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حملة 100 مليون وجبة تنجز 
توزيع 11.1 مليون وجبة يف غانا

•• دبي-وام:

اأعلنت حملة 100 مليون وجبة، الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام يف 
دولة يف اأفريقيا واآ�سيا واأوروبا واأمريكا اجلنوبية، اإجناز توزيع   30
اأكرث من 11.1 مليون وجبة يف جمهورية غانا، وذلك بالتعاون مع 
ال�سبكة  مع  وبال�سراكة  اخلريية   Food4All اأول  فور  فود  منظمة 

الإقليمية لبنوك الطعام.
تعادل  والتي  التخزين،  �سهلة  الغذائية  املواد  توزيع ح�س�ص  وجرى 
11،102،415 وجبة وتكفي لعدة اأ�سابيع وت�سكل املكونات الأ�سا�سية 
عدد  يف  م�ستفيدا   121،765 على  مغذية،  طعام  وج��ب��ات  لإع���داد 
الر�سمية واملوؤ�س�سات  الهيئات  بالتن�سيق مع  من مناطق غانا، وذلك 
اخلريية والإن�سانية املحلية، لتقدمي الدعم الغذائي املبا�سر للأ�سر 

والأ�سخا�ص الأ�سد حاجة.                        )التفا�سيل �ص2(

بدء اإ�سدار اإذن دخول متعدد خلم�س 
�سنوات ملوظفي ال�سركات العاملية يف دبي

•• دبي-وام:

مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  عمًل 
اأكد  ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل،  نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
دبي  مكتوم، ويل عهد  اآل  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
رئي�ص املجل�ص التنفيذي، موا�سلة دبي تر�سيخ موقعها كنموذج للمدن 
املتح�سرة التي تعمل على اإتاحة كافة الفر�ص الداعمة للتطور والنمو 
موؤ�س�سات  م��ن  ل�سركائها  اأو  الداخلية  لقطاعاتها  ���س��واء  والزده����ار 
الأفراد  وكذلك  والتخ�س�سات  الأحجام  خمتلف  من  عاملية  و�سركات 

من اأ�سحاب املواهب والقدرات الإبداعية.    )التفا�سيل �ص4(

حممد بن زايد يزور معر�س دبي للطريان 
2021 ويلتقي وزير التجارة وال�سناعة الرو�سي

•• الفجر -تون�س
اأع��ل��ن احل���زب ال��د���س��ت��وري احلر، 
يوم  �سينّظم  اأّن��ه  الثلثاء،  اأم�ص 
ن��وف��م��رب اجل����اري   20 ال�����س��ب��ت 
وق���ف���ة اح��ت��ج��اج��ي��ة ق��ب��ال��ة مقر 
بالق�سبة  احل����ك����وم����ة  رئ����ا�����س����ة 
اأبرزها  ن��ق��اط  ب��ع��ّدة  للمطالبة 
الفورية  وال���دع���وة  ال��ربمل��ان  ح���ّل 
يف  م��ب��ك��رة  ت�سريعية  لن��ت��خ��اب��ات 

اآجال ق�سرية.
�سادر  ب����لغ  يف  احل�����زب  وا�����س����ار 
عنه، اإىل اأن الوقفة الحتجاجية 
ت�������اأت�������ي ت�����ع�����ب�����ريا ع�������ن رف�������س���ه 
حما�سبة  يف  ل��ل��ت��خ��اذل  امل��ط��ل��ق 
اأمامهم  امل��ج��ال  وف�سح  الإخ����وان 
تنظيم  واإع���ادة  اأنف�سهم  لر�سكلة 
اإىل  يدعو  ان��ه  م��ربزا  �سفوفهم، 
ت��ن��ق��ي��ة امل����ن����اخ الن���ت���خ���اب���ي عرب 
اجلمعياتي  الأخ��ط��ب��وط  تفكيك 
الإخ�����واين وجتميد  وال�����س��ي��ا���س��ي 
اأر�سدته البنكية وحتويل ملفاته 

ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اإىل 
الإرهاب وجتفيف منابع التمويل 
النا�سطة  للجمعيات  الأج��ن��ب��ي 
وتطبيق  ����س���ي���ا����س���ي���ة  ل����غ����اي����ات 
ووق������ف نزيف  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ق���ان���ون 
تقوم  ال���ذي  التحيل  اأ���س��ك��ال  ك��ل 
ال��ت��ي تن�سب  الأط����راف  ب��ه بع�ص 
القائمة  ال�سلطة  لرئي�ص  نف�سها 

