب��ل��د�ن �لأوروب���ي���ة، 
ماهر  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�شحفي  ي��ق��ول 
�حل���م���د�ين، �مل��ق��ي��م يف �أمل���ان���ي���ا، يف 
نيوز  “�شكاي  م���وق���ع  م���ع  ح�����و�ر 
�أملانيا  يف  ي��ح��دث  “ما  عربية”: 
�أوروب������ا، ميثل  وغ��ريه��ا م��ن دول 
�رتفاعا خطري� للغاية يف موؤ�شر�ت 

�لت�شاعد �لوبائي �لبيانية«.
حتطيم  “مت  �أن������ه  �إىل  وي�������ش���ري 
�أع�������د�د  �ل���ق���ي���ا����ش���ي���ة يف  �لأرق����������ام 
�لعديد  يف  و�ل��وف��ي��ات  �لإ���ش��اب��ات 

�لإ�شابة بالفريو�س، لن ي�شمح له 
�لر�شمية  �لأم��اك��ن  ب��دخ��ول  مثال 
�حلياة  يف  و�مل�������ش���ارك���ة  و�ل���ع���ام���ة، 

�لعامة«.
�لوبائي �خلطري هذ� ل  و�لو�شع 
يقت�شر على �أملانيا فقط، بل ي�شمل 
ع��م��وم ب��ل��د�ن �ل���ق���ارة �لأوروب���ي���ة، 
�ل�شكندنافية،  و�ل���دول  كفرن�شا 

كما يو�شح �حلمد�ين.
�أن  �ل�����الف�����ت  “لكن  وي�����ت�����اب�����ع: 
ح��ال��ة �ل��ه��ل��ع �ل��ت��ي ر�ف��ق��ت ظهور 
تر�جعت   ،2020 ع��ام  �لفريو�س 
كثري� �لآن، فالنا�س تعرف طبيعة 
و�ملعاجلة،  �لوقاية  وط��رق  �ملر�س 
�شده،  �للقاحات  �أخذ  على  وتقبل 

من �لدول �لأوروبية، و�ملفارقة �أن 
�لإ�شابات  وت��رية  يف  �لرتفاع  هذ� 
ي��ف��وق ع���دده���ا مب���ر�ح���ل م���ا قبل 
�لبدء بتلقيح �ملو�طنني، مما يعني 
يف  ت�شهم  مل  �لتلقيح  حمالت  �أن 

خف�س وترية �لإ�شابات«.
“لكن ثمة من يرى يف  وي�شيف: 
�أنه رغم �رتفاع �لإ�شابات،  �ملقابل 
فاإن �حلالت �حلرجة �لتي بحاجة 
و�لتنومي  و�لأوك�����ش��ج��ني  ل��الأ���ش��رة 
يف �أق�����ش��ام �ل��ع��ن��اي��ة �مل��رك��زة د�خل 
�ل�شحية،  و�مل���ر�ك���ز  �مل�شت�شفيات 
قليلة، يف حني �أنها كانت كثرية يف 
�لإ�شابات  ن�شب  �أن  رغ��م  �ل�شابق، 
�ل���ع���ام���ة ك���ان���ت �أق������ل ب��ك��ث��ري من 

�ل�����ذي ب����ات غ���ري م���ط���روح متاما 
على �لأجندة، فالقت�شاد يجب �أل 
يتم  دورت��ه، لكن �حلديث  تتوقف 
وت�شديد  �لنا�س  تقييد حركة  عن 
�أن  بحيث  �ل��وق��ائ��ي��ة،  �لإج������ر�ء�ت 
�أ�شيب  م��ن  �أو  �لتلقيح  تلقى  م��ن 
و���ش��ف��ي م��ن �ل��ف��ريو���س، ه��و فقط 
و�رتياد  ب��اخل��روج  ل��ه  ي�شمح  م��ن 
�حلياة  وممار�شة  �لعامة  �لأماكن 
�لكمامات  �رت���د�ء  م��ع  �لطبيعية، 

ومر�عاة �لتباعد«.
ك����ان  �إذ�  “�أما  وي���������ش����ت����ط����رد: 
ي�شب  ومل  ملقح  غ��ري  �ل�شخ�س 
���ش��اب��ق��ا ب���ال���ف���ريو����س، ف��ح��ت��ى لو 
عدم  ت��ث��ب��ت  ف��ح�����س  بنتيجة  ج���اء 

�حلالية«.
ويعترب �حلمد�ين �أن هذ� “يك�شف 
يف  و�إ���ش��ه��ام��ه��ا  �ل��ل��ق��اح��ات  فعالية 
�لإ�شابة  م�����ش��اع��ف��ات  م���ن  �حل���د 
بالفريو�س �لفتاك، و�إنقاذها �أرو�ح 
غالبا  �مل�شابني، حيث  �لكثري من 
ما تكون �لإ�شابات لدى �مللقحني 
طفيفة وتختفي �أعر��شها ب�شرعة، 

على عك�س غري �ملطعمني«.
�إذ� ك���ان ه��ن��اك ت��وج��ه نحو  وع��م��ا 
�لإغ������الق �لأوروب��������ي �ل���ع���ام، يرد 
�أنه  “يبدو  ب��ال��ق��ول:  �حل���م���د�ين 
�إغالق  �شيا�شات  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ل��ن 
يف خمتلف �لدول �لأوروبية، نظر� 
لنعكا�شاتها �لقت�شادية �لكارثية، 

فمثال يف �أملانيا ثمة �إجماع �شيا�شي 
لالإغالقات،  ع����ودة  ل  �أن����ه  ع��ل��ى 
خ�شائر  م��ن  �شابقا  ب��ه  ت�شببت  مل��ا 
و�أ�شر�ر �قت�شادية فادحة، خا�شة 
بعد تبعات �لإغالق �لطويل ن�شبيا 

�لذي حدث مرتني«.
�لعام  �لإغ�������الق  �أمل���ان���ي���ا  وط��ب��ق��ت 
مار�س  �إىل  دي�شمرب  م��ن  م��رت��ني، 
م���ن ب���د�ي���ة �ل���ع���ام �جل�����اري، ومن 
خالل  ي��ون��ي��و  �إىل  م���ار����س  ���ش��ه��ر 

.2020
ملو�جهة  �لإغالق”  “بديل  وع��ن 
�ل���وب���ائ���ي���ة، يجيب  �مل����وج����ة  ه�����ذه 
�حلمد�ين: “�لآن يتم �لبحث عن 
�لإغالق  عن  بعيد�  �أخ��رى  حلول 

�لأوروبية  فاحلكومات  وب��ال��ت��ايل 
�أي�������ش���ا ت��ت�����ش��رف ب����روي����ة وع����دم 
ت�شاعدت  و�إن  �لوباء،  مع  �رتباك 

معدلت �لإ�شابة جمدد�«.
وي��و���ش��ح �أن����ه ل��ه��ذ� �ل�����ش��ب��ب فلن 
ل���الإغ���الق يف عموم  �ل���ع���ودة  ت��ت��م 
�إع���ادة لفر�س  �أوروب���ا، لكن هناك 
فرن�شا  ففي  وت�شديدها،  �لقيود 
مثال �أعادو� فر�س �لكمامات على 
�لأط���ف���ال يف �مل���د�ر����س، مم��ا مثل 
ن��ك�����ش��ة ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �ل��ت��ح��رر من 
�إىل  لفتا  ك��ورون��ا،  مكافحة  قيود 
�أن هذه �لت�شديد�ت �شت�شتمر على 

�لأقل حتى نهاية مار�س �ملقبل.
ويكمل: “يف �لدول �ل�شكندنافية 
لالإجر�ء�ت،  ت�شديد  �أي�شا  هناك 
على وقع ت�شاعد �لو�شع �لوبائي، 
لكن لغاية �لآن مل ن�شمع مثال عن 
�لإلكرتوين  �ل���دو�م  نظام  �عتماد 
م��ن �مل��ن��ازل ب��دل م��ن �حل�شوري، 
ول  �حل����������دود،  �إغ���������الق  ن�����ر  ومل 
�لقت�شادية  �ل��ق��ط��اع��ات  �إغ����الق 
ك��امل�����ش��ان��ع و�مل��ع��ام��ل، ف��اأق�����ش��ى ما 
يتم �تخاذه هو ت�شديد �لإجر�ء�ت 
�لوقائية مع ��شتمر�ر حياة �لنا�س 
و�لختالط  و�خل���روج  �لطبيعية 
يف �شياق مر�عاة �رتد�ء �لكمامات، 
و�مل�شي يف �إجر�ء �لفحو�س لك�شف 

�لإ�شابات و�لتلقيح«.
وي��اأت��ي ك��ل ذل��ك و���ش��ط حتذير�ت 
بات  �ل���ذي  �ل�����ش��ت��اء  ف�شل  �أن  م��ن 
�شيحمل  و�ل�����ذي  �لأب��������و�ب،  ع��ل��ى 
م��ع��ه م��وج��ة ج���دي���دة م���ن �لوباء 
�أوروب��ا، ل �شيما و�أن �حتفالت  يف 
�أعياد �مليالد ور�أ�س �ل�شنة، يف حال 
�شت�شهم  لها،  �شو�بط  و�شع  ع��دم 
يف �نت�شار و��شع للمر�س، وفق ما 

يحذر �خلرب�ء �ل�شحيون.

جمل�ض ال�شيوخ الت�شيلي ي�شّوت �شّد عزل الرئي�ض 
�شّوتو� �شّدها بينما �متنع �شناتور و�حد عن �لت�شويت. وك�شفت 
“وثائق باندور�” �أّن �شركة “مينري� دومينغا” للتعدين بيعت 
�أعمال  رج��ل  �إىل  �ل��دول��ة  رئي�س  �أب��ن��اء  ميلكها  �شركة  قبل  م��ن 
152 مليون دولر، يف �شفقة متت يف  �شديق لو�لدهم مقابل 

�جلزر �لعذر�ء �لربيطانية.
دفعات  ث���الث  ع��ل��ى  قيمتها  ُت�����ش��ّدد  �أن  ع��ل��ى  �ل�شفقة  ��ت  ون�����شّ
عدم  دفعة  �آخ��ر  لإمت��ام  ��شرتط  للجدل  مثري�ً  بند�ً  وت�شّمنت 
�إن�شاء منطقة حلماية �لبيئة يف منطقة ت�شغيل �شركة �لتعدين. 
ووفقاً للتحقيق، فقد ف�شلت حكومة �شيبا�شتيان بينري� يف حماية 

للتعدين  �لتخطيط  مّت  �لتي  �ملنطقة 
فيها، لذلك مت �شد�د �لدفعة �لثالثة. 
مي�شيل  �ل�شرت�كية  �لرئي�شة  وكانت 
�لتي   )2010-2006( ب��ا���ش��ل��ي��ه 
�لبيئي  بالتنوع  �لغنية  �ملنطقة  بحماية  �أو�شت  بينري�،  خلفها 
و�لتي ت�شّم م�شتعمرة بطاريق من �لأنو�ع �ملهّددة بالنقر��س. 
مبنية  �أّنها  موؤكد�ً  �إليه،  �ملوّجهة  �لتهامات  نفى  �لرئي�س  لكّن 
على “وقائع مزيفة وكاذبة” ومذّكر�ً باأّن “وز�رة �لعمل حّققت 
مغلقة  “ق�شية  �أ�شبحت  وق��د   2017 ع��ام  بالق�شية  بعمق” 
لدى �لق�شاء«. عند فتح حتقيق جنائي جديد يف مطلع ت�شرين 
�لأول-�أكتوبر قال �لّدعاء �إّن �لوقائع �ملتعلقة ببيع و�شر�ء �شركة 

�لتعدين “مل ُتدرج �شر�حة” يف �لقر�ر.

•• �صانتياغو-اأ ف ب

�أم�س  �لت�شيلي  �ل�شيوخ  جمل�س  �شّوت 
�لرئي�س  ع���زل  ���ش��ّد  �ل��ث��الث��اء  �لأول 

�شيبا�شتيان بينري� بعدما وّجه �إليه جمل�س �لنو�ب �لذي تهيمن 
ت�شارب  �لّت��ه��ام يف ق�شية  �مل��ا���ش��ي،  �لأ���ش��ب��وع  �مل��ع��ار���ش��ة،  عليه 
يف  مّت��ت   2010 يف  تعدين  �شركة  بيع  �شفقة  ب�شبب  م�شالح 

مالذ �شريبي وك�شفتها “وثائق باندور�«.
وعلى �لّرغم من �أّن �ملعار�شة متتلك �لغالبية يف جمل�س �ل�شيوخ 
�أّن �إقر�ر �آلية عزل �لرئي�س يف جمل�س �ل�شيوخ يحتاج  �إّل  �أي�شاً 
�إىل �أغلبية �لثلثني �أي 29 �شوتاً وهي عتبة مل تتمكن �ملعار�شة 
 18 مقابل  �شناتور�ً   24 �لآلية  ل�شالح  �شّوت  �إذ  بلوغها،  من 

 رئي�ض اأوكرانيا: العالقات مع تركيا تعزز قدرات اجلي�ض 
•• كييف-رويرتز

�أم�س  هاتفي   �ت�شال  يف  زيلين�شكي  فولودميري  �لأوك����ر�ين  �لرئي�س  �أك��د 
�لثنائية  �لعالقات  �أن  �أردوغ���ان  طيب  رج��ب  �لرتكي  نظريه  مع  �لأرب��ع��اء 
جعلت جيو�س �لبلدين �أكرث قوة. و��شرتت �أوكر�نيا طائر�ت م�شرية تركية 
و��شتخدمتها يف �حلرب �شد �لقو�ت �ملدعومة من رو�شيا يف منطقة دونبا�س 
�شرقي �لبالد، �لأمر �لذي �أثار غ�شب مو�شكو. كما �أثارت حتركات �لقو�ت 

�لرو�شية �لالحقة على حدود �أوكر�نيا خماوف �لغرب.
تركيا  ب��الده مع  �شر�كة  �إن  تويرت  تغريدة على موقع  زيلين�شكي يف  وق��ال 

تتعمق “�إنها تعزز بالفعل �لقو�ت �مل�شلحة يف بلدينا. 



اخلميس   18  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13395  
Thursday     18   November   2021   -  Issue No   1339516
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
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 2031/06/15 �حلماية يف 2021/06/15  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 158602 
با�ش��م:  �لحتاد للطري�ن

وعنو�نه:   �س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 39
بتاريخ: 2012/05/15  و�مل�شجلة حتت رقم:  158602 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
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بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 158600 
با�ش��م:  �لحتاد للطري�ن

وعنو�نه:   �س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 35
بتاريخ: 2012/06/10 و�مل�شجلة حتت رقم: 158600 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 

 

 2031/06/15 2021/06/15  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية و �مل�شنفات �لفكرية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �شبي�شاليزد  خلدمات 

GOLD PIN : لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل  بيانات �لعالمة �لتجارية�

 �ملودعة حتت رقم: 358779    بتاريخ:  4 / 9 / 2021
بيانات �لأولوية: 

با�ش��م :    �شاجال جارج. 
وعنو�نه: �لدور 3 بي �شقة رقم بي – 308 – ذ� فوج ، �شارع �لأ�شايل ، �خلليج �لتجاري ، دبني �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنني و�لثقاب.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 34 (

و�شف �لعالمة:  "    GOLD PIN "  بحروف لتينية ب�شكل مميز.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية و �مل�شنفات �لفكرية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �شبي�شاليزد  خلدمات 

MAGNATE : لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل  بيانات �لعالمة �لتجارية�

 �ملودعة حتت رقم: 358781    بتاريخ:  4 / 9 / 2021
بيانات �لأولوية: 

با�ش��م :    �شاجال جارج. 
وعنو�نه: �لدور 3 بي �شقة رقم بي – 308 – ذ� فوج ، �شارع �لأ�شايل ، �خلليج �لتجاري ، دبني �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنني و�لثقاب.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 34 (

و�شف �لعالمة:  "    MAGNATE "  بحروف لتينية ب�شكل مميز.
  �ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

منوذج اإعالن الن�سر
خلدمات  �شبي�شاليزد    / �لت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  �لفكرية  �مل�شنفات  و  �لتجارية  �لعالمات  �أد�رة  تعلن 

�لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل  بيانات �لعالمة �لتجارية :

ECO EXPRESS Think Logistics Think Us 

 �ملودعة حتت رقم: 358813    بتاريخ:  5 / 9 / 2021

بيانات �لأولوية: 

با�ش��م :    �إيكونوميك   كورير �أند فر�يت �شرفي�شز �س.ذ.م.م.