قي�ص  ال��رئ��ي�����ص  اىل  ا����س���ارة  )يف 
الإج���راءات  كافة  وات��خ��اذ  �سعّيد( 
الهيئة  اأج��ه��زة  داخ��ل  ال�سرورية 
للنتخابات  امل�����س��ت��ق��ل��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
املحدثة  ال���ف���رع���ي���ة  وال���ه���ي���ئ���ات 
ل��ل��ق��ط��ع م����ع ه��ي��م��ن��ة الإخ��������وان 

و�سمان احلياد وال�ستقللية.
)التفا�سيل �ص15(
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رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة خطية من رئي�س 
غامبيا تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين

•• دبي-وام: 

الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تلقى 
حفظه اهلل ر�سالة خطية من فخامة اآداما بارو رئي�ص جمهورية غامبيا 

ال�سديقة تتعلق بالعلقات الثنائية بني البلدين.
وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو  الر�سالة  ت�سلم 
والتعاون الدويل لدى ا�ستقباله - يف مقر اإك�سبو 2020 دبي - معايل 

مامادو تنغارا وزير اخلارجية والتعاون الدويل يف جمهورية غامبيا.
البلدين و�سبل تعزيز  الثنائية بني  العلقات  اللقاء بحث  جرى خلل 

وتطوير اأطر التعاون امل�سرتك يف املجالت كافة.   )التفا�سيل �ص3(

حممد بن زايد خلل ا�ستقباله وزير ال�سناعة والتجارة الرو�سي    )وام(

الد�ستوري احلر ي�سّعد

يف فرجينيا، جمموعة من القوميني البي�ص يف قف�ص التهام الرئي�ص الأمريكي يتحدث مع نظريه ال�سيني خلل قمة افرتا�سية   )ا ف ب(

�شينظمها احلزب الد�شتوري احلر:

وقفة احتجاجية للمطالبة بحّل الربملان وحما�سبة الإخوان

ي�شعرون بالذعر وينق�شهم التوافق:
يف موقف دفاعي، موجة 

كاآبة ت�سرب الدميقراطيني!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

�سعبية يف انتكا�ص و�سفعة انتخابية يف فرجينيا: هل خ�سر مع�سكر بايدن م�سبقا 
النتخابات الت�سريعية لعام 2022؟

حقق جو بايدن اإجناًزا �سغرًيا. بعد عام من و�سوله اإىل ال�سلطة، جنح يف مترير 
�سبكة  لتحديث  دولر  مليار   1200 بقيمة  التحتية  البنية  يف  ا�ستثمار  برنامج 
وقد حاول  التدفق.  عالية  الإنرتنت  والطرق، مع تطوير  متدهورة من اجل�سور 
اأوقات  يف  والأب���رز  �سنوات.  طيلة  اخلطة  ه��ذه  مثل  اإط���لق  ج��دوى  دون  اأ�سلفه 
ال�ستقطاب ال�سديد هذه: متت املوافقة على م�سروع القانون بدعم من 13 ع�سًوا 

منتخًبا من احلزب اجلمهوري يف جمل�ص النواب.
لكن الحتفاء تعرتيه مرارة... لأن هذه اخلطة الكبرية لن تعزز بال�سرورة �سعبية 

جو بايدن. وفًقا ل�ستطلع راأي اأخري.                         )التفا�سيل �ص15(
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الإحاطة الإعالمية : حتديث بروتوكول 
ت�شغيل املن�شاآت التعليمية اأثناء اجلائحة

اأخبار الإمارات

العراق.. “عرو�ص �شفر �شاملة” 
اإىل بيالرو�ص للراغبني بالهجرة 

عربي ودويل

بيب جوارديول يلتقي مواهب كرة القدم 
مبدار�ص �شيتي يف اإك�شبو دبي 2020

الفجر الريا�شي
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•• دبي-وام:

قام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اأم�ص بزيارة معر�ص دبي للطريان 
 14 الفرتة من  وال��ذي يقام خلل  ال�سابعة ع�سرة  2021 يف دورت��ه 
اإىل 18 من �سهر نوفمرب اجلاري. وجتول �سموه يف الأجنحة املختلفة 

�سناعة  جم��ال  يف  املعرو�سة  التقنيات  اأح���دث  على  واط��ل��ع  للمعر�ص، 
امل�ساركني  اأط���راف احلديث مع  �سموه  وت��ب��ادل  اأن��واع��ه،  بكل  ال��ط��ريان 
حول اأهم التطورات اجلديدة واأبرزها يف هذا املجال ..متمنياً للجميع 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  كما  م�ساركاتهم.  يف  والنجاح  التوفيق 
ال�سناعة  .. معايل ديني�ص مانتوروف وزير  اآل نهيان  زايد  حممد بن 
والتجارة يف جمهورية رو�سيا الحتادية ال�سديقة.                     )التفا�سيل 

•• باري�س-وكاالت:

وجهت رو�سيا، الثلثاء، انتقادات حادة اإىل بولندا وطريقة 
امل��ه��اج��ري��ن. وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة �سريغي  تعاملها م��ع 
القوانني  ت��خ��ال��ف  ال��ب��ول��ن��دي��ة  الأم����ن  ق����وات  اإن  لف����روف 
والتفاقيات الدولية بطريقة تعاملها مع اأزمة املهاجرين 

على احلدود مع بيلرو�سيا.
ال��ب��ول��ن��دي��ة غ��ري مقبولة على  امل��م��ار���س��ات  اأن  اع��ت��رب  ك��م��ا 

الإطلق، وفق تعبريه.
يف  البولندي  الأم��ن  اأطلق  اأن  بعد  الت�سريحات  تلك  اأت��ت 
وقت �سابق قنابل غاز م�سيل للدموع على مهاجرين ر�سقوا 
عنا�سره باحلجارة يف بلدة كو�سنيت�سا )�سرقا( على احلدود، 

بح�سب ما اأعلنت اأعلنت وزارة الدفاع.
جنودنا  يهاجمون  مهاجرون  تغريدة:  يف  ال���وزارة  وكتبت 
للعبور..  ال�سياج  تدمري  ويحاولون  باحلجارة  و�سباطنا 
ل��وق��ف عدوان  ل��ل��دم��وع  امل�سيل  ال��غ��از  ا���س��ت��خ��دم��ت  ق��وات��ن��ا 

املهاجرين.
ال�سلطات  الثلثاء،  الفرن�سية،  اتهمت احلكومة  ذلك،  اإىل 

مع  احل���دود  عند  م��روع��ة  م�سرحية  بتدبري  البيلرو�سية 
املهاجرين  اآلف  ا�ستغلل  و�سفته  ما  خ��لل  من  بولندا، 

اليائ�سني.
وقال املتحدث با�سم احلكومة الفرن�سية، غابريال اأتال، يف 
اليائ�سني،  املهاجرين  اآلف  ياأخذون  اإنهم  ت�سريح �سحفي 
يح�سدونهم عند احلدود، يلتقطون باأنف�سهم ال�سور بهدف 
اإثارة انق�سامات بيننا و�سرذمتنا يف اأوروبا، وبث اخلوف بني 

الأوروبيني.
عند  ج��دارا  بولندا  بناء  توؤيد  باري�ص  كانت  اإذا  عما  و�سئل 
اأن��ه ل يعود لنا  ف��اأب��دى ت�سامن فرن�سا، م��وؤك��دا  ح��دوده��ا، 

اإعطاء درو�ص لدول تواجه مثل هذه الأو�ساع.
اأوروب��ا موحدة منذ بدء هذه الأزمة”  اأن  اأت��ال على  و�سدد 
يف وقت ين�سق التكتل مع الوليات املتحدة من اأجل فر�ص 

عقوبات جديدة على نظام بيلرو�سيا.
الفرن�سي  الرئي�سني  ب��ني  الهاتفية  امل��ك��امل��ة  على  وتعليقا 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون، وال��رو���س��ي ف��لدمي��ري ب��وت��ن، الثنني، 
ذّك���ر امل��ت��ح��دث ب��اأن��ه��م��ا ات��ف��ق��ا ع��ل��ى ت��داب��ري لقطع الطرق 
للمفو�سية  لل�سماح  خ�سو�سا  املهّربون،  ي�ستخدمها  التي 

ال�سامية للجئني بالتدخل وتنظيم عمليات عودة اإن�سانية 
للجئني.