وعنو�نه: �س.ب. 181815 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لنقل وتغليف وتخزين �ل�شلع وتنظيم �لرحالت و�ل�شفر

�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 39 (

و�شف �لعالمة:  "    ECO EXPRESS Think Logistics Think Us"  بحروف لتينية 

ب�شكل مميز و ر�شم ب�شكل مميز ور�شم خط و �لعالمة باللون �لأزرق �لغامق و �لفاحت ب�شكل مميز. 

�ل�ش��رت�طات:  

�لقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 158786 
با�ش��م:  �شيرتو�س  جونو�س �أ�س. �أيه �آر. �أل

وعنو�نه:   2، �أفينيو ت�شارلز دو جول، �أل-1653 لوك�شمبورغ
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 35
بتاريخ: 2013/03/18 و�مل�شجلة حتت رقم: 158786 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
2031/06/20 �حلماية يف 2021/06/20  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 158787 
با�ش��م:  �شيرتو�س  جونو�س �أ�س. �أيه �آر. �أل 

وعنو�نه:   2، �أفينيو ت�شارلز دو جول، �أل-1653 لوك�شمبورغ
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 41
بتاريخ: 2013/03/18  و�مل�شجلة حتت رقم: 158786 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/06/20 �حلماية يف 2021/06/20  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 158788 
با�ش��م:  �شيرتو�س  جونو�س �أ�س. �أيه �آر. �أل 

وعنو�نه:   2، �أفينيو ت�شارلز دو جول، �أل-1653 لوك�شمبورغ
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 43
بتاريخ: 2013/10/01 و�مل�شجلة حتت رقم: 158788 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/06/20 �حلماية يف 2021/06/20  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
 �لحتاد 

كاليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 160145 
با�ش��م:  �لحتاد للطري�ن 

وعنو�نه:   �س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 35
بتاريخ: 2012/01/19  و�مل�شجلة حتت رقم: 162985 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/07/20 �حلماية يف 2021/07/20  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

منوذج اإعالن الن�سر
خلدمات  �شبي�شاليزد    / �لت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  �لفكرية  �مل�شنفات  و  �لتجارية  �لعالمات  �أد�رة  تعلن 

�لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل  بيانات �لعالمة �لتجارية :
ECO FREIGHT Think Logistics Think Us 

 �ملودعة حتت رقم: 358814   بتاريخ:  5 / 9 / 2021
بيانات �لأولوية: 

با�ش��م :    �إيكونوميك   كورير �أند فر�يت �شرفي�شز �س.ذ.م.م.
وعنو�نه: �س.ب. 181815 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لنقل وتغليف وتخزين �ل�شلع وتنظيم �لرحالت و�ل�شفر

�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 39 (
و�شف �لعالمة:  "    ECO FREIGHT Think Logistics Think Us "  بحروف لتينية 

ب�شكل مميز و ر�شم ب�شكل مميز ور�شم خط و �لعالمة باللون �لأزرق �لغامق و �لفاحت ب�شكل مميز. 
�ل�ش��رت�طات:  

�لقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

منوذج اإعالن الن�سر
خلدمات  �شبي�شاليزد    / �لت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  �لفكرية  �مل�شنفات  و  �لتجارية  �لعالمات  �أد�رة  تعلن 

Fit Fresh : لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل  بيانات �لعالمة �لتجارية�

 �ملودعة حتت رقم: 359262    بتاريخ:  11 / 9 / 2021
بيانات �لأولوية: 

با�ش��م :    فيت فري�س ) �س.ذ.م.م.(.    
وعنو�نه: �س.ب. 294443 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
وجممدة  حمفوظة  وخ�����ش��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خال�شات  و�ل�شيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ���ش��م��اك  �للحوم 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�شكر، �لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب، 

�لزيوت و�لدهون �ملعدة لالأكل.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 29 (

و�شف �لعالمة:    Fit Fresh  "  بحروف لتينية ب�شكل مميز �أعالها و �أ�شفلها ر�شم ثالثة �أ�شكال هند�شية 
ب�شكل مميز و �جلميع على خلفية ر�شم د�ئرة مظللة باللون �لأ�شود. 

  �ل�ش��رت�طات:  
�لقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية و �مل�شنفات �لفكرية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �شبي�شاليزد  خلدمات 

PRO EDGE : لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل  بيانات �لعالمة �لتجارية�

 �ملودعة حتت رقم: 359780    بتاريخ:  18 / 9 / 2021
بيانات �لأولوية: 

با�ش��م :    غلوبال كون كوي�شتادور�س �أ�س �إيه .
وعنو�نه: �س. ب. 06748 – 60 – 0816 ، بنما – 5 ، بنما.  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�شفر�ت ماكينات �حلالقة ، علب �أدو�ت �حلالقة ، علب ماكينات �حلالقة ، ماكينات حالقة كهربائية �أو 

غري كهربائية ، م�شاحذ جلدية لالأمو��س.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 8 (

و�شف �لعالمة:    " PRO EDGE  "  بحروف لتينية ب�شكل مميز.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية و �مل�شنفات �لفكرية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �شبي�شاليزد  خلدمات 

Walkaroo thaisoft : لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل  بيانات �لعالمة �لتجارية�

 �ملودعة حتت رقم: 359823    بتاريخ:  19 / 9 / 2021
بيانات �لأولوية: 

با�ش��م :    �أيوفوريك �أنوفي�شنز بي يف تي � �أل تي دي.     
وعنو�نه: يف 11 /33 كولثار� ، بي ، �أو ، كاليكيت ، 673655 ، كري�ل ، �لهند.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملالب�س ، لب�س �لقدم ، �أغطية �لر�أ�س. 

�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (
و�شف �لعالمة: “    Walkaroo thaisoft  “  بحروف لتينية ب�شكل مميز.

  �ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

منوذج اإعالن الن�سر
خلدمات  �شبي�شاليزد    / �لت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  �لفكرية  �مل�شنفات  و  �لتجارية  �لعالمات  �أد�رة  تعلن 

BELMIX : لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل  بيانات �لعالمة �لتجارية�

 �ملودعة حتت رقم: 359825    بتاريخ:  19 / 9 / 2021
بيانات �لأولوية: 

با�ش��م :    �شرييد�ن �شب�شاليزد لتجارة مو�د �لبناء ، �س.ذ.م.م.
وعنو�نه: �س. ب. 65034 ، دبي  ، �لأمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�لب�شتنة  �لزر�عة  �لفوتوغر�يف وكذلك يف  و�لت�شوير  �لعلمي  �ل�شناعة و�لبحث  �مل�شتخدمة يف  �لكيماويات 
وزر�عة �لغابات، ر�تنجات ��شطناعية غري معاجلة وبال�شتيك غري معالج، �أ�شمدة، مركبات �إخماد �لنري�ن، 
م�شتح�شر�ت �شقي وحلام �ملعادن، مو�د كيميائية حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية، مو�د دباغة، مو�د �لل�شق �مل�شتخدمة 

يف �ل�شناعة.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 1 (

و�شف �لعالمة: " BELMIX  "  بحروف لتينية باللون �لأحمر و �لأبي�س ب�شكل مميز على خلفية ر�شم 
مربع مظلل باللون �لأ�شود

�ل�ش��رت�طات:  
�لقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 

و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

منوذج اإعالن الن�سر
خلدمات  �شبي�شاليزد    / �لت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  �لفكرية  �مل�شنفات  و  �لتجارية  �لعالمات  �أد�رة  تعلن 

�لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل  بيانات �لعالمة �لتجارية :
Farm Kitchen PREMIUM PRODUCTS 

 �ملودعة حتت رقم: 360074   بتاريخ:  21 / 9 / 2021
بيانات �لأولوية: 

با�ش��م :   ديفيت للتجارة ، �س. ذ.  م، م.    
وعنو�نه: �س.ب. 234267 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  �لإ�شطناعي،  و�ل��ن  و�ل�شاغو  و�لتابيوكا  و�لأرز  و�ل�شكر  و�ل��ك��اك��او  و�ل�شاي  �ل��ن 
�لأ�شود،  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة،  و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�شنوعة 

�خلمرية وم�شحوق �خلبيز، �مللح و�خلردل، �خلل، �ل�شل�شات )�لتو�بل(، �لبهار�ت، �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

"   بحروف لتينية    Farm Kitchen PREMIUM PRODUCTS " �لعالمة:  و�شف 
ب�شكل مميز حماطة بخط زخريف و ر�شم خط د�ئري عليه �شفقات نباتيه و �لعالمة باللون �لأخ�شر �لفاحت 

و �لغامق و �للون �لأزرق ب�شكل مميز.
�ل�ش��رت�طات:  

�لقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

منوذج اإعالن الن�سر
خلدمات  �شبي�شاليزد    / �لت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  �لفكرية  �مل�شنفات  و  �لتجارية  �لعالمات  �أد�رة  تعلن 

OS Buy : لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل  بيانات �لعالمة �لتجارية�

 �ملودعة حتت رقم: 361768   بتاريخ:  12 / 10 / 2021
بيانات �لأولوية: 

با�ش��م :   �شباركل �إنرتبر�يز�س للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م.
وعنو�نه: مكتب رقم 3302  ، �ملركز �لتجاري ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�س �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم، 
�أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل 
�أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، �أقر��س ت�شجيل، ماكينات بيع �آلية و�آليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  و�أج��ه��زة  معد�ت  حا�شبة،  �آلت  �لنقد،  ت�شجيل  �آلت  �لنقد،  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة 

�لبيانات، �أجهزة �إخماد �لنري�ن.
�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف �لعالمة: "      OS Buy "  بحروف لتينية ب�شكل مميز يحيط بها ر�شم خط ب�شكل مميز .
  �ل�ش��رت�طات:  

�لقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  �ىل  مكتوباً   به  �لتقدم  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �أد�رة �لعالمات �لتجارية و �مل�شنفات �لفكرية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �شبي�شاليزد  خلدمات 

OS Buy : لعالمات �لتجارية بطلب لت�شجيل  بيانات �لعالمة �لتجارية�

 �ملودعة حتت رقم: 361769   بتاريخ:  12 / 10 / 2021
بيانات �لأولوية: 

با�ش��م :   �شباركل �إنرتبر�يز�س للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م.
وعنو�نه: مكتب رقم 3302  ، �ملركز �لتجاري ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي.

�لو�ق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (
و�شف �لعالمة: "      OS Buy "  بحروف لتينية ب�شكل مميز يحيط بها ر�شم خط ب�شكل مميز .

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً  �ىل �إد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

و�لتجارة ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

�شروط  �ل���ظ���ف���رة  م���ه���رج���ان  ح�����دد 
رزين  م��ز�ي��ن��ة  يف  �مل�شاركة  وم��ع��اي��ري 
لالإبل، �شمن دورته �خلام�شة ع�شرة 
�لتي تقام حتت رعاية �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة، ب���ال���ت���ز�م���ن مع 

�لحتفاء بعام �خلم�شني.
�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  و�أو���ش��ح��ت 
و�ل�����رب�م�����ج �ل���ث���ق���اف���ي���ة و�ل���رت�ث���ي���ة 
للمهرجان،  �مل��ن��ظ��م��ة  ب���اأب���وظ���ب���ي، 
�أ�شو�ط  �شروط ومعايري �مل�شاركة يف 
م���ز�ي���ن���ة رزي�����ن و�ل���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق يوم 
�جل��اري، من  نوفمرب   25 �خلمي�س 
�إر���ش��ادي عرب من�شاتها  خالل كتيب 
�ل��رق��م��ي��ة )ت��ر�ث��ن��ا(، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�لفئات  ح�شب  �ملطايا  دخ��ول  �أوق���ات 
و�أوقات  �ملحدد  و�لأ���ش��و�ط  �لعمرية 
وقيمة  �ل��ن��ت��ائ��ج،  و�إع�����الن  �لتحكيم 
�جلو�ئز وعددها، و�شروط و�شو�بط 
�لإم��ار�ت لأ�شو�ط  �مل�شاركة يف بريق 
�لرموز �ملفتوحة و�آلية جتميع نقاط 

�جلائزة.
و������ش�����ددت �ل���ل���ج���ن���ة ع���ل���ى �لل����ت����ز�م 
ب����الأوق����ات �مل����ح����ددة ل���دخ���ول �لإب����ل 
و�ملهجنات  و�مل���ج���اه���ي���م  �مل���ح���ل���ي���ات 
بال�شروط  و�ل���ت���ق���ي���د  �لأ������ش�����اي�����ل، 

كل  م�شاركة  �شتلغى  �إذ  و�لتعليمات، 
و�لتعليمات  �ل�����ش��روط  ي��خ��ال��ف  م��ن 
�ملنظمة وقر�ر�ت  �للجنة  �ملقررة من 
موؤكدة على �شرورة  �لتحكيم،  جلنة 
متابعة من�شات )تر�ثنا( على مو�قع 
ما  كل  ملتابعة  �لجتماعي  �لتو��شل 
�إع���الن���ات ر�شمية  �أي���ة  �أو  ه��و ج��دي��د 
لالإجابة  وكذلك  �للجنة  من  ت�شدر 
على ت�شاوؤلت و��شتف�شار�ت �مل�شاركني 

و�ملهتمني.
و��شرتطت �للجنة �ملنظمة تر�شي�س 
�ملهرجان  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �لإب�����ل  ك��اف��ة 

ي�شمح  لن  بحيث  �ملز�ينة،  ب�شريحة 
�مل�شجلة م�شبقاً  �لإبل غري  مب�شاركة 
ي�شمح  ل����ن  وك����ذل����ك  �لأ������ش�����و�ط  يف 
بطاقة  ي���ح���م���ل  ل  مل����ن  ب���امل�������ش���ارك���ة 

م�شارك.
�أن���ه مي��ن��ع م�شاركة  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أك�����دت 
نوع  ب���اأي  �مل�شابة  �أو  �ملري�شة  �لإب���ل 
معدي  مر�س  �أي  �أو  �لفطريات  من 
ت��ق��ره �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ط��ب��ي��ة، ك��م��ا �شيتم 
�إىل  ت��رق��ى  ل  �ل��ت��ي  �مل��ط��ي��ة  ��شتبعاد 
للمز�ينة  �لعامة  �ملو��شفات  م�شتوى 
ح�شب ر�أي جلنة �لفرز. كما �أكدت �أن  

ونهائية،  ن���اف���ذة  �ل��ل��ج��ن��ة  ق�������ر�ر�ت 
وغ���ري ق��اب��ل��ة ل���الع���رت�����س، و�أن�����ه ل 
بد�ية  بعد  �لن�شحاب  للمالك  يحق 