ويوجد ما بني 2000 اإىل 3000 مهاجر عالق، غالبيتهم 
بني  احل���دود  عند  ال��ع��راق،  كرد�ستان  اإقليم  م��ن  العظمى 

بيلرو�سيا وبولندا و�سط درجة حرارة دون ال�سفر.
ويّتهم الأوروبيون منذ اأ�سابيع رئي�ص بيلرو�سيا، األك�سندر 
من  مهاجرين  ا�ستقدام  ع��رب  الأزم���ة  بتاأجيج  لوكا�سنكو 
ك��ّل من  م��ع  ب��لده  اإىل ح��دود  واإر�سالهم  الأو���س��ط  ال�سرق 
ال��ث��لث الأع�����س��اء يف  ال����دول  ليتوانيا ولت��ف��ي��ا وب��ول��ن��دا، 

الحّتاد الأوروبي.
رّداً  اخلطوة  بهذه  قامت  بيلرو�سيا  اإن  التهامات  وتقول 
على العقوبات التي فر�سها الحتاد الأوروب��ي على البلد 
عقب حملة  ا�ستهدفت املعار�سة بعد النتخابات الرئا�سية 

املثرية للجدل يف 2020.
يف غ�سون ذلك، اأطلقت قوات الأمن البولندية قنابل غاز 
م�سيل للدموع على مهاجرين ر�سقوها باحلجارة يف بلدة 
كو�سنيت�سا )�سرق( على احلدود مع بيلرو�سيا، بح�سب ما 

اأعلنت عنه وزارة الدفاع البولندية، الثلثاء.

قمة بايدن- �سي .. �سبط للنزاع وا�ستعداد للتعاون
•• عوا�شم-وكاالت:

يف م�سعى لتخفيف التوّتر ال�سديد بني الوليات املتحدة 
مثل  ح�ّسا�سة  اأخ���رى  وموا�سيع  ت��اي��وان  ح��ول  وال�سني 
التبادلت التجارية وحقوق الإن�سان، انطلقت فجر اأم�ص 
بني  الفرتا�سية  القمة  غرينيت�ص(  )بتوقيت  الثلثاء 
الرئي�سني الأمريكي جو بايدن وال�سيني �سي جينبينغ.

هناك  تكون  اأن  وج��وب  على  الأبي�ص  البيت  �سّيد  و�سدد 
ن��زاع. كما قال  ان��دلع  البلدين متنع  اأم��ان بني  حواجز 
اإّن التناف�ص بني الطرفني ل ينبغي اأن يتحّول اإىل نزاع، 

�سواء اأكان مق�سوداً اأم ل.
التوا�سل  حت�سني  اإىل  ال�سيني  ال��رئ��ي�����ص  دع���ا  ب����دوره، 
بني بكني ووا�سنطن، معرباً عن �سروره لروؤية �سديقه 
بعد  ال�سا�سة،  الأوىل عرب  للمرة  و�سفه،  القدمي ح�سب 

اأن اأجريا اآخر حوارين بينهما عرب الهاتف.

البيت الأبي�ص جني �ساكي قالت  با�سم  املتحّدثة  وكانت 
اإّن القمة التي  لل�سحافيني يف وقت �سابق خلل النهار 
انطلقت يف ال�ساعة 19:45 بتوقيت وا�سنطن )00:45 

ت غ الثلثاء( ميكن اأن ت�ستغرق �ساعات عّدة.
وج��وب عدم  على  �سّددتا  وبكني  وا�سنطن  ك��ًلّ من  لكّن 

عقد الآمال على نتائج فورية هاّمة لهذه القمة.
فقد اأعلن البيت الأبي�ص اأّنه من غري املرتقب اأن يوؤّدي 

هذا الجتماع الفرتا�سي اإىل نتائج ملمو�سة.
ت�ساو  ال�سينية  اخلارجية  با�سم  الناطق  اكتفى  حني  يف 
ليجيان بالقول اإّن الرئي�سني �سيجريان تبادًل لوجهات 
علقاتهما  ح��ول  وك��ام��ل  ومعّمق  �سريح  ب�سكل  النظر 
القوتني مبنعطف  بني  العلقات  وقت متر  الثنائية يف 
ح�ّسا�ص. واأ�ساف اأّن بكني ترغب يف العمل مع وا�سنطن 
الطريق  على  ال�سينية-الأمريكية  العلقات  اإع��ادة  من 

ال�سحيح لتطور �سليم وم�ستقّر.

الربهان لوا�سنطن: ل 
نعار�س عودة حمدوك

•• اخلرطوم-وكاالت:

عبد  ال�سوداين  اجلي�ص  قائد  ك��رر 
الثلثاء،  اأم�����ص  ال��ربه��ان  ال��ف��ت��اح 
مل�ساعدة وزير اخلارجية الأمريكي 
ل  ال�سيادي  املجل�ص  اأن  يف،  م��ويل 
ي��ع��ار���ص ع����ودة ع��ب��داهلل حمدوك 

لرئا�سة حكومة كفاءات مدنية.
وك�����ان ال����ربه����ان اأع���ل���ن م������رارا يف 
ال�������س���اب���ق اأن������ه ل ي���ع���ار����ص ع����ودة 
مت�سك  الأخ����ري  اأن  اإل  ح���م���دوك، 
راأ�سها  ع��ل��ى  ال�����س��روط  ب��ع��دد م��ن 
املعتقلني،  ك���اف���ة  �����س����راح  اط������لق 
اأكتوبر   25 قبل  م��ا  اإىل  وال��ع��ودة 
القوات  ف��ر���س��ت  ي���وم   ،)2021(
معلنة  احل���ك���وم���ة،  ح���ل  امل�����س��ل��ح��ة 
العمل  ال��ط��وارئ،وم��ع��ل��ق��ة  ح��ال��ة 

ببع�ص بنود الوثيقة الد�ستورية.
اخلارجية  وزارة  اأو���س��ح��ت  ف��ي��م��ا 
وزي���ر  م�����س��اع��دة  اأن  الأم���ريك���ي���ة، 
لل�سوؤون  الأم���ريك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 
الإفريقية، و�سلت ال�سودان بهدف 
ال���دف���ع ن��ح��و ح���ل الأزم����ة.واأ�����س����ار 
وكالة  اأف�����ادت  م��ا  بح�سب  ال��ب��ي��ان 
مويل  اأن  اإىل  ب��ر���ص  اأ���س��و���س��ي��ي��ت��د 
اليوم  ل���ق���اءات���ه���ا  خ�����لل  ���س��ت��ح��ث 
ع����دداً م��ن ال���ق���ادة يف ال���ب���لد، اإىل 
الإفراج عن امل�سوؤولني احلكوميني 
منذ  اعتقلوا  الذين  وال�سيا�سيني 
اإعلن القوات امل�سلحة فر�ص عدد 
من الإجراءات ال�ستثنائية، واإعادة 

حمدوك اإىل من�سبه .

باحلفاظ  يعد  حفرت 
ليبيا وح���دة  ع��ل��ى 

•• طرابل�س-وكاالت:

رغ����م ال��غ��م��و���ص ال�����ذي ل ي���زال 
ي���ح���ي���ط مب�������س���ري الن���ت���خ���اب���ات 
ليبيا،  يف  وال��ن��ي��اب��ي��ة  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
فقد  الرت�سيحات.  تتواىل  ب��داأت 
الليبي خليفة  قائد اجلي�ص  قدم 
تر�سحه  اأوراق  الثلثاء،  حفرت، 
الرئا�سية،  ل��لن��ت��خ��اب��ات  ر�سميا 
اإىل املفو�سية العليا للنتخابات، 

من مقرها يف مدينة بنغازي.
قبل  ب���ث���ت،  م�����س��ج��ل��ة  ك��ل��م��ة  ويف 
ت��ق��دمي ط��ل��ب��ه ر���س��م��ي��ا، اأك����د اأنه 
بل  لل�سلطة  ط��ل��ب��ا  ل��ي�����ص  ت��ر���س��ح 
الليبي يف مرحلة  ال�سعب  لقيادة 

م�سريية.
ك��م��ا ���س��دد ع��ل��ى مت�����س��ك��ه بوحدة 
وا�ستقللها،  و���س��ي��ادت��ه��ا  ال��ب��لد 
بالتاريخية  اللحظة  تلك  وا�سفاً 
امل�ساعر،  التي ل ت�سلح لدغدغة 

وفق تعبريه.
ف���وزه  ح����ال  وع����د يف  ذل�����ك،  اإىل 
بال�سطفاف اإىل جانب الليبيني 
وعلى  ط���م���وح���ات���ه���م،  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
وا�ستقللها  البلد  وحدة  راأ�سها 

و�سيادتها.
الرئا�سة،  لنا تويل  اإذا قدر  وقال 
فاإن عقلنا مليء باأفكار ل تن�سب 

ا�ستجابة لأحلم الليبيني.
م�سار  ب�������اإط�������لق  ت���ع���ه���د  ك����م����ا 
وال��دف��اع عن  وال��ب��ن��اء،  امل�ساحلة 

الثوابت الوطنية.

يغر�س  رج���ل  ت��ون�����س: 
�سكينا يف ظهر موؤّذن...!