�ل�شوط حتى �إعالن �لنتيجة.
�أ�شحاب  ت��و�ج��د  �للجنة  وت�����ش��رتط 
�حلالل �شخ�شيا عند فح�س �ملطية 
�ل��ط��ب��ّي��ة للعبث،  �ل��ل��ج��ن��ة  ِق��ب��ل  م���ن 
توكيل  �أو  �آخ���ر  �شخ�س  تفوي�س  �أو 
��شتبعاد  يتم  و�شوف  بذلك،  �للجنة 
ن���وع من  ب��ه��ا  �أن  �ل��ت��ي يتبني  �مل��ط��ي��ة 
�لطبيعي  �ل�شكل  للتغيري من  �لعبث 
�ملن�شطات،  ت���اأث���ري  حت���ت  ك���ان���ت  �أو 

�إىل  �مل�شتبه بها  �لإب���ل  و���ش��وف حت��ال 
��شتباه  ح���ال  ويف  �ل��ط��ب��ي،  �لفح�س 
جلنة �لت�شبيه يف �ملطية باأنها مهّجنة 

حتال لفح�س تطابق �لدم.
وو����ش���ع���ت �ل���ل���ج���ن���ة جم���م���وع���ة من 
�ملطية  ��شتبعاد  ومنها  �مل��ح��ظ��ور�ت، 
ب�شكل نهائي يف حال �كت�شاف تالعب 
بالإ�شافة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  بال�شريحة 
 10000 قدرها  غر�مة  فر�س  �إىل 
�مل�شاركني  ك��م��ا ح��ظ��رت ع��ل��ى  دره����م، 
علم  ع����د�  ع��ل��م  �أو  ب����ريق  �أي  ح��م��ل 
دول�����ة �مل�������ش���ارك وم����ن ي��خ��ال��ف ذلك 

من  وي��ح��رم  م�شاركاته  جميع  تلغى 
�مل�شاركة  من  حرمانه  ويتم  جو�ئزه 
يف �ملهرجان، و�أكدت �أن �شيتم ��شتبعاد 
جميع  م��ن  حرمانه  م��ع  م�شارك  �أي 
جو�ئزه يف حال تعدى لفظياً على �أي 

من جلان �ملهرجان.
لأبناء  ي�شمح  �أنه  �إىل  �للجنة  ولفتت 
كحد  مبطيتني  ب��امل�����ش��ارك��ة  �ل��ق��ب��ائ��ل 
�لأ�شو�ط  ���ش��وط م��ن  ك��ل  �أق�����ش��ى يف 
و�حد  بقطيع  و�مل�����ش��ارك��ة  �ل��ف��ردي��ة، 
�ملالك  �لتز�م  �أ�شو�ط �جلمل، مع  يف 
بتنفيذ مبيت �لإبل يف �شبوك �ملز�ينة 

�لأوق���ات  خ��الل  للمبيت  �ملخ�ش�شة 
�ملحددة ويف حال عدم �للتز�م باملبيت 

�شيتم ��شتبعاد �لإبل من �مل�شاركة.
�ملهرجانات  �إد�رة  جل��ن��ة  و�أ�����ش����ارت 
و�ل�����رب�م�����ج �ل���ث���ق���اف���ي���ة و�ل���رت�ث���ي���ة 
�لكتيب  خ�������الل  م������ن  ب����اأب����وظ����ب����ي 
�خلا�شة  �ل�����ش��و�ب��ط  �إىل  �لإر����ش���ادي 
ل���ب���ي���ع و������ش�����ر�ء �مل����ط����اي����ا، و�����ش����روط 
و�شريحة  �مل�شارك  بطاقة  ��شتخر�ج 
�ملز�ينة، و�شروط �مل�شاركة يف م�شابقة 
�مل����ح����ال����ب و�مل�������ش���اب���ق���ات �ل���رت�ث���ي���ة 

�مل�شاحبة ومو�عيد �إقامتها.

 75 تنظيم  رزي��ن  مز�ينة  و�شت�شهد 
و�ملجاهيم  �مل��ح��ل��ي��ات  ل��الإب��ل  ���ش��وط��اً 
فئات   6 �شمن  �لأ���ش��اي��ل  و�ملهجنات 
لقايا،  ح��ق��اي��ق،  )م���ف���اري���د،  ع��م��ري��ة 
�إي�����ذ�ع، ث��ن��اي��ا، ح����ول(، وق���د خ�ش�س 
�إجمالية  بقيمة  ج��و�ئ��ز   705 ل��ه��ا 
درهم  �أل��ف  و415  مليون   11 تبلغ 
�إمارتي، �إذ تعد مز�ينة رزين �ملحطة 
�أبوظبي،  مز�ينات  مو�شم  يف  �لثانية 
بعد توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
بتو�شيع  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د 
لي�شمل  �ل���ظ���ف���رة  م���ه���رج���ان  ن���ط���اق 
م��ز�ي��ن��ات �لإب���ل يف ك��ل م��ن �شويحان  
جانب  �إىل  ز�ي�����د  وم���دي���ن���ة  ورزي������ن 
�ملز�ينة �لرئي�شية يف موقع مهرجان 

�لظفرة.
وياأتي �نعقاد مز�ينة رزين مبهرجان 
�لظفرة يف ظل جائحة كوفيد 19 مع 
�للتز�م �لتام بالإجر�ء�ت �لحرت�زية 
للم�شاركني و�لزو�ر من د�خل وخارج 
�ل��دول��ة، و�لإج���ر�ء�ت �لح��رت�زي��ة يف 
موقع �ملز�ينة و�لعزب، ليوؤكد حر�س 
من  �لتعايف  يف  �لإ�شهام  على  �للجنة 
�جلائحة وعودة �حلياة �إىل طبيعتها 
�ل�شنوية  �ل��رت�ث��ي��ة  �مل��ه��رج��ان��ات  م��ع 
و�ملز�ينات �لتي تربز مكانة �لإمار�ت 
جلهود  وع��امل��ي��ة  �إق��ل��ي��م��ي��ة  كحا�شنة 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل������رت�ث ون��ق��ل��ه �إىل 

�لأجيال �لقادمة.

•• اأبوظبي-الفجر

لنطالقة  �ل����ش���ت���ع���د�د�ت  �ك��ت��م��ل��ت 
 " "�خلم�شني  �أب����وظ����ب����ي  ب���ط���ول���ة 
 2021 لعام  للجودو  �شالم  ج��ر�ن��د 
،و�ل����ت����ي ي��ن��ظ��م��ه��ا �حت�����اد �لإم�������ار�ت 
�شمو  ب��رع��اي��ة  و�جل����ودو  للم�شارعة 
�ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان، نائب 
�أبو  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�أب��و ظبي  ظبي، وب��دع��م م��ن جمل�س 
�لدويل  �لحت��اد  وباإ�شر�ف  �لريا�شي 
ل��ل��ج��ودو خ��الل �ل��ف��رتة م��ن �جلمعة 
26 – 28 نوفمرب �حلايل ب�شالة » 
جوجيت�شو �أرينا « �لريا�شية مبدينة 
،و�لتي  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لريا�شية  ز�ي���د 
حتدد حلفلها �فتتاحها �لر�شمي ع�شر 
يوم �ل�شبت �ملقبل 27-11 بدل من 
�شباح يوم �جلمعة �لذي ي�شهد �إقامة 
بلغ  وق��د  �لتمهيدي،  �ل��دور  مباريات 
�أك����دت م�شاركتها  �ل��ت��ي  �ل����دول  ع���دد 
م���ن خ����الل م���وق���ع �لحت�����اد �ل����دويل 

للجودو حتى "م�شاء �أم�س �لأول 43 
،وهي  دول عربية   4 بينها  دول��ة من 
، �ل�شعودية ،�ملغرب وتون�س  �لإمار�ت 
-21 ي��وم  حتى  �لت�شجيل  وي�شتمر 

�آخر  �أبوظبي   بطولة  وتعترب   ،11
بطولت �جلر�ند �شالم للجودو لهذ� 

�لعام.
ثعلوب  ب����ن  حم���م���د  ����ش���ع���ادة  وك�������ان 
رئي�س  �لحت��������اد  رئ���ي�������س  �ل�����درع�����ي  

�طلع  ق��د  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة 
�لرتتيبات  �آخ����ر  ع��ل��ى  �لأول  �أم�������س 
�لبطولة من  �ل��ت��ي مت��ت لن��ط��الق��ة 
�ل�شيد  ق��دم��ه  �ل���ذي  �لتقرير  خ��الل 
ن��ا���ش��ر �ل��ت��م��ي��م��ي �أم����ني �ل�����ش��ر �لعام 
تقارير  خ��الل  وم��ن  �لبطولة  مدير 
وجتاوب  �مل�شاهمة  و�جلهات  �للجان 
�ملتطوعني و�ملتطوعات للم�شاهمة يف 
��شتقبال �لوفود �ل�شقيقة و�ل�شديقة 
و�ل�����ش��ه��ر ع��ل��ى ر�ح��ت��ه��م خ���الل فرتة 
ت�����ش��اح��ب��ه��ا بع�س  �ل���ت���ي  �ل���ب���ط���ول���ة 

�لفعاليات �لرتفيهية و�ل�شياحية .
�إعد�د  �ل��درع��ي على �شري   كما وق��ف 
م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �ل��وط��ن��ي �ل�����ش��اع��د �لذي 
ب���اأن���دي���ت���ه وفقا  ت���دري���ب���ات���ه  ي���و�����ش���ل 
للربنامج �لذي �أعده �ملدرب �لياباين 
�أ���ش��ي��د� ك��وك��ي م���درب ع���ام منتخبات 
 9 �ل���ع���م���ري���ة ل���الع���ب���ني �ل  �ل���ف���ئ���ات 
رئي�س  �شعادة  و��شتمع   .. �ملختارين 
�ل�شيد  ت��ق��ري��ر  م���ن خ����الل  �لحت�����اد 
�ل�����ش��ر �مل�شاعد  �أم���ني  حم��م��د ج��ا���ش��م 

برنامج  �ل�شاب على  �ملنتخب  م�شرف 
مباريات  ب��دء  قبل  �خلتامي  �ملع�شكر 
�لدور �لتمهيدي للبطولة حيث يبد�أ 

�لإع������د�د م���ن خ���الل �مل��ع�����ش��ك��ر �لذي 
حت���دد ل��ب��د�ي��ت��ه  ي���وم �لأح�����د �ملقبل 

. �أبوظبي  يف   11-21

•• راأ�س اخليمة-الفجر

ق����ال حم��م��د ���ش��ع��ي��د �ل��ن��ق��ب��ي ، مدير 
�إن هناك   ، ف��ري��ق �جل��زي��رة �حل��م��ر�ء 
�لتطور  درجة  تك�شف  موؤ�شر�ت مهمة 
�لتي ر�فقت �لفريق يف �لفرتة �ملا�شية 
�ل���ق���دي���ر معتز  �مل��������درب  ت������ويل  ب���ع���د 
ع���ب���د�هلل زم����ام �لأم�����ور �ل��ف��ن��ي��ة ، �إىل 
ج��ان��ب �ل��ت��ع��اق��د�ت �جل��ي��دة �ل��ت��ي كان 
ل��ه��ا �لأث����ر �لإي��ج��اب��ي يف رف���ع قدر�ت 
مل  �لتي  �لعنا�شر  وتعوي�س  �لفريق 
�مل��ط��ل��وب��ة يف مرحلة  ت��ق��دم �لإ���ش��اف��ة 
رئي�س  لكاأ�س  �لتمهيدية  �لت�شفيات 

�إىل  نف�شه  �لوقت  يف  م�شري�ً   ، �لدولة 
�آخذة بالتح�شن ومع مرور  �أن �لأمور 
�لوقت ميكن �أن تكون �لنتائج خمتلفة 

نحو �لأف�شل.
�لتي  �لإ����ش���اب���ة  �أن  �ل��ن��ق��ب��ي  و�أ����ش���اف 
نات�شو  �لإيفو�ري  �ملهاجم  لها  تعر�س 
ت���وين يف �مل��رح��ل��ة �مل��ا���ش��ي��ة ل��ل��دوري ، 
كبرية  هجومية  ق��وة  �لفريق  �أف��ق��دت 
و�إمكاناته  �ل��ك��ب��رية  ب��ق��در�ت��ه  ق��ي��ا���ش��اً 
�لناجحة  جتربته  غ��ر�ر  على  �لهائلة 
و�لتي  يا�س  بني  ن��ادي  م��ع  �ل�شابق  يف 
ما تز�ل متقدة يف �لذ�كرة ، م�شيفاً �أن 
ويتوقع  جيد  ب�شكل  يتح�شن  �لالعب 

�أن ي��ع��ود �إىل �مل�����ش��ارك��ة م��ن ج��دي��د يف 
�لفرتة �لقادمة. 

و�أو�����ش����ح حم��م��د ���ش��ع��ي��د �ل��ن��ق��ب��ي �أن 
دوري �لدرجة �لأوىل ي�شهد يف �ملو�شم 
�حلايل درجة مهمة من �لتطور �لفني 
�ل�شابقة  �ملرحلة  يف  ب��د�  ما  نحو  على 
بني  �لقوية  بالندية  قيا�شاً  للمناف�شة 
جتميع  على  �ل��ق��وي  و�ل�شباق  �ل��ف��رق 
�لنقاط وحت�شني �ملر�كز على م�شتوى 
�ل��ق��م��ة و�ل��ق��اع ، �لأم����ر �ل���ذي يك�شف 
�أهمية �لهتمام بهذه �مل�شابقة وتوفري 
تطورها  ت��ع��زز  �ل��ت��ي  �ملعطيات  جميع 
�لنظر  �أهمية  مع  �لقادمة  �ملو��شم  يف 
بعني �لعتبار �إىل �لهتمام �لإعالمي 

من �لقنو�ت �لف�شائية .

لتاأكيد  ك��ب��رية  ح��اج��ة  و�أك��م��ل:ه��ن��اك 
�مل�شتوى  �مل�شابقة على  بهذه  �لهتمام 
�لإع���الم���ي خ��ا���ش��ة �أن �مل��ت��اأه��ل��ني من 
�ل�����دوري ي��ن��ت��ق��الن �إىل �مل��ح��رتف��ني ، 
كما �أن �حل�شور �جلماهريي �ملتنامي 
�لذي ن�شهده يف �ملباريات يوؤكد �شرورة 
بر�مج  يف  م�شاحة  توفري  على  �لعمل 
بكثري  �لنظر  مع  �لريا�شية  �لقنو�ت 
�أهمية هذ� �جلانب  �إىل  �لهتمام  من 
لل�شركات  وح��ت��ى  ل��الأن��دي��ة  بالن�شبة 
�لتي ميكن �أن تفكر يف رعاية �لأندية.
�لعالية  �ل�����روح  �إىل  �ل��ن��ق��ب��ي  و�أ�����ش����ار 
�لتدريبات  يف  �لالعبني  ت��ر�ف��ق  �لتي 

�ل�شورة  بتح�شني  �ل��ق��وي��ة  و�ل��رغ��ب��ة 
و�لعمل على تعزيز موقع �لفريق على 
�ل�����دوري ، وقال  �ل��رتت��ي��ب يف  لئ��ح��ة 
�إنهم �شعو� لرتتيب �لأمور يف �لفريق 
�لأول ومعاجلة �لأخطاء �لتي ت�شببت 
�ملباريات  يف  للفريق  �ل��ت��و�زن  بغياب 
لكن �لأم��ر يحتاج �إىل وقت مع �لثقة 
معتز  �ل���ق���دي���ر  �مل�������درب  يف  �ل���ك���ب���رية 
ع���ب���د�هلل و�ل���الع���ب���ني ل��الن��ت��ق��ال �إىل 
�لنتائج  م�شتوى  على  �أف�شل  مرحلة 
ي���ك���ون مبقدروه  ق����وي  ف���ري���ق  ل��ب��ن��اء 
�لدور  �ل��ق��وي��ة يف  �ل��ف��ع��ل  ردة  �إظ���ه���ار 

�لثاين للدوري.