•• الفجر - تون�س

الدينية  ال���������س����وؤون  وزي������ر  اأك������د 
اأم�ص  ال�سائبي  ابراهيم  التون�سي 
الثلثاء اأنه مت العتداء البارحة 
موؤّذن  على  امل��غ��رب  ���س��لة  قبيل 
ب���اأح���د م�ساجد  ب��ال�����س��ك��ني  ط��ع��ن��ا 

مدينة املهدّية. 
ال�����س��وؤون الدينية يف  وق��ال وزي��ر 
املوؤذن  اأن و�سعية  اذاع��ي  ت�سريح 
امل�ست�سفى  اىل  نقله  ومت  حرجة 
ال�سكني  ن��زع  مل��ح��اول��ة  الع�سكري 

الذي غر�ص يف ظهره.
واأ����س���اف اب��راه��ي��م ال�����س��ائ��ب��ي اأن 
ال��غ��م��و���ص م������ازال ي�����س��وب هذه 
م�ستبعدا  ال�سادم�����ة،  احلادث������ة 
احلادث  يك�����ون  ان  املقاب����ل  يف 
يرّجح  ف��ي��م��ا  اره���اب���ي���ة  ج���رمي���ة 
من  ي���ع���اين  امل���ع���ت���دي  ي���ك���ون  اأن 
�سوت  لأن  نف�سّية  ا���س��ط��راب��ات 
الآذان والقراآن يزعجه رمّبا وفق 

تعبريه.
وقد مت اإلقاء القب�ص على ال�ساب 
 26 العمر  م��ن  والبالغ  املعتدي 
عاما وقد اذنت النيابة العمومية 
ب���اإي���ق���اف���ه وات����خ����اذ الج��������راءات 

القانونية يف �ساأنه.

الق�شاء الأمريكي وازدواجية املعايري:
ثالث حماكمات حتيي 

التوترات حول امل�ساألة العرقية
•• الفجر -هيلني في�شيري –ترجمة خرية ال�شيباين

الإعلمية  الأ����س���واء  ث��لث حم��اك��م��ات، حتتكر  ال��وق��ت، جت��ري  نف�ص  يف 
حياد  ح��ول  ت�ساوؤلت  جم��ددا  وتثري  العن�سري،  العنف  حمورها  بكثافة، 

العدالة الأمريكية.
ث��لث حماكمات  ولي���ات،  ث��لث  ُتعقد حالًيا يف  ال��روزن��ام��ة،  ارادت  هكذا 
منحوا  بي�ص،  اأ�سخا�ص  ا�ستخدم  املو�سوع:  نف�ص  تتناول  ولكنها  خمتلفة 

اأنف�سهم �سلطة ل ميلكونها، العنف يف �سياق عرقي كامن.
اأ�سود كان  اأرب��ريي، وهو رجل  اأحمد  اُتهم ثلثة رجال بقتل  يف جورجيا، 
جريجوري  ح��م��ل   ،2020 ف��رباي��ر   23 يف  ال��رك�����ص.  ري��ا���س��ة  مي��ار���ص 
اأربريي  وترافي�ص ماكمايكل )اأب وابنه(، مع جار لهما، ال�سلح وط��اردوا 
يف �سيارة، لل�ستباه يف م�سوؤوليته عن عمليات �سطو يف احلي. )التفا�سيل 
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اأخبـار الإمـارات
الأ�سبوع الت�سريعي 2021 ي�ست�سيف ور�ستي عمل حول اللغة القانونية وماهية العقود الإلكرتونية

•• دبي-وام:

الأمانة  تنظمه  ال��ذي   "2021 الت�سريعي  "الأ�سبوع  فعاليات  تتوا�سل 
�سعار  دبي" حت���ت  اإم������ارة  يف  ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات  ال��ع��ل��ي��ا  "اللجنة  ل����  ال��ع��ام��ة 
"الت�سريعات وامل�ستقبل" يف الفرتة بني 14 و18 نوفمرب اجلاري و�سط 
م�ساركة وا�سعة من القانونيني واملخت�سني يف اجلهات احلكومية املحلية 
ملناق�سة اأبرز الق�سايا املوؤثرة على حتديث البنية الت�سريعية والقانونية 

لتكون على اأمت اجلاهزية لتوجيه م�سار �سنع امل�ستقبل.
اليوم  �سهد  القانونية  املعرفة  باإثراء  العامة  الأمانة  التزام  مع  ومتا�سياً 
الثالث ا�ست�سافة ور�سة تفاعلية بعنوان "اللغة القانونية" وذلك بح�سور 
والذين  دب��ي  حكومة  يف  العاملني  القانونيني  املوظفني  نخبة  من  ع��دد 

ل حول خ�سائ�ص اللغة القانونية و�سبل حتفيز  ا�ستمعوا اإىل �سرح مف�سّ
اللغوية  والأخ��ط��اء  العربية  اللغة  يف  الكتابة  واأن����واع  اللغوية  ال��ذاك��رة 

ال�سائعة يف الكتابة القانونية.
وقال اأحمد بن م�سحار املهريي الأمني العام ل� "اللجنة العليا للت�سريعات 
ال�سوء  ت�سليط  حول  الثالث  اليوم  فعاليات  "متحورت  دبي":  اإم��ارة  يف 
لل�ستعدادات  قوية  دفعة  يف  الإلكرتونية  والعقود  القانونية  اللغة  على 
التنموية  امل�ساريع  تدعم  جديدة  ت�سريعات  وتطبيق  لتطوير  اجل��اري��ة 
"اللغة  ور�سة  ..وحظيت  املقبلة  اخلم�سني  ال�سنوات  ملمح  تر�سم  التي 
القانونية" باإ�سادة وا�سعة من املوظفني القانونيني كونها �سكلت من�سة 
تفاعلية مهمة لنقل واإثراء املعرفة اللغوية والرتقاء باملهارات اللزمة 
ل�سياغة ت�سريعات م�ستدامة ومتوازنة وعلى م�ستوى عاٍل من الو�سوح 

الإلكرتوين" عن خمرجات  "العقد  اأثمرت ور�سة  املقابل  ..ويف  واملرونة 
مهمة ت�سب يف خدمة م�ساعينا احلثيثة لتعزيز وعي الأو�ساط الطلبية 
ذات  والتنظيمية  والت�سريعية  القانونية  اجل��وان��ب  ح��ول  واملجتمعية 
ت�سارع  ظل  يف  بالغة  باأهمية  حتظى  التي  الإلكرتونية  بالعقود  ال�سلة 
اإمارة دبي ودولة الإم��ارات العربية  وترية التحول الرقمي التي تقودها 
رئي�ص  الأحمد  اإبراهيم  القانونية" �سامل  "اللغة  ور�سة  وقدم  املتحدة". 
ق�سم البحوث والإ�سدارات م�ستعر�ساً بع�ص الأحكام اللغوية التي يجب 
الإملام بها للكتابة القانونية الر�سينة و�سهد الربنامج تفاعًل مميزاً من 
"متثل  الأح��م��د:  وق��ال  دب��ي.  العاملني يف حكومة  القانونيني  املوظفني 
اللغة الأداة الأ�سا�سية للقانوين التي يعرب بها عن ق�سده اإذا كان م�سرعاً 
كان م�ست�ساراً  اإذا  وراأي��ه  اإذا كان حمامياً  ودفاعه  قا�سياً  كان  اإذا  وحكمه 

من  اأك���رث  تقبل  ول  وحا�سمة  ووا���س��ح��ة  �سليمة  لغته  ت��ك��ون  اأن  ب��د  ف��ل 
تاأويل ..واأ�سعدتنا امل�ساركة الوا�سعة يف الور�سة التفاعلية الأخرية والتي 
اإتقانها  الواجب  والإملئية  اللغوية  املهارات  باأهم  التعريف  على  رّكزت 
لتليف الأخطاء اللغوية ال�سائعة يف �سياغة الت�سريعات ف�سًل عن اإجراء 

تطبيقات عملية على بع�ص الن�سو�ص الت�سريعية".
وتخّلل جدول اأعمال "الأ�سبوع الت�سريعي" يف يومه الثالث تنظيم ور�سة 
قام  حيث  الإلكرتوين"  "العقد  بعنوان  ال��ق��ان��ون  لطلبة  موجهة  عمل 
العقود  ماهية وخ�سائ�ص  با�ستعرا�ص  قانوين  خللها ح�سني احلمادي 
اآليات  على  الرتكيز  مع  اإن�سائها  يف  املتبعة  الطرق  واأف�سل  الإلكرتونية 
الإلكرتونية  العقود  يف  الإثبات  وو�سائل  الإلكرتوين  والقبول  الإيجاب 

وحجية اإثباتها.