مهرجان الظفرة 15 يحدد �شروط ومعايري امل�شاركة يف مزاينة رزين لالإبل  

الدور التمهيدي �سباح اجلمعة القادم 

بطوالت  ختام  يف  م�شاركتها  اأكدت  دولة   43
اجلودو جراند �شالم منها 4 عربية

نات�سو يتعافى واإ�سابته اأفقدتنا قوة هجومية كبرية

حممد �شعيد النقبي:موؤ�شرات مهمة على تطور م�شتوى اجلزيرة احلمراء
»ب�سمة«املدرب معتز عبدهلل تعزز الثقة يف ا�ستعادة التوازن الفني

•• دبي-وام:

للجولف  جمري�  منطقة  يف  تدريبية  ور�شة  �أم�س  �أقيمت 
بح�شور ع���ادل �ل���زرع���وين ن��ائ��ب رئ��ي�����س �حت���اد �لإم����ار�ت 
للجولف، وتوين بينيت رئي�س �لحتاد �لأوروب��ي للجولف 
م��ن �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م. وع��ل��ى هام�س �ل��ور���ش��ة �أع��ل��ن �حتاد 
م�شتقبلية جتمع  ع��م��ل  ���ش��ر�ك��ة  ع��ن  ل��ل��ج��ول��ف  �لإم������ار�ت 
للجولف  �لأوروب������ي  و�لحت����اد  للجولف  �لإم������ار�ت  �حت���اد 
من  ع��دد  �إق��ام��ة  �لتعاون  ه��ذ�  ويتبع  �لهمم،  �أ�شحاب  م��ن 
�ل�شنو�ت  يف  �لإم���ار�ت  ت�شت�شيفها  و�لبطولت  �ملناف�شات 
�لهمم،  �أ�شحاب  �ملقبلة تدعم لعبي �جلولف من  �لقليلة 
�لر�ئدة لدعم جميع  �لإم��ار�ت  دولة  تاأكيد� جلهود  وذلك 
�لأوروبية  �جلولة  �أعلنت  �ل�شياق  هذ�  ويف  �ملجتمع.  فئات 
للجولف عن �نطالق مناف�شات بطولة �لر�بطة �لأوروبية 
ل��الع��ب��ي �جل���ول���ف م���ن �أ����ش���ح���اب �ل��ه��م��م، �ل��ت��ي ت�����ش��م 8 
منطقة  يف  �لأر�����س  ملعب  يف  دب��ي  وت�شت�شيفها  لع��ب��ني، 
وتقام  �ملقبلني،  و�ل�شبت  �جلمعة  يومي  للجولف  جمري� 
�أ�شحاب  من  �جلولف  لالعبي  �لأوروبية  �لر�بطة  بطولة 
للجولف  ورل��د  بي  دي  بطولة  فعاليات  مع  تز�منا  �لهمم 
�ل��ت��ي مت��ث��ل �ن��ت��ه��اء م��و���ش��م �جل���ول���ة �لأوروب����ي����ة 2021 
رولك�س،  �شل�شلة  دبي" �شمن  �إىل  �ل�شباق  "مو�شم  و�نتهاء 
و�لتي تقام يف ملعب �لأر�س يف مالعب جمري� للجولف يف 
�لفرتة من 18 �إىل 21 نوفمرب2021. وتقام �ملناف�شات 
يف دبي بالتعاون مع �لحتاد �لأوروبي للجولف "لأ�شحاب 
�جلديد  �لعاملي  �لت�شنيف  على  �مل�شرفة  �جل��ه��ة  �لهمم" 
لالعبي �جلولف من �أ�شحاب �لهمم، ويطلق عليها م�شمى 
"نهائي دبي"، وتتكون �لبطولة من جولتني ي�شم م�شارها 
�أب��ط��ال �جل��ول��ف �لذين  م��ن  نخبة  وجت��م��ع  ح��ف��رة،   36
و�جهو� م�شاكل بدنية منعتهم من ممار�شة �جلولف ب�شكل 
�حرت�يف، و�أبرزهم �لإجنليزي كيب بوبريت �مل�شنف �لأول 
عامليا،   2 رقم  �مل�شنف  لولور  بريند�ن  و�لأيرلندي  عامليا، 

و�لأمريكي كري�س بيجينز �مل�شنف �لر�بع عامليا، و�لكندي 
كورتي�س باركلي �مل�شنف �ل�شابع عامليا، و�لإيطايل توما�شو 
بريينو �مل�شنف �لثامن عامليا، و�لبلجيكي �آدم وهبي �مل�شنف 
عامليا،   19 �مل�شنف  ب��ر�ون  مايك  و�لإجنليزي  16عامليا، 
وقال  ع��امل��ي��ا.   25 �مل�شنف  ن��ورم��ان  فيليك�س  و�ل�����ش��وي��دي 
" و�شعنا  رئي�س �لحت��اد للجولف  نائب  �ل��زرع��وين  ع��ادل 
��شتعدت  2018 عندما  �عيننا روؤية و��شحة يف عام  �أمام 
�لإمار�ت ل�شت�شافة �لوملبياد �خلا�س - �للعاب �لعاملية يف 
�أبوظبي. وبالتعاون مع خمتلف �أندية �جلولف يف �لإمار�ت 
ومر�كز رعاية �أ�شحاب �لهمم وبطولة دي بي ورلد، نعمل 
على �لرتقاء ب� "لعبي �جلولف من �أ�شحاب �لهمم" �إىل 
�آف���اق ج��دي��دة د�خ���ل �لإم�����ار�ت، وه��دف��ن��ا ه��و جعل ريا�شة 
�أنه  �ملجتمع" و�أ�شاف  �شر�ئح  لكافة  �شموًل  �أكرث  �جلولف 
من خالل برنامج �جلولف �جلديد لالعبني من �أ�شحاب 
�لهمم يف دولة �لإمار�ت، نتطلع يف �حتاد �لإمار�ت للجولف 
�أن ت�شبح ريا�شة �جلولف يف متناول �جلميع بغ�س �لنظر 
عن �لعمر �أو �جلن�س �أو �لقدرة �لبدنية. وقال توين بينيت 
 " �لهمم  �أ�شحاب  م��ن  للجولف  �لأوروب����ي  �لحت���اد  رئي�س 
هذه فر�شة ر�ئعة لعر�س �جلانب �لإن�شاين للعبة �جلولف 
وكذلك تقدمي لعبة �جلولف لفئة جديدة من �جلماهري 
�إلهامهم  �إىل  ن��ه��دف  و�ل���ذي���ن  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب  ل���ش��ي��م��ا 
وت�شجيعهم على �ل�شتمتاع بالفو�ئد �ل�شحية و�لجتماعية 
لريا�شة �جلولف.. ن�شكر �لإمار�ت على جهودها �ملبذولة يف 
دعم ريا�شة �جلولف ب�شكل عام و�جلولف لأ�شحاب �لهمم 
�إتاحة  على  كذلك  �لأوروب��ي��ة  �جلولة  ن�شكر  ب�شكل خا�س، 
�لفر�شة لنكون هنا �ليوم بينكم". وتز�منا مع تاأكيد عودة 
�لعديد  �إقامة  ي�شهد �حلدث  دبي،  �إىل مالعب  �جلماهري 
�إثارة  �لتي جتمع بني  للجمهور  �ملخ�ش�شة  �لفعاليات  من 
�لرتفيهية،  و�لأن�شطة  و�ل�شيافة  �لعاملية  �جلولف  لعبة 
وميكن لع�شاق �جلولف �حل�شول على �لتذ�كر �ملجانية من 

خالل زيارة �ملوقع �للكرتوين.

دبي ت�شت�شيف بطولة الرابطة االأوروبية لالعبي اجلولف من »اأ�شحاب الهمم«
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•• لعني-الفجر:

�لعني  ن������ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  �ع���ت���م���د 
�لهيكل  �لذهنية،  و�لأل��ع��اب  لل�شطرجن 
بالنادي  �لتنفيذي  للجهاز  �لتنظيمي 
�ملرحلة  �مل��ن�����ش��ودة يف  �ل��ت��ط��ل��ع��ات  وف���ق 
�مل�شت�شار  يتوىل  �أن  تقرر  وقد  �لقادمة 
�لزرعوين  ع���ب���د�هلل  ب���ن  �أم����ني  حم��م��د 
للنادي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  م��ن�����ش��ب 
ذ�تية حافلة  ب�شرية  �لزرعوين  ويتمتع 
�إنه حا�شل على درجة �ملاج�شتري  حيث 
�جلامعة  م���ن  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ق��ان��ون  يف 
�لأمريكية وكان ع�شو� يف جمل�س �إد�رة 

�لإد�رة  جمل�س  لرئي�س  ون��ائ��ب��ا  �ل��ن��ادي 
من  �لعديد  �ل��ن��ادي  فريق  خاللها  حقق   2021 �إىل   2013 من  �لفرتة  يف 
�لبلو�شي  �شهد�د  ح�شن  �شعيد  من  كل  ت�شمية  مت  �أخ��رى  جهة  من  �لإجن���از�ت 
�لإد�ري��ة و�ملهند�س طارق علي حممد �لطاهر مدير�  مدير� تنفيذيا لل�شوؤون 
من�شب  يف  عبا�س  حممد  �ل�شيد  وحممد  �لفنية  و�ل�شوؤون  للعمليات  تنفيذيا 

�ملدير �لتنفيذي �ملايل

••  دبي-الفجر

�أعاد �لفوز على لبنان �شيئا من �لأمل 
�آمال  �أن��ع�����س  ،ف��الن��ت�����ش��ار  ملنتخبنا 
�لأب��ي�����س يف �حل�����ش��ول ع��ل��ى �ملركز 
�أن رفع  ب��ع��د  �مل��ج��م��وع��ة  �ل��ث��ال��ث يف 
�ملهمة  لكن  نقاط  �شت  �إىل  ر�شيده 
م��ع��ق��دة و���ش��ع��ب��ة وتتطلب  م���ات���ز�ل 
�ملرحلة  م���ع  ب��اإي��ج��اب��ي��ة  �ل��ت��ع��اط��ي 
�لتي  �ملتبقية  �ملباريات  وم��ع  �ملقبلة 
يحتاج فيها �لأبي�س لتحقيق �أف�شل 
و�ملحللون  �لفنيون  و�ت��ف��ق  �لنتائج 
ع���ل���ى �أه���م���ي���ة �لن���ت�������ش���ار �لأخ�����ري 
�أنه قد يكون بد�ية ل�شحوة  و�أكدو� 

ب��ق��وة ويرى  �لأب���ي�������س و�ن���ط���الق���ه 
عمار �لدوخي لعب �ل�شعب �ل�شابق 
�لأخرية  �مل��ب��ار�ة  �أن  �لفني  و�ملحلل 
�أمل  بارقة  بالفعل  �ملنتخب  منحت 
و�أنها �شححت �أو�شاع �لأبي�س وقال 
�لدوخي رغم �أن �لفوز جاء متاأخر� 
�أل  م��ن  ت��اأت��ي متاأخر� خ��ري  �أن  لكن 

�أن �ملنتخب و�شع  �أعتقد  �أب��د�ً،  تاأتي 
حد� بهذ� �لنت�شار حلقبة مل تكن 
�لنتائج فيها مر�شية و�أ�شاف بغ�س 
�لنظر عن �لأد�ء فالفوز �أهم من كل 
�شيء وهو ماكنا نبحث عنه  وعلينا 
وجتديد  ���ش��ورة  باأف�شل  ��شنثماره 
�لثقة يف �ملنتخب ودعمه بقوة حتى 

منتخبنا  �مل���رج���وة،  �ل��ن��ت��ائ��ج  يحقق 
منتخبات  م���ع���ظ���م  م�����ن  �أف���������ش����ل 
يكون  �أن  وك��ان يفرت�س  جمموعته 
نبكي  لن  لكن  �ملجموعة  �شد�رة  يف 
على �للن �مل�شكوب ولبد �أن نتم�شك 
بالأمل ونوؤمن بقدرة منتخبنا على 
وبدوره  �لأخرية  �لفر�شة  ��شتغالل 

قال خالد ر��شد مدير فريق �شيتي: 
�إن �لفوز �أ�شعد �جلميع و�أعاد �لآمال 
و�عترب �أن �لأبي�س ��شتعاد �لأ�شبقية 
يف توقيت مهم وعليه �أن ي�شتمر يف 
�لنت�شار�ت و�إل يعود للمربع �لأول 
للدعم  ب��ح��اج��ة  �ملنتخب  �أن  ور�أى 
وجتديد  �ملعنويات  ورف��ع  و�مل�شاندة 
وق���ت مطالبا  �أي  م��ن  �أك���رث  �ل��ث��ق��ة 
�لتعاطي  و�لإع������������الم  �جل����م����ه����ور 
علي  وو�شف  �ملرحلة  مع  �لإيجابي 
و�لو�شل  �لإم����������ار�ت  لع�����ب  رب���ي���ع 
و�ل�������ش���ع���ب وع����ج����م����ان و�ل����ع����روب����ة 
و�شع  �ل�شابق  و�ل��رم�����س  و�حل�����ش��ن 
�أف�����ش��ل م��ن �ل�شابق  ب��ان��ه  �مل��ن��ت��خ��ب 

�لأبي�س  يحقق  �أن  ن��اأم��ل  كنا  وق��ال 
�أم����ر  ي��ح�����ش��م  و�أن  �أف�������ش���ل  ن���ت���ائ���ج 
هناك  ر�أي���ي  يف  لكن  مبكر�  �ل��ت��اأه��ل 
�إىل  �أدت  �لتي  �لأ�شباب  من  �لعديد 
لذكرها  �مل��ن��ت��خ��ب لد�ع�����ي  ت���ر�ج���ع 
�أن  لأن �مل��رح��ل��ة �حل��ال��ي��ة ي��ف��رت���س 

و�أمتنى  �لهمم  تكون للدعم و�شحذ 
،�ملنتخب  للدعم  �جلميع  يتفرغ  �أن 
يحتاجنا لي�شتغل �لفر�شة �لأخرية 
وي��ج��ب �أل ن��خ��ذل��ه ك��م��ا ي��ج��ب على 
�أي�شا  �ملنتخب  وم����درب  �ل��الع��ب��ني 
�ألي��خ��ذل��و� �ل�����ش��ارع �ل��ري��ا���ش��ي و�أن 

ن��ك��ون م��ب��ار�ة ل��ب��ن��ان ب��د�ي��ة ملرحلة 
ج���دي���دة وخم��ت��ل��ف��ة م��رح��ل��ة مليئة 
و�لت�شحية  و�ل��ب��ذل  ب��الن��ت�����ش��ار�ت 
خمتتما  و�لتفاين  �لقتالية  و�ل��روح 
�لتم�شك  وعلينا   ملعبنا  يف  �ل��ك��رة 

بالأمل و�لقتال حتى �آخر حلظة.  

••  اأبوظبي-الفجر: 

�أعلن جمل�س �أبوظبي �لريا�شي و�شركة برتول �أبوظبي �لوطنية "�أدنوك"، 
عن �ن�شمام �أ�شرع رجل يف �لعامل لعام 2021 �إىل قائمة نخبة �لريا�شيني 
�لذي �شيقام يوم �جلمعة  �أبوظبي  �أدنوك  �مل�شاركني يف مار�ثون  �لعامليني 

�ملو�فق 26 نوفمرب �جلاري يف كورني�س �أبوظبي.
من  �لثالثة  �لن�شخة  يف  ح�����ش��وره  �إي��ك��ريو  تيتو�س  �لكيني  �ل��ع��د�ء  و�أك���د 
للرجال،  �لعاملي  �لت�شنيف  �شمن  �خلام�س  باملركز  يقف  حيث  �مل��ار�ث��ون، 
قائمة  وت�شم  ث��ان��ي��ة،  وخم�شني  و�شبعة  ودقيقتني  �شاعتني  يبلغ  ب��زم��ن 

�إجناز�ته �شمن م�شريته �لريا�شية �لحرت�فية، ح�شوله على �ملركز �لأول 
ومار�ثون   ،2019 هونولولو  وم��ار�ث��ون   ،2021 ميالنو  م��ار�ث��ون  يف 

مك�شيكو �شيتي 2018، ومار�ثون �إ�شبيلية 2017.
كما ي�شهد �حلدث �ملرتقب م�شاركة ثمانية من ريا�شيي �لنخبة و�لذين 
 .2021 �أب��وظ��ب��ي  �أدن����وك  م���ار�ث���ون  يف  �لأول  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  �شيتناف�شون 
�لعامل  يف  �لريا�شيني  �أف�شل  من  ع��دد�ً  للعد�ئني  �لنخبة  ت�شكيلة  وت�شم 
مثل روبن كيربوب كيبيجو، و�أبيل كريوي، وبارنابا�س كيبتوم، وفيليمون 
و�أليمو  كيبالغات  وفيفيان  موجي�س،  وبيتلهيم  ت�شومبا،  ويوني�س  رون��و، 

ميجريتو.

يف �ملقابل ترحب قرية �ل�شباق �ملعتمدة يف �ملقر �لرئي�شي ل�شركة "�أدنوك" 
بامل�شاركني و�جلمهور ملدة 3 �أيام قبل موعد �شباق �ملار�ثون، وذلك خالل 
�لفرتة من 22 �إىل 25 نوفمرب �جل��اري، كما توفر لكافة �أف��ر�د �لعائلة 
و�لأن�شطة  �ملمتعة  �لفعاليات  من  متنوعة  جمموعة  يف  �مل�شاركة  فر�شة 
�إطار تعزيز منط �حلياة �ل�شحية و�لرتفيهية لأفر�د  �لعائلية، وذلك يف 
و�مل�شاركني  �لعد�ئني  �لعائلي  �حل��دث  ي�شت�شيف  حيث  �أبوظبي،  جمتمع 
�لذين ترت�وح �أعمارهم من 6 �إىل 70 �شنة من جميع م�شتويات �للياقة 
�لبدنية، ويهدف �إىل تعزيز �أ�شلوب �حلياة �لن�شط ورفع م�شتوى �ل�شحة 

�لبدنية يف جمتمع �أبوظبي.

•• اأبوظبي –الفجر:

�أط��ل��ق��ت ر�ب��ط��ة �مل��ح��رتف��ني �لإم���ار�ت���ي���ة مطلع �لأ���ش��ب��وع �جل����اري "جولة 
�ملجتمعية  فعالياتها  �أج��ن��دة  �شمن  تنظمها  �لتي  �مل��ب��ادرة  وه��ي  �ملد�ر�س"، 
�ملحرتفني  مل�شابقات  للرتويج  �ملو�شم  م��د�ر  على  �ملتو��شلة  و�لت�شويقية 

و�لأندية �مل�شاركة فيها.
�ملد�ر�س" �إقامة فعاليات ريا�شية وترفيهية متنوعة د�خل  "جولة  وت�شهد 
�لعمرية  �لفئات  خمتلف  مع  �لتو��شل  تعزيز  �أج��ل  من  خمتلفة،  م��د�ر���س 
و�لتفاعل معهم وتعريفهم بامل�شابقات وحتفيزيهم حل�شور �ملباريات، حيث 
�لر�بطة،  فعاليات  يف  و�لأع��م��ار  �جلن�شيات  كافة  من  �لطالب  �إ���ش��ر�ك  يتم 
ممار�شة  و�أهمية  �ل�شحي  و�لتثقيف  �لريا�شي،  �لوعي  ن�شر  على  و�لعمل 

�لريا�شة عموما للحفاظ على �ل�شحة وبناء جمتمع �أكرث ن�شاطاً وحيوية.
�أبوظبي، حيث  �إمارة  �ملد�ر�س ملد�ر�س  �ملرحلة �لأوىل من جولة  وخ�ش�شت 
و�شتتو��شل �جلولة يف مد�ر�س  �لنخل،  �شا�س  �أدن��وك-  زي��ارة مد�ر�س  متت 
�لإمار�ت �لوطنية �أيام 28-29-30 نوفمرب �جلاري، ثم مد�ر�س �أدنوك- 
�لظفرة من 5 �إىل 7 دي�شمرب �ملقبل، على �أن تتم زيارة �لعديد من �ملد�ر�س 
من خمتلف مناطق �لدولة على مد�ر �ملو�شم. وعرب وليد �حلو�شني، �ملدير 
�لتنفيذي للر�بطة، عن تقديره جلهود مد�ر�س �لدولة بالتفاعل مع هذه 
�ملبادرة �لتي تاأتي �شمن �خلطة �ل�شرت�تيجية للر�بطة، وجهودها للو�شول 
�إىل �جلماهري و��شتقطابهم، وذلك وفق �أجندة حافلة باملبادر�ت و�لفعاليات 
�أجل  �أو �لتو�جد فيها، من  �إقامتها  و�مل�شاركات �لتي حتر�س �لر�بطة على 
فيها،  �مل�شاركة  لالأندية  و�لرتويج  �ملجتمع،  يف  �ملحرتفني  م�شابقات  �إب��ر�ز 

�لذين  �لطالب  �أبنائنا  ومنها  �لفئات  خمتلف  مع  �لتو��شل  ج�شور  وبناء 
يتابعون كرة �لقدم وم�شابقات �ملحرتفني ب�شغف كبري. وعلى �شعيد �آخر، 
�لتجارية على �شعيد  �ملر�كز  بع�س  �ملحرتفني يف  ر�بطة  �شتتو�جد من�شة 
وترفيهية  ريا�شية  و�أن�شطة  بفعاليات  �ل����زو�ر  �شي�شتمتع  حيث  �ل��دول��ة، 
و�شيتم  �لر�بطة،  مل�شابقات  و�لت�شويقية  �لرتويجية  متنوعة �شمن �حلملة 
�لر�بطة على من�شات  �لتجارية عرب �شفحات  �ملر�كز  �أ�شماء  �لإعالن على 

�لتو��شل �لجتماعي ب�شكل دوري.
ويف ذ�ت �ل�شياق، حتر�س �لر�بطة على تزويد �مل�شاركني يف خدمة �لأخبار 
و�لن�شر�ت �لدورية باأهم �ملو�عيد و�لفعاليات عرب �إر�شال ن�شر�ت �إلكرتونية 
بالإ�شافة  �ملباريات  تذ�كر  ل�شر�ء  رو�بط  و�ملو�عيد،  �لأح��د�ث  �أهم  تت�شمن 

�إىل ��شتطالع �آر�ء �جلماهري من خالل �ل�شتبيانات �لدورية.

الفوز على لبنان يعيد االأمل لالأبي�ض

مع ت�سجيل اأكرث من 10 اآالف م�سارك ...

اأ�شرع رجل يف العامل لعام 2021 ين�شم اإىل قائمة 
امل�شاركني يف ماراثون اأدنوك اأبوظبي

�سمن فعالياتها املجتمعية والت�سويقية

رابطة املحرتفني تطلق »جولة املدار�ض«

• الدوخي : منتخبنا �سحح الو�سع والبد من ا�ستغالل الفر�سة 
االإعالم واجلمهور يف املرحلة املقبلة ينتظر  كبري  دور  را�سد:  • خالد 

يف ملعبنا والكرة  قائم  :الرهان  ربيع  • علي 

•• دبي-الفجر:

�حتاد  رئ��ي�����س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  ��شتقبل 
�أ�شرف  �أم�����س �لأول �ل��دك��ت��ور  �لإم�����ار�ت ل��ك��رة �ل��ق��دم ي��وم 

�شبحي وزير �ل�شباب و�لريا�شة �مل�شري.
وناق�س �جلانبان �ملو��شيع �خلا�شة بكرة �لقدم و�لبطولت 

�ل���ك���روي���ة �ل���ت���ي ���ش��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا خ����الل �ل���ف���رتة �ملقبلة 
وم�����ش��ارك��ة منتخبي   ، و�لأن����دي����ة  �ل��وط��ن��ي��ة  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات 
�لإمار�ت وم�شر يف بطولة فيفا كاأ�س �لعرب �أو�خر نوفمرب 

�جلاري.
بتطور  �مل�شري  و�لريا�شة  �ل�شباب  وزير  �أ�شاد  جانبه،  من 
�لتي  وبالتوجهات  �لقدم  لكرة  �لإم���ار�ت  �حت��اد  يف  �لعمل 

�ل��ع��الق��ات مع  �ل��ك��رة لتوطيد  م��ن خ��الل��ه��ا �حت���اد  ي�شعى 
تبادل  �أهمية  �إىل  ،م�����ش��ري�ً  و�ل��ق��اري��ة  �لوطنية  �لحت����اد�ت 

�خلرب�ت  بني �حتادي �لإمار�ت وم�شر لكرة �لقدم.
ح�شر �للقاء ه�شام �لزرعوين وحميد �أحمد �لطاير و�شامل 
عبد�هلل �ل�شام�شي �أع�شاء جمل�س �لإد�رة ، وحممد عبد�هلل 
هز�م �لظاهري �لأمني �لعام لحتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم .

را�شد بن حميد ي�شتقبل وزير ال�شباب 
والريا�شة امل�شري 

الزرعوين رئي�شا تنفيذيا لنادي 
العني للريا�شات الذهنية 

�لرميات  يف  متقّدماً  در�شاً  ك��وري  �شتيفن  ووري��رز  �شتايت  غولدن  جنم  ق��ّدم 
�شكة  �إىل  فريقه  ع���ودة  يف  �أ�شهمت  نقطة   37 خاللها  م��ن  جمع  �لثالثية 
�ل���دوري  �ل��ث��الث��اء يف  ب��روك��ل��ني نت�س  117-99 ع��ل��ى  ب��ف��وزه  �لن��ت�����ش��ار�ت 

�لأمريكي للمحرتفني بكرة �ل�شلة.
�لقو�س )رميات ثالثية(، ليمنح ووريرز  27 نقطة من خارج  و�أح��رز كوري 
كيفن  �شتايت  غولدن  يف  �ل�شابق  وزميله  نت�س  م�شيفه  على  م�شتحقاً  ف��وز�ً 
و�أد�ًء ر�ئعني مو�زناً بني هجوم قوي ودفاع  دور�ن��ت. وق��ّدم ووري��رز جمهود�ً 

�شلب بقيادة در�ميوند غرين.

كوري يتعملق ويفرمل نت�ض 

Date 18/ 11/ 2021  Issue No : 13395
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. 0506767616- 
Email 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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 11/ 2021  Issue No : 13395
Dubai Courts of First Instance

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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 11/ 2021  Issue No : 13395
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

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

Date 18/ 11/ 2021  Issue No : 13395
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

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -وام:

يو��شل "حتدي دبي للياقة 2021 " تقدمي فعالياته 
�ملميزة حيث ي�شهد �لأ�شبوع �خلتامي لدورته �خلام�شة 
�مل�شوقة  و�لأن�������ش���ط���ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  �مل���زي���د  �إق����ام����ة 
"حتدي  ر�أ�شها  وعلى  دب��ي  �أنحاء  جميع  يف  و�حلما�شية 

دبي للجري" �لذي �شيقام يف �شارع �ل�شيخ ز�يد جمدد�ً 
م�شمار  �إىل  ليحوله  نوفمرب   26 �ملو�فق  �جلمعة  يوم 
و�لقدر�ت  �لأع��م��ار  للعد�ئني من خمتلف  ج��ري �شخم 

�لبدنية.
ويت�شمن جدول فعاليات "حتدي دبي للياقة"يف �أ�شبوعه 
�خلتامي طيفاً متنوعا من �لأن�شطة �لتي ت�شمل ح�ش�س 

لالأطفال  ريا�شية  "وور�س   Riverdance "رق�س
"Sparrin"وكرة �لقدم  وريا�شة مالكمة �ل�شبارينغ 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل�شم�س  غ���روب  وق��ت  "�ليوغا"  وجل�شات 
عودة �شباق �ل�شباحة "The Beach Swim " �إىل 
"JBR" و�ل��ذي يقدم حتديات  �شاطئ جمري�  م�شاكن 

ممتعة للم�شاركني من كافة �لأعمار .

»حتدي دبي للياقة 2021«.. فعاليات 
ريا�شية متوا�شلة

�شمنت �لأرجنتني تاأهلها �إىل مونديال قطر 2022 يف كرة �لقدم برغم تعادلها مع �شيفتها وغرميتها �لرب�زيل دون �أهد�ف يف مبار�ة باهتة 
�لعاملي �لكبري للمرة  �لنتائج يف م�شلحتها لت�شارك يف �حلدث  �إذ �شبت باقي  �أمريكا �جلنوبية،  14 من ت�شفيات  وخ�شنة، �شمن �ملرحلة 
�لثالثة ع�شرة تو�لياً. وبرغم �لتعادل، حجز زمالء �لأ�شطورة ليونيل مي�شي بطاقتهم نحو كاأ�س �لعامل، بعد خ�شارة منتخبي ت�شيلي �أمام 
�لإك��و�دور �شفر2- و�لأوروغ��و�ي �أمام بوليفيا �شفر3-. وفيما يتاأهل �أول �أربعة منتخبات من �ملجموعة �ملوحدة ويلعب �خلام�س ملحقاً 
12 نقطة عن كل من كولومبيا و�لبريو �للتني لعبتا مبار�ة  13 مبار�ة، بفارق  29 نقطة من  �إىل  فا�شاًل، رفع "�ألبي �شيلي�شتي" ر�شيده 

�أكرث وتتو�جهان يف �جلولة �ملقبلة، ما يعني �شمانه �حتالل �أحد �ملر�كز �لأربعة �لأوىل.
وتابع �ملنتخب �لأرجنتيني م�شاره �لإيجابي يف 2021، بعد �إحر�زه لقب كوبا �أمريكا على ح�شاب �لرب�زيل يف ريو دي جانريو.

وهذه �ملرة �لثالثة ع�شرة تو�لياً و�ل�18 يف تاريخها ت�شارك �لأرجنتني يف كاأ�س �لعامل، وقد تّوجت مرتني يف 1978 و1986، علماً �نها 
�خفقت يف �لت�شفيات مرة وحيدة عام 1970. وكانت �لرب�زيل �أوىل �ملتاأهلني عن �أمريكا �جلنوبية بفوزها على كولومبيا -1�شفر �خلمي�س. 

ومل تاأت �ملبار�ة على م�شتوى �لتوقعات بني �أكرب قوتني يف �أمريكا �جلنوبية، �إذ كانت �لرب�زيل قد �شمنت تاأهلها فيما �شارت �لأرجنتني بثبات 
نحو �لنهائيات وهما �لفريقان �لوحيد�ن دون �أي خ�شارة حتى �لآن. ودفع مدرب �لأرجنتني ليونيل �شكالوين مبي�شي، �أف�شل لعب يف �لعامل �شت 

مر�ت، يف �لت�شكيلة �لأ�شا�شية بعد عودته من �ل�شابة، فحاول مع زمالئه تهديد �ملرمى �لرب�زيلي من �مل�شافات �لبعيدة.
منح �حلار�س �ألي�شون �لثقة لل�شيوف �لرب�زيليني �أمام ت�شديدتي لوتارومارتيني�س )24( ورودريغو دي بول )40(.

�أما مي�شي، �ملر�َقب من زميله يف باري�س �شان جرمان �لفرن�شي ماركينيو�س، فغابت خطورته حتى �لدقيقة �لأخرية عندما �أطلق ت�شديدة بعيدة 
�أحبطها حار�س ليفربول �لإنكليزي.

قال بعد �ملو�جهة "�أنا بحال جيدة و�إل ملا خ�شت �ملبار�ة. توقفت منذ فرتة ولي�س �شهاًل �أن تخو�س مبار�ة مرتفعة �لإيقاع. �آمل يف نهاية �شنة 
جيدة". ومن جهة �لرب�زيل �ملحّلقة يف �ل�شد�رة بفارق 6 نقاط عن �لأرجنتني، غاب نيمار ل�شابة ع�شلية، فدفع �ملدرب تيتي بال�شاب فيني�شيو�س 

ل ماتيو�س كونيا على غابريال جيزو�س. جونيور وف�شّ
و�شهدت �ملبار�ة خ�شونة على غر�ر �شرب نيكول�س �أوتامندي بكوعه �لرب�زيلي ر�فينيا �لذي �شالت �لدماء من �شفته دون طرد �ملد�فع �لأرجنتيني 

)33(. وبدت �لرب�زيل �أكرث �شال�شة يف و�شط �للعب مع لوكا�س باكيتا وفريد وفابينيو. �شّدت �لعار�شة �لأرجنتينية ت�شديدة بعيدة لفريد )60(، 
فيما تالعب فيني�شيو�س جونيور �أحياناً بالدفاع �لأرجنتيني دون جناعة.

قال فريد "لعبنا جيد�ً يف كل مبار�ة هذه �ل�شنة، وقد تاأهلنا �إىل كاأ�س �لعامل". تابع "�أخفقنا �ليوم يف �لثلث �لأخري، لكن �لأهم هو �لعودة ب�شباك 
نظيفة". و�أخفقت �لرب�زيل يف �لثاأر من �لأرجنتني �لتي �أ�شقطتها يف عقر د�رها ملعب مار�كانا يف متوز/يوليو �ملا�شي يف نهائي كوبا �أمريكا. �لتقيا 
جمدد� يف �أيلول/�شبتمرب �ملا�شي يف �لرب�زيل، لكن �ملبار�ة توقفت بعد خم�س دقائق من بد�يتها، ب�شبب �قتحام ممثلني من �ل�شلطات �ل�شحية 
�لرب�زيلية ملعب "كورينثيانز" زعمو� خمالفة �ل�شيوف لربوتوكولت فريو�س كورونا. وقال لعب و�شط �لأرجنتني رودريغو دي بول "�إذ� حّللنا 

هذه �ل�شنة، فهي جميلة. ما مررنا به مع �مل�شجعني... كل �لأمور كانت جيدة". ومل حتتفل �لأرجنتني بعد �شافرة �لنهاية بالتاأهل، �إذ �نتظرت 
تعرث باقي �ملنتخبات �ملناف�شة على �ملركز �لر�بع لت�شمن ح�شابياً �لرحلة �لقطرية نهاية �لعام �ملقبل.
وبعد خ�شارة ت�شيلي على �أر�شها �أمام �لإكو�دور �شفر2-، �شمنت ح�شابياً �حللول بني �لأربعة �لأو�ئل.

�لفوز  �أرت��ورو فيد�ل )14(، ما عّبد طريق  �ملخ�شرم  ت�شيلي  �إ�شتوبينان )9(، ثم ُطرد جنم  برفي�س  بهدف  باكر�ً  �لإك��و�دور  تقّدمت 
لل�شيوف �لذين �أ�شافو� �لثاين يف �لوقت �لبدل عن �شائع عرب موي�شي�س كاي�شيدو )3+90(.

وعّززت �لإكو�دور )23 نقطة( حظوظها بعدما �أحلقت بت�شيلي )16( خ�شارة �أوىل بعد 3 �نت�شار�ت.
على م�شيفتها  فوزها  بعد  نقطة   17 مع  �خلام�س  �ملركز  �إىل  �رتقت  �إذ  �ملرحلة،  �مل�شتفيدين يف هذه  �أب��رز  �لبريو من  وكانت 

فنزويال �ملتو��شعة 2-1. �شّجل للفائز جانلوكا لبادول )18( وكري�شتيان كويفا )65( وللخا�شر د�روين مات�شي�س )52( 
علماً باأن �لأخري �أهدر ركلة جز�ء )68(. وتابعت �لأوروغ��و�ي )16(، بطلة 1930 و1950، تر�جعها �ملخيف، �إذ ُمنيت 
�أربع مباريات  �لثالث يف  �لتي حققت فوزها  �أمام م�شيفتها بوليفيا �شفر3-. �شّجل لبوليفيا )15(  بخ�شارة ر�بعة تو�لياً 
خو�ن كارلو�س �أر�شي )29 و79( ومار�شيلو مارتين�س )45(. و�أهدر مورينو ركلة جز�ء )62( قبل �أن يكمل فريقه �ملبار�ة 

بع�شرة لعبني �ثر طرد كارميلو �ألغار�نا�س )74(.
و�نتهت �ملو�جهة بني "بطلي �لتعادلت" كولومبيا و�شيفتها �لبار�غو�ي بالتعادل �ل�شلبي.

تعادلت كولومبيا، ر�بعة �لرتتيب )17(، ثماين مر�ت يف 14 مبار�ة، فيما تعادلت �لبار�غو�ي، و�شيفة �لقاع )13(، �شبع مر�ت حتى 
�لآن. و�شحيح �أن كولومبيا حتتل ر�هناً �ملركز �لر�بع �ملوؤهل مبا�شرة �إىل �ملونديال، �إل �نها فازت 3 مر�ت فقط يف 14 مبار�ة.

ويبدو �ل�شر�ع قوياً، خ�شو�شاً على �لبطاقة �لر�بعة، �إذ يبلغ �لفارق �أربع نقاط فقط قبل �أربع جولت من �لنهاية، بني كولومبيا �لر�بعة 
و�لبار�غو�ي �لتا�شعة.

االأرجنتني تعرب املونديال رغم التعادل مع الربازيل 
�أعرب �لنجم �ل�شوي�شري �ملخ�شرم روجيه فيدرر �لذي يتعافى من 
�أ�شهر عدة، عن  �أبعدتاه عن �ملالعب منذ  �آثار جر�حتني يف ركبته 
�أمله يف �لعودة �إىل �ملناف�شات �شيف عام 2022 وبالتايل ��شتبعد 
�لبطولت  �أوىل  �ملفتوحة،  ��شرت�ليا  �مل�شاركة يف بطولة  نف�شه من 

�لأربع �لكربى يف كرة �مل�شرب مطلع �لعام �ملقبل.
دو  تريبون  "ل  �أجرتها معه �شحيفتا  فيدرر يف مقابلة  ك��الم  ج��اء 
م�شاركته  �مكانية  عن  �شوؤ�له  لدى  وقال  �شاعة"  و"24  جنيف" 
يف ��شرت�ليا "�شر�حة، �شاأكون منده�شا يف �مل�شاركة حتى يف 
وميبلدون، وبالتايل ل تدخل بطولة ��شرت�ليا �شمن 

تفكريي".
ومل يخ�س فيدرر �شوى 13 مبار�ة خالل 
�لعام �حلايل وتر�جع ت�شنيفه �لعاملي �إىل 
بعد خ�شوعه  وذلك  ع�شر  �ل�شاد�س  �ملركز 

لعمليتني جر�حيتني يف ركبته.
�إىل  "�لعودة  ت���ك���ون  �أن  ف����ي����درر  ورج������ح 
�أن  2022" حم���ذر�ً  ع��ام  �شيف  �ملناف�شات 
�ملقبلة  �خلم�شة  �أو  �لأربعة  �لأ�شهر  "تكون 

حا�شمة".
متوز/ يف  وميبلدون  بطولة  يف  �شارك  فيدرر  وك��ان 
�أن يعلن  �لنهائي قبل  �ل��دور ربع  �ملا�شي وخرج من  يوليو 
�ن�شحابه من م�شابقة كرة �مل�شرب يف دورة �للعاب �لوملبية 
غ�شروف  يف  ج��ر�ح��ت��ني  لعمليتني  خ�شع  ث��م  ط��وك��ي��و،  يف 

ركبته �ليمنى.
ك��ان ل بد يل من  "�لعملية  �ل�شدد  ه��ذ�  وق��ال فيدرر يف 
�لبعيد...من  �مل���دى  على  ر�ح��ت��ي  �ج��ل  م��ن  لها  �خل�����ش��وع 
�جل ممار�شة ريا�شة �لتزلج مع �ولدي، لعب كرة �لقدم �و 
�لولوية  �لقادمة.  �لعقود  يف  ��شدقائي  مع  �مل�شرب  ك��رة 
بالن�شبة �يل هي ��شتعادة حالتي �لبدنية من �جل حياتي 

�ل�شخ�شية".
�لثاين/يناير  ك��ان��ون  قبل  �لرك�س  ف��ي��درر  ي�شتطيع  ول 
�إىل ح��د م��ا كرة  "ت�شبه  ب��ت��دري��ب��ات  ي��ب��د�أ  �ن  ق��ب��ل  �مل��ق��ب��ل 
ني�شان-�أبريل  �أو  �آذ�ر-م���ار����س  يف  قوله  بح�شب  �مل�شرب" 
�ملقبلني. بيد �نه بد� حذر�ً جد�ً يف ما يتعّلق بطموحاته "�أريد 

معرفة قدرتي كالعب كرة م�شرب حمرتف مّرة جديدة".
على  ود�ع��اً  �أق��ول  �أن  "�أود  كبري�ً  لقباً  ب�20  �لفائز  و�أ�شاف فيدرر 
طريقتي وعلى ملعب كرة م�شرب. �لأمر �شيان بالن�شبة �إيل معاودة 
�لذي  "�ل�شوؤ�ل  �أو �حلادية و�لربعني". وختم  �لربعني  �شن  �للعب يف 
باللعب بطريقة يومية.  باوجاع  �شاأ�شعر  بالن�شبة �يل، هل  نف�شه  يطرح 
قلبي يرد بالإيجاب، �تخذ �لمور كما تاأتي وحتى لو ��أي �أدري �أن �لنهاية 

�أ�شبحت قريبة �أود خو�س بع�س �ملباريات �لكبرية".

فيدرر ياأمل يف العودة اإىل املناف�شات �شيف 2022 

و�ملنتخب  �لفرن�شي،  ج��ريم��ان  ���ش��ان  ب��اري�����س  �أك���د جن��م 
م��و�ج��ه��ة نظريه  �أن  م��ي�����ش��ي،  ل��ي��ون��ي��ل  �لأرج���ن���ت���ي���ن���ي، 
يف  �ل�شلبي،  بالتعادل  قليل  منذ  �نتهت  �لتي  �لرب�زيلي 
للغاية،  �شعبة  ك��ان��ت   ،2022 �ل��ع��امل  ك��اأ���س  ت�شفيات 
نخ�شر،  بعمل جيد ومل  �لقيام  هو  �ملهم  �أن  �إىل  م�شري�ً 

ون�شتمر يف �لتطور".
�أن  نعلم  "كنا  قائاًل:  �للقاء  نهاية  عقب  مي�شي  حتدث 
�للقاء �شيكون بهذه �لطريقة، مبار�ة مقفولة، و�شعبة 

�للعب".
�لإيقاع  فقدت  يكفي،  مبا  و�شلت  بخري،  "�أنا  و�أ���ش��اف: 

فقط، وكانت هذه مبار�ة �شديدة �لكثافة، و�إل ملا لعبت، 
مل �ألعب لفرتة طويلة ولي�س من �ل�شهل �للعب بالإيقاع 

�لذي تتطلبه هذه �ملبار�ة".
باأننا قادرون على  �لبد�ية كنا مقتنعني  "منذ  و�ختتم: 
�لفوز، حاولنا �للعب و�أحياناً مل يكن ذلك ممكناً، �ل�شيء 
يف  ون�شتمر  نخ�شر  مل  جيد،  بعمل  نقوم  �أن��ن��ا  ه��و  �ملهم 

�لتطور".
م��ن جانب  �مل��ب��ار�ة مثرية  م��ن  45 دقيقة  �أول  وج���اءت 
�ملنتخبني، من خالل �شعيهم لتحقيق �لفوز، حيث كانت 

�أخطر فر�س �ملبار�ة عن طريق فيني�شيو�س جونيور.

 هذا ما قاله مي�شي بعد التعادل مع الربازيل

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 163968 
با�ش��م:  �شركة �أعمال �ملياه و�لطاقة �لدولية 

�ل�����ش��رق��ي، خم���رج 8، ���س .ب: 22616،  وع���ن���و�ن���ه:  �ل��ب��و�ب��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة، �ل���د�ئ���ري 
�لريا�س11416، �ململكة �لعربية �ل�شعودية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 35

بتاريخ: 2013/12/03  و�مل�شجلة حتت رقم: 163968 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

2031/10/18 �حلماية يف  2021/10/18  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 163969 
با�ش��م:  �شركة �أعمال �ملياه و�لطاقة �لدولية  

�ل�����ش��رق��ي، خم���رج 8، ���س .ب: 22616،  وع���ن���و�ن���ه:  �ل��ب��و�ب��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة، �ل���د�ئ���ري 
�لريا�س11416، �ململكة �لعربية �ل�شعودية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 36

بتاريخ:    2020/08/10  و�مل�شجلة حتت رقم: 163969 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

 2031/10/18 �حلماية يف  2021/10/18  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 163970 
با�ش��م:  �شركة �أعمال �ملياه و�لطاقة �لدولية   

�ل�����ش��رق��ي، خم���رج 8، ���س .ب: 22616،  وع���ن���و�ن���ه:  �ل��ب��و�ب��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة، �ل���د�ئ���ري 
�لريا�س11416، �ململكة �لعربية �ل�شعودية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 37

بتاريخ:    2020/08/10 و�مل�شجلة حتت رقم: 163970 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

 2031/10/18 �حلماية يف  2021/10/18  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

 �ملودعة بالرقم : 163971 
با�ش��م:  �شركة �أعمال �ملياه و�لطاقة �لدولية 

�ل�����ش��رق��ي، خم���رج 8، ���س .ب: 22616،  وع���ن���و�ن���ه:  �ل��ب��و�ب��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة، �ل���د�ئ���ري 
�لريا�س11416، �ململكة �لعربية �ل�شعودية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 39

بتاريخ: 2020/08/10 و�مل�شجلة حتت رقم: 163971 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

 2031/10/18 �حلماية يف  2021/10/18  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 163972 
با�ش��م:  �شركة �أعمال �ملياه و�لطاقة �لدولية 

�ل�����ش��رق��ي، خم���رج 8، ���س .ب: 22616،  وع���ن���و�ن���ه:  �ل��ب��و�ب��ة �لق��ت�����ش��ادي��ة، �ل���د�ئ���ري 
�لريا�س11416، �ململكة �لعربية �ل�شعودية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة  بالفئة: 42

بتاريخ: 2013/12/03 و�مل�شجلة حتت رقم: 163972 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

2031/10/18 �حلماية يف  2021/10/18  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 158796 
با�ش��م:  �نرتويل نورو�ي �يه ��س 

وعنو�نه:  بو�شتبوك�س 916، �ن 4089 هافر�شفورد، �لرنويج
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 37
بتاريخ:    2013/05/07 و�مل�شجلة حتت رقم:  158796 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/06/20 �حلماية يف  2021/06/20  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم : 158797 
با�ش��م:  �نرتويل نورو�ي �يه ��س 

وعنو�نه:  بو�شتبوك�س 916، �ن 4089 هافر�شفورد، �لرنويج
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 42
بتاريخ: 2013/05/07 و�مل�شجلة حتت رقم: 158797 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
 2031/06/20 �حلماية يف  2021/06/20  وحتى تاريخ: 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 
 �ملودعة بالرقم : 159998 

با�ش��م:  ر�بيدروب جلوبال ليمتد 
�ململكة  �ي��ه،  5دبليو  �إي1  بي  بيرتُبر�ه،  رود،  نيوورك  ب��ارك،  بزِن�س  ُرتالند  وعنو�نه:  

�ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لو�ق�عة  بالفئة: 9
بتاريخ:    2015/01/25  و�مل�شجلة حتت رقم:  159998 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف 2021/07/17  وحتى تاريخ: 2031/07/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ص  18 نوفمرب 2021 العدد 13395



باع 130 امراأة من خالل ا�شتدراجهن بالزواج
�م��ر�أة يف  �أك��رث من مئة  �أوقفت حركة طالبان رج��اًل مّتهًما ببيع 
رجاًل  �شيتزّوجن  باأّنهن  لالعتقاد  دفعهّن  بعد  �أفغان�شتان  �شمال 

�أثرياء، بح�شب ما �أعلنت م�شادر من �ل�شرطة.
�شرطة  رئي�س  �لرجل يف منطقة جوزجان، بح�شب ما قال  �أوق��ف 
بد�ية  ن����ز�ل يف  "ل  و�أع���ل���ن  ����ش���ر�ج.  �هلل  د�م  �مل��ن��ط��ق��ة  ط��ال��ب��ان يف 
�مللّف  ه��ذ�  عن  �ملعلومات  من  مزيد  جنمع  �أن  ناأمل  �لتحقيقات. 
مبارز  �شرد�ر  حمّمد  �ل�شرطة  يف  �ملحلي  �مل�شوؤول  لحًقا." و�شرح 
لوكالة فر�ن�س بر�س �أن �لرجل كان ي�شتهدف ن�شاء فقري�ت يرغن 

ب�شّدة بتح�شني م�شتوى عي�شهّن.
وك���ان ي��ع��ده��ّن ب��اإي��ج��اد �ل���زوج �مل��ث��ايل �ل��ق��ادر على �أن ي��وّف��ر لهّن 
حاجاتهّن، وُير�شلهن يف ما بعد �إىل مقاطعة �أخرى حيث ُكّن ُيَبْعن 
�ملتز�يد  �لفقر  وُيعّد  �م���ر�أة.   130 نحو  ببيع  مّتهم  وه��و  ك�شبايا. 
�لتحدي �لأكرب حلكومة طالبان �لتي ��شتلمت �ل�شلطة يف منت�شف 
و�ختطاف  �شطو  وتكافح لحتو�ء �جلر�ئم من عمليات  �أغ�شط�س 

موؤخًر� يف �ملدن �لكربى.
و�أعلنت وز�رة �لد�خلية �أم�س �لأول �لثالثاء �أنها �ألقت �لقب�س على 
60 متهًما بتزوير وثائق للح�شول على جو�ز�ت �شفر، ومن بينهم 

�أع�شاء يف �لد�ئرة �ملخ�ش�شة جلو�ز�ت �ل�شفر د�خل �لوز�رة.

غزال �شارد يقتحم م�شت�شفى 
�أظهر مقطع فيديو تد�وله رو�د مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، حلظة 
�قتحام غز�ل مل�شت�شفى يف ولية لويزيانا �لأمريكية. وتفاجئ زو�ر 
م�شت�شفى "ليك ميديكال" �لطبي يف منطقة "باتون روج"، بدخول 
ذكرت  وح�شبما  �ل��ث��اين.  �لطابق  �إىل  و���ش��ع��وده  �ملبنى،  �إىل  غ���ز�ل 
موظفني  ف��اإن  �لفيديو،  ن�شرت  و�لتي  �آي" لالأنباء  بي  "يو  وكالة 
من  لفريق  وت�شليمه  �حليو�ن،  على  بالقب�س  قامو�  �مل�شت�شفى  يف 
م�شوؤويل �حلياة �لربية. و�أ�شاف �مل�شت�شفى من�شور� على ح�شابه يف 
متوقع.  غري  هو  ملا  د�ئما  م�شتعد  "فريقنا  فيه:  "في�شبوك" جاء 
�شكر� لهيئة �حلياة �لربية يف لويزيانا على ��شتجابتهم �ل�شريعة". 
�أثناء  �أ�شيب  ك��ان قد  �ل��غ��ز�ل  ف��اإن  �ل��ربي��ة،  ووف��ق م�شوؤويل �حلياة 

��شطد�مه مبركبة، وذلك قبل فر�ره ودخوله �مل�شت�شفى.

جمهول يتربع مبليون دوالر للمحتاجني 
يلعب جمهول يف �أيد�هو �لأمريكية دور �شانتا كلوز، بتوزيع مبالغ 

مالية �شخمة على �ملحتاجني منذ 7 �أعو�م.
 East Idaho يف  �لأخبار  مدير  �إيتون  نيت  يلعب   ،2013 ومنذ 
News دور �لو�شيط بني �شانتا �ل�شري و�ملحتاجني، ويف �أول عام 
طلب منه توزيع مبلغ 100 �ألف دولر، ومنا هذ� �ملبلغ لي�شل �لآن 
�إىل مليون دولر. ويف حديث ملوقع �إن�شايد �إيد�شن قال �إيتون �إنه 
ويقول:  �حلقيقية،  �شانتا  هوية  يعرف  �ل��ذي  فريقه  يف  �لوحيد 
"�إنه �شخ�س و�حد، هو لي�س برناجماً، و لي�شت �شركة، وهو لي�س 
مثل �ل�شندوق �لئتماين �أو �أي �شيء �آخر. �إنه يف �شخ�س على قيد 

�حلياة ي�شتمتع فقط بالتربع باأمو�له".
و�أخرب �شانتا �ل�شري �إيتون �أنه �شعر "بحاجة كبرية" يف جمتمعه 
ه���ذ� �ل���ع���ام، ح��ي��ث ي��ع��اين ك���ث���ريون م���ن ت��د�ع��ي��ات �ل���وب���اء و�أث����ره 
هد�يا  وتوزيع  مفاجاآت  حت�شري  فريقه  ب��د�أ  لذلك،  �لقت�شادي. 
بالفعل  ر�أيناها  �لتي  �لرت�شيحات  عدد  "كان  �إيتون:  وق��ال  �أك��رب. 

�أعلى مما كان عليه يف �ل�شنو�ت �ملا�شية".
�أع���م���ى وزوج���ت���ه، روب�����رت وف��ي��ن��ي��ك�����س رويل، ع��ل��ى مئات  وح�����ش��ل 
�لدولر�ت من بطاقات �لهد�يا و�شيك ب� 5 �آلف دولر للم�شاعدة 

يف �شد�د �لفو�تري �لطبية �ملتز�يدة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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اأغرب زفاف بالعامل.. لينني ومارك�ض واإجنلز يح�شرون عر�شا يف الهند
�حت�شنت ولية كري�ل �لهندية موؤخر�، زفافا غريبا، ح�شره �شيوف متيزو� باأ�شمائهم �ملاأخوذة من �أبرز �ل�شخ�شيات 
�ل�شيوعية يف �لعامل. وح�شر كل من مارك�س ولينني و�لزعيم �لفيتنامي �ل�شعري هو �شي منه، زفاف �لعري�س �إجنلز، 

�إىل جانب �أع�شاء يف �حلزب �ل�شيوعي �ملحلي.
كبري  ع��دد  يف  و�ملنجل  �ملطرقة  �شعار  روؤي��ة  ميكن  �إذ  �ل�شيوعية،  موؤيدو  فيها  يكرث  ولي��ة  بكونها  ك��ري�ل  وت�شتهر 
"ذ� غارديان" �لربيطانية، فاإن كال من مارك�س ولينني وهو �شي  �ل�شو�رع و�لأبنية. وح�شبما ذكرت �شحيفة  من 
منه و�لعري�س �لذي �شمّي تيمنا بالفيل�شوف �لأملاين و�مللقب باأبو �ملارك�شية فريدريك �إجنلز، ينتمون �إىل �حلزب 
�ل�شيوعي. وكانت ولية تاميل نادو �لهندية قد �شهدت يف يونيو �ملا�شي، زفافا متيز بالأ�شماء غري �ملعتادة للعري�س 

و�شقيقيه.
�أ. موهان  �أولد  "�شيوعية" و"لينينية"، وهم  "��شرت�كية" �إىل جانب �شقيقيه  "مارك�شية" زفاف عمه  فقد ح�شر 

�ل�شكرتري �ملحلي للحزب �ل�شيوعي �لهندي يف تاميل نادو.
�أثناء �نهيار �لحتاد �ل�شوفياتي، ويف كل مكان يف �لأخبار،  "ولد �بني �لأول  "فر�ن�س بر�س":  وقال موهان لوكالة 
موجودون،  �لب�شر  �أن  طاملا  لل�شيوعية  نهاية  هناك  لي�س  "لكن  و�أ���ش��اف:  �ل�شيوعية".  نهاية  ه��ذه  �أن  �أق���ر�أ  كنت 
�شّماه  ول��د�  �أجن��ب  �ل��ذي  "لينينية"  ��شمي  �لتاليني  ولديه  على  و�أطلق  �شيوعية".  �لأول  مولودي  �شّميت  لذلك 

�لعري�س. و"��شرت�كية"،  �أ�شهر،  خم�شة  "مارك�شية" يبلغ 
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التدخني على  مدمن  قا�شر  مليون   38
يف  �لتبغ  ع��ام��اً،  و15   13 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح  قا�شر،  مليون   38 يدخن 
�لجتاهات  حول  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �أجرتها  لدر��شات  وفقاً  �لعامل، 

�لعاملية يف �لتدخني.
على  حمظور  �لتبغ  منتجات  على  �حل�شول  �أن  حقيقة  من  �لرغم  وعلى 
من  �ملدخنني  ع��دد  ف���اإن  �ل��ع��امل،  ب��ل��د�ن  م��ن  �لعظمى  �لغالبية  يف  �لق�شر 
�لأطفال ينذر باخلطر، حيث يدخن 14 مليون فتاة و25 مليون فتى �لتبغ 
بانتظام. وي�شتند هذ� �ل�شتنتاج �إىل حتليل نتائج 1.728 در��شة ��شتق�شائية 

وطنية، �أجريت يف 190 دولة وغطت %97 من �شكان �لعامل.
�شناعة  ب�شدة  كريت�س،  رودي��ج��ر  �لعاملية،  �ل�شحة  منظمة  خبري  و�نتقد 
�لتبغ، �لتي �تهمها ببذل جهود "�إجر�مية" جلذب ن�شاء و�أطفال، و��شتخد�م 

جائحة كورونا لإقامة رو�بط مع حكومات ثمانني دولة.
من  جزء  باأنها  �لتظاهر  �لتبغ  �شناعة  "حتاول  �شحفي:  موؤمتر  يف  وق��ال 
�لتبغ هو  �أن  �لو��شح  بينما من  تنف�س،  و�أجهزة  باأقنعة  �حلل، فهي تتربع 
�أنهم يقرتحون تطوير  �لتنف�شي، حتى  �أمر��س �جلهاز  �لعديد من  �شبب 
لقاح؛ هدفهم هو �لتاأثري على �حلكومات". ويعك�س �لجتاه �لعام ل�شتهالك 
�لتبغ �نخفا�شا ن�شبيا يف �ل�شنو�ت �ل�شت �ملا�شية. ويقدر �أحدث م�شح �أجرته 
منظمة �ل�شحة �لعاملية -ل ي�شمل �ل�شجائر �لإلكرتونية- رقما عامليا يبلغ 

1.3 مليار م�شتخدم للتبغ، مقارنة ب� 1.32 مليار يف عام 2015.

مهرجان القاهرة ال�شينمائي.. ماذا حتمل الدورة ال�43 يف جعبتها؟
نهاية  �ل�شينمائي،  �لقاهرة  مهرجان  م��ن  �ل�43  �ل���دورة  فعاليات  تنطلق 
�ل�شهر �جلاري، بني 26 من نوفمرب �جلاري و5 دي�شمرب �ملقبل، مب�شاركة 

98 فيلًما من 63 دولة.
وير�شد موقع "�شكاي نيوز عربية"، �أبرز �لأحد�ث و�لفعاليات �لتي تنتظر 
عام  �نطلق  و�ل��ذي  �لعربية،  �ملنطقة  يف  �لأق��دم  �ل�شينمائي  �ملهرجان  زو�ر 
1976، ويعد و�ح��ًد� من 15 مهرجاًنا فقط، مت ت�شنيفهم �شمن فئة "�أ" 

من قبل �لحتاد �لدويل جلمعيات منتجي �لأفالم.
�شيتم  �إذ  للجميع"،  "�لتطعيم  �شعار  �ل�شينمائي"  "�لقاهرة  �إد�رة  ورفعت 
"كورونا"،  فريو�س  �شد  �ملهرجان  �شمن  و�مل�شاركني  �لعاملني  كل  تطعيم 
ا بتلقي �للقاح، ويف حالة ثبوت  و�ل�شيوف �لأجانب �شيكونون مطالبني �أي�شً
كل   ،"PCR" حتليل  باإجر�ء  مطالبني  �شيكونون  فاإنهم  له،  تلقيهم  عدم 
ا على �جلمهور �مل�شري �لذي �شيرتدد على  72 �شاعة، وهو ما ينطبق �أي�شً

فعاليات �لدورة �ملقبلة.
�أعلنت �إد�رة �ملهرجان تكرمي �لفنانة نيللي عن طريق منحها جائزة "�لهرم 
مبكرة  ب��د�أت مبرحلة  �لتي  �ملهنية  مل�شريتها  تكرميا  �لذهبي" �لتقديرية، 
من طفولتها، �إذ �شاركت يف قر�بة 120 عماًل فنًيا، تنوعت ما بني �ل�شينما 

و�مل�شرح و�لتلفزيون.

اآثار من الع�شر الهلن�شتي 
جنوب غرب القد�ض

�إ�شر�ئيليون عن  �آث��ار  علماء  ك�شف 
�أنقا�س قلعة من �لع�شر �لهلن�شتي 
ق��ال��و� �إن��ه��ا ُدم���رت يف ح��رك��ة مترد 
�مل��ك��اب��ي��ني �ل��ي��ه��ودي��ة ق��ب��ل 2100 
ع�����ام و�ل����ت����ي ُي��ح��ت��ف��ل ب���ه���ا خالل 
وقالت  )حانوكا(.  "�لأنو�ر"  عيد 
���ش��ل��ط��ة �لآث�������ار �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �إن 
�حلفريات �لأثرية يف غابة خلي�س 
كيلومرت�   60 ن��ح��و  ت��ب��ع��د  �ل���ت���ي 
ج��ن��وب غ��رب �ل��ق��د���س، ك�شفت عن 
 × م��رت�   15 بقيا�س  لقلعة  هيكل 
حجرية  ج������در�ن  م���ع  م�����رت�،   15
ب�����ش��م��اك��ة ث����الث����ة �أم�����ت�����ار. وق����ال 
�أثناء  �كت�شفو�  �إنهم  �لآث���ار  علماء 
�شبع  �ملوؤلف من  �لهيكل  �حلفر يف 
�لأثرية  �لقطع  من  طبقة  غ��رف، 
خ�شبية  وع��و�ر���س  �أ�شلحة  ت�شمل 
�لعمالت  وع���������ش����ر�ت  م��ت��ف��ح��م��ة 
�لقائمون  �ملعدنية �لقدمية. وقال 
�لكت�شاف  هذ�  �إن  �حلفريات  على 
ق�شة  على  ملمو�شا  "دليال  ي�شكل 
عيد �لأنو�ر )حانوكا(" �لذي يبد�أ 
�لعام  ه��ذ�  ب��ه  �حتفالتهم  �ليهود 
�لعيد  وي���رم���ز  ن��وف��م��رب.    28 يف 
�ليهود  �مل���ح���ارب���ني  �ن��ت�����ش��ار  �إىل 
�حل�شمونيني �شد �ل�شلوقيني، وهي 
وقتها  كانت حتكم  يونانية  �شاللة 
يف جزء كبري من �ل�شرق �لأو�شط. 
يف  �حلفر  عمليات  م�شوؤولو  وق��ال 
بيان "يبدو �أننا �كت�شفنا مبنى كان 
جزء� من خط حم�شن �أقامه قادة 
مدينة  حلماية  �لهلن�شتي  �جلي�س 
ماري�شا  �لهلن�شتية �لكبرية )تبعد 
كيلومرتين عن بلدة بيت جربين 
من  �خل��ل��ي��ل(  مدينة  غ��رب  �شمال 

هجوم �حل�شمونيني". 

لوحة ذاتية للفنانة فريدا 
كالو ت�شجل �شعرا قيا�شيا 

�لفنانة  ر���ش��م��ت��ه��ا  ل���وح���ة  ب��ي��ع��ت 
كالو  ف��ري��د�  �ل�شهرية،  �ملك�شيكية 
دييغو  �ل��ف��ن��ان  وزوج���ه���ا  لنف�شها، 
 34.9 م��ق��اب��ل  م������ز�د،  ري���ف���ري� يف 
مليون دولر، وهو �أعلى �شعر على 
�لإطالق للوحة لفنان من �أمريكا 

�لالتينية.
فقد طرحت د�ر مز�د�ت �شوذبيز يف 
نيويورك لوحة "دييغو و�أنا"، �لتي 
 ،1949 �ل���ع���ام  ر���ش��م��ه��ا يف  �ك��ت��م��ل 

باملز�د وبيعت مل�شرت مل يعلن عنه.
وقالت د�ر �ملز�د�ت �إن �ل�شعر �شمل 
دولر،  مليون   3.9 بقيمة  ر�شوما 

بح�شب ما ذكرت وكالة رويرتز.
�شوذبيز،  يف  �مل��دي��ري��ن  كبري  وق���ال 
�ملز�د  �فتتاحه  باركر، لدى  �أوليفر 
�لتي  �لأع���م���ال  �أه����م  �أح����د  "هذ� 
كالو  فريد�  للفنانة  ب��امل��ز�د  تطرح 
لأنه  �شعد�ء  ونحن  �لإط���الق  على 

�شيكون يف �شوذبيز".
بعينني  ك���ال���و  �ل���ل���وح���ة  وُت���ظ���ه���ر 
وتعلو  من�شدل،  و�شعرها  د�معتني 
لوجه  ���ش��ورة  �لكثيفني  حاجبيها 

ريفري� بثالث عيون.
فرت�ت  ق�شت  �لتي  ك��ال��و،  وت��رك��ت 
�لفر��س  يف  ح��ي��ات��ه��ا  م���ن  ط��وي��ل��ة 
بعد حادث �شري يف �شبابها، حو�يل 
تخطيطية  ور�شومات  لوحة   200
�أغ��ل��ب��ه��ا ���ش��ور ذ�ت���ي���ة ع���ربت فيها 
جريئة.  ب����األ����و�ن  م��ع��ان��ات��ه��ا  ع���ن 
ونالت �شهرة عاملية بعد وفاتها عام 
�ل�شبعينيات  و�أ�شبحت بعد   1954

�أيقونة ن�شوية.

فيال بن�شف مليار يورو
ه���ل ت��ب��ح��ث ع���ن م�����ش��ك��ن ف��خ��م يف روما 
�مل���ال ن�شف مليار  م��ن  ف��ائ�����س  ول��دي��ك 
ت��ك��ل��ف نف�شك  ب����ه؟ ل  ل��ت�����ش��رتي��ه  ي�����ورو 
وهي  �أورور�  فيال  ه��ن��اك  �لبحث:  ع��ن��اء 
يف  للبيع  معرو�شة  فنية  وجوهرة  عقار 

�لعا�شمة �لإيطالية.
و�لعقار �لذي تبلغ م�شاحته 2800 مرت 
جد�رية  ب��ه  غ��ن��اء  حديقة  �شاملة  م��رب��ع 
�أعمال  م��ن  �مل��ع��روف��ة  �ل��وح��ي��دة  �ل�شقف 

فنان �لباروك مايكل �أجنلو مريي�شي.
ريفي  منتجع  م��ن  بقي  م��ا  ه��ي  و�لفيال 
�أقامه يف �لقرن �ل�شاد�س ع�شر �لكردينال 
بيع  ث��م  مونتي  دي��ل  م��اري��ا  فر�ن�شي�شكو 
�أ�شرة  مل��الك��ه �حل��ال��ي��ني  يف وق���ت لح���ق 

لودوفي�شي وهم من �لنبالء.
و�شتعر�س �لفيال يف �ملز�د يوم 18 يناير 
ب�شعر �فتتاحي 471 مليون يورو )535 

مليون دولر(.

يفقد ذاكرته كل 6 �شاعات
يعاين �أملاين من حالة نادرة تتمثل يف فقد�ن ق�شري �ملدى 
يعاين  تركه  �شيارة  تعر�شه حل��ادث  بعد  وذل��ك  للذ�كرة، 
تعر�شد�نيال  خ��ط��رية.  ودم��اغ��ي��ة  ج�شدية  �إ���ش��اب��ات  م��ن 
ب��اأع��ج��وب��ة من  2015 وجن���ا  ���ش��ي��ارة يف  �شميدت حل���ادث 
�ملوت، ومتكن من ��شتعادة قدرته على �لنطق بعد عالج 
�شيء  كل  ين�شى  وب��ات  ذ�ك��رت��ه،  ي�شتعد  ولكنه مل  مكثف، 
�لدماغ  لإ�شابات يف  تعر�شه  وبعد  �شاعات.   6 يف غ�شون 
نقل  على  ق��ادر  غري  د�ن��ي��ال  �أ�شبح  �لثالث،  �مل�شتوى  من 
�إىل  �أن���ه كلما ذه��ب  م��ا يعني  �مل���دى،  �ل��ذك��ري��ات ق�شرية 
و�لذين  �ل��ي��وم،  ذل��ك  ح��دث يف  ما  ين�شى كل  لياًل،  �لنوم 
�لتي ز�ره��ا. ويتذكر د�نيال �حلادث  ، و�لأماكن  �لتقاهم 
"كنت ذ�هًبا لروؤية �شقيقتي، كنت على �لطريق  فيقول: 
ث��م ج��اءت �شيارة  �زدح���ام م���روري،  �ل�شريع، وك��ان هناك 
خلفي، كانت كبرية ب�شبعة مقاعد وبد�خلها عائلة، ومل 
 80 ع��ن  تزيد  ب�شرعة  ف�شدمني  �لزدح����ام،  �ل�شائق  ي��ر 
�إىل �مل�شت�شفى. لقد عانيت  مياًل يف �ل�شاعة، ونقلت جو�ً 

من �إ�شابات دماغية �شديدة من �مل�شتوى �لثالث".
وحل�شن �حل���ظ، جن��ا د�ن��ي��ال م��ن ح���ادث ي��ق��ول �خلرب�ء 
�إنه قاتل، لكنه فقد �لكثري من ذكرياته مل ي�شتطع حتى 
ب��الرت��ب��اط بهم،  �ل��ق��د�م��ى ومل ي�شعر  �أ���ش��دق��ائ��ه  ت��ذك��ر 

وحتى عالقته بحبيبته كانت �شعبة للغاية.

العثور على رو�شية اختفت منذ 30 عاما 
يف  عاما   30 منذ  �ختفت  رو�شية  على  بريطانيا  يف  ُع��رث 
ب�شحة  تتمتع  و�مل��ر�أة  �شيبرييا.  ب�شرق  �إركوت�شك  مدينة 

جيدة ولديها �أ�شرة وجن�شية �إجنليزية.
�لد�خلية  �ل�����ش��وؤون  ل����وز�رة  �لرئي�شية  �مل��دي��ري��ة  و�أف����ادت 
ملقاطعة �إركوت�شك �لرو�شية باأنه مت �لعثور على �ملو�طنة 
�لرو�شية يف �ململكة �ملتحدة وذلك بعد �ختفائها عام 1992 
يف �شرق �شيبرييا. و�ت�شلت و�لدتها �مل�شنة يف مار�س عام 
�بنتها �ختفت بعد  �أن  �ملحلية. وذكرت  بال�شرطة   ،2016
1992. ومل حتاول �ملر�أة �لبحث  �شجار وقع بينهما عام 

عن �بنتها �إل بعد مرور 25 عاما من فقد�نها. 
��شتف�شار�ت  �إيركوت�شك  من  �لإن��رتب��ول  موظفو  و�أر�شل 
�إىل  فيها  مب��ا  �ل��ع��امل  يف  خمتلفة  ب��ل��د�ن  �إىل  �شلة  ذ�ت 
لوز�رة  �ملحلي  �لفرع  بيان �شدر عن  بريطانيا. وج��اء يف 
�لد�خلية  �أن زمالءهم من �نرتبول �إجنلرت� �أبلغوهم �أن 
بربيطانيا  كمربيا  مقاطعة  يف  تعي�س  �ل�شيبريية  �مل��ر�أة 

�لعظمى منذ �أعو�م عديدة.
وي�شار �أي�شا يف �لبيان �إىل �أن �ملر�أة �لرو�شية تتمتع ب�شحة 

جيدة ولديها �أ�شرة وجن�شية �إجنليزية.

ُتنجب 3 توائم متطابقني ب�شكل كامل
بال�شدمة،  ليند�شي  و�إمي��ي  �أليك�س  �لربيطانيان  �أ�شيب 
تو�ئم  باأنهما �شريزقان بثالثة  �لأطباء  �أخربهما  بعدما 

متطابقني، يف حالة نادرة.
وتقول �إميي: "كنت على �شرير �لفح�س، وقال �أليك�س �إنه 
يرى قدر�ً كبري�ً من �حلركة يف �لفح�س. عندما �شاألت 
�أخ�شائية �ملوجات فوق �ل�شوتية �إذ� كان هناك تاريخ من 
�لأ�شرة، وك�شفت  وج��ود جنينني. ومل مت�س  �لتو�ئم يف 
�شوى ثو�ن قليلة قبل �أن تعلن خطاأ يف �لت�شخي�س، قالت 

�إن هناك جنيناً ثالثاً". 

مبادرة للتو�شيل
 ب�»توك توك« جماين يف لبنان

يجوب �لنا�شط �لجتماعي �للبناين و�ئل ق�شب يوميا 
جنوب  �شيد�  مبدينة  �ل�شعبية  و�لأح���ي���اء  �ل�����ش��و�رع 
لبنان، وهو يقود "توك توك"، للفت �نتباه �ملو�طنني 
�إليه، ودفعهم لقر�ءة ما كتبه على و�شيلة �لنقل مثل 
يف  لبع�س"،  و"نحنا  ببال�س"  عطريقك  "و�شلني 
ظل  يف  جمانا،  ملق�شدهم  لتو�شيلهم  ملبادرته  �إ���ش��ارة 
مل�شاعدتهم  �أو  �لأج����رة،  ل�����ش��ي��ار�ت  �لتكاليف  �رت��ف��اع 
وبد�أت  �لأق���د�م.  على  �شري�  �لتنقل  عناء  تفادي  على 
هذه �لظاهرة �جلديدة بالنت�شار تدريجيا يف �شو�رع 
لبنان مع ��شتفحال �لأزمة �لقت�شادية، و�رتفاع �شعر 
�لأدنى  �حل��د  ن�شف  ي��و�زي  ما  �إىل  �لبنزين  �شفيحة 
لالأجور، �لأمر �لذي ت�شبب برفع كلفة �لتنقل ب�شكل 
�أو�شح  �لفكرة،  على  �إق��د�م��ه  �شبب  وع��ن  ج��د�.  كبري 
"�شاهمت  عربية":  نيوز  "�شكاي  ملوقع  ق�شب  و�ئ��ل 

�رتفاع  �أبرزها  ع��دة،  �أ�شباب  �لظاهرة  هذه  �نت�شار  يف 
�ألف   300 �شعر �شفيحة �لبنزين بعد تخطيها عتبة 
لرية، وهو 10 �أ�شعاف �ل�شعر �ل�شابق، وبالتايل �شعي 
للو�شول  كلفة  �أقل  بد�ئل  لعتماد  �للبناين  �ملو�طن 

�إىل مكان عمله ومدر�شته و�لأ�شو�ق �لتجارية ".
و�أ�شاف �لنا�شط �لجتماعي: "مل �أمتكن من �إي�شال 
�أولدي ملدر�شتهم يف �ل�شتاء بو��شطة �لدر�جة �لنارية 
�لتاك�شي وتاأخر  �أجرة  �لتي ��شرتيتها، ونتيجة لرفع 
تنفيذ م�شروع �لنقل �لعام )و��شل( �لذي كان مقرر� 
�قتناء  قررت  �شهرين،  قبل  �إطالقه يف مدينة �شيد� 
)توك توك( لنقل �أولدي ملد�ر�شهم خوفا عليهم من 
�أبناء  وم�شاعدة  عملي،  ملكان  و�لذهاب  �ل�شتاء،  مطر 
عودتي  �أثناء  جمانا  لوجهاتهم  �لو�شول  يف  مدينتي 

من تو�شيل �أولدي".

�سلمى حايك خالل ح�سورها العر�س االأول لفيلم »بيت غوت�سي« يف مركز لينكولن مبدينة نيويورك. رويرتز

كيم كاردا�شيان تتخطى احلدود يف هذه االإطاللة
ن�شرتها يف �شفحتها �خلا�شة  باأحدث �شور  �لو�قع �جلدل  تلفزيون  �أث��ارت جنمة 
على موقع �لتو��شل �لجتماعي ترويجاً ملجموعتها �جلديدة يف عالمتها �لتجارية 

. "skims "
وظهرت كيم مرتدية مالب�س د�خلية وعلى �شدرها قطعة �شود�ء مف�شلة على 
كتفيها  على  من�شدًل  �شعرها  كيم  وت��رك��ت  �لبال�شتيك،  م��ن  ج�شدها  �شكل 

بت�شريحة جمعدة.
ولقيت �شورة كيم �آلف �لإعجابات من �ملتابعني و�لأ�شدقاء.

وكانت كيم ن�شرت �شورة على �شفحتها �خلا�شة على موقع �لتو��شل 
�لجتماعي عرب خا�شية �ل�شتوري �أظهرت فيها فمها و�أ�شنانها.

�أمر�ً  كيم  �أ�شافت  كعادتها  لكن  عادية  �نها  �لرغم من  وعلى  �ل�شورة 
غري متوقعاً عليها وهو �لأحرف �ملحفورة با�شمها لي�شبح على �أ�شنانها 
�ل�شورة  هذه  ت�شع  �أنها  كيم  و�أ�شارت  للغاية،  وو��شح  مقروء  ب�شكل 

كخلفية على هاتفها �جلو�ل لأنها حتبها للغاية.