فيما توا�شل تباعًا اإجناز توزيع 216 مليون وجبة يف 30 دولة

حملة 100 مليون وجبة تنجز توزيع 11.1 مليون وجبة يف غانا

•• دبي-وام:

مليون   100 "حملة  اأع����ل����ن����ت 
املنطقة لإطعام  الأكرب يف  وجبة"، 
اأفريقيا  يف  دول���ة   30 يف  ال��ط��ع��ام 
اجلنوبية،  واأمريكا  واأوروب��ا  واآ�سيا 
اإجن������از ت���وزي���ع اأك�����رث م���ن 11.1 
م��ل��ي��ون وج��ب��ة يف ج��م��ه��وري��ة غانا، 
"فود  منظمة  مع  بالتعاون  وذل��ك 
فور اأول" Food4All اخلريية 
الإقليمية  ال�سبكة  مع  وبال�سراكة 

لبنوك الطعام.
وج�������رى ت����وزي����ع ح�����س�����ص امل������واد 
والتي  التخزين،  �سهلة  الغذائية 
وجبة   11،102،415 ت���ع���ادل 
وت�سكل  اأ����س���اب���ي���ع  ل���ع���دة  وت���ك���ف���ي 
وجبات  لإع��داد  الأ�سا�سية  املكونات 
 121،765 ع��ل��ى  م��غ��ذي��ة،  ط��ع��ام 
مناطق  م����ن  ع�����دد  يف  م�����س��ت��ف��ي��دا 
الهيئات  بالتن�سيق مع  غانا، وذلك 

مليني  اإىل  ال���غ���ذائ���ي  ب���ال���دع���م 
املحتاجني يف عدة دول تن�سط فيها 
الطعام؛  لبنوك  الإقليمية  ال�سبكة 
غ���ان���ا. وه����ي فر�سة  ذل����ك  مب���ا يف 
الإن�ساين  ع��م��ل��ن��ا  ج���ه���ود  ع������ززت 
اأف�سل  م�ستقبل  ل�سمان  امل�سرتك 
ورافق  حظاً."  الأق��ل  للمجتمعات 
الأمل"  �سّناع  "برنامج  من  فريق 
كوادر حملة "100 مليون وجبة" 
يف  غانا  يف  التوزيع  عمليات  �سمن 
ت��ع��رف��وا خللها  ج��ول��ة م��ي��دان��ي��ة 
وخطوات  م���راح���ل  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
التي  وال��ق��رى  املناطق  يف  التوزيع 
مليون   100 "حملة  ���س��م��ل��ت��ه��ا 
جهود  ���س��م��ن  ال���ب���لد،  يف  وجبة" 
اأك���رب عدد  اإىل  ل��ل��و���س��ول  احل��م��ل��ة 
الطرود  وتقدمي  امل�ستفيدين  من 
الغذائية لهم يف مناطق تواجدهم. 
ناع  �سُ ب��رن��ام��ج  م��ت��ط��وع��و  واط���ل���ع 
وعمليات  اآل�����ي�����ات  ع���ل���ى  الأم���������ل 

بالتعاون  "ا�ستطعنا  ال���ع���امل���ي���ة: 
الإقليمية  ال�سبكة  م��ع  والتن�سيق 
لبنوك الطعام و"منظمة فود فور 
املحلية  وال�سلطات  اخلريية  اأول" 
يف جمهورية غانا تقدمي ما يعادل 
اأكرث من 11.1 مليني وجبة من 
التخزين  �سهلة  الغذائية  الطرود 
م�ستفيد؛  األ���ف   121 م��ن  لأك���رث 
الذي  اأ�سانتي  اإقليم  يف  وحت��دي��داً 
ي�سم الكثافة ال�سكانية الأعلى على 
م�ستوى البلد الأفريقي، وذلك يف 
مليون   100" حملة  جهود  اإط���ار 
وجبة" لرتجمة قيم العطاء، التي 
اأكدها جمتمع الإمارات بامل�ساهمات 
يف  وم��وؤ���س�����س��ات��ه  لأف�����راده  ال�سخية 
اإىل دع��م غ��ذائ��ي مبا�سر  احل��م��ل��ة، 
اإىل املحتاجني والأقل دخًل  ي�سل 
ويوفر  مت��ي��ي��ز،  دون  ك���ان���وا  اأي��ن��م��ا 
ت�ساعدهم  اأمان غذائي  �سبكة  لهم 
الراهنة،  التحديات  مواجهة  على 

اخلريية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��ر���س��م��ي��ة 
لتقدمي  امل���ح���ل���ي���ة،  والإن�������س���ان���ي���ة 
امل��ب��ا���س��ر للأ�سر  ال��غ��ذائ��ي  ال��دع��م 

والأ�سخا�ص الأ�سد حاجة.
الدعم  احل��م��ل��ة  وف�����رت  اأن  وب���ع���د 
الأحياء  يف  للمحتاجني  ال��غ��ذائ��ي 
ال����ف����ق����رية وجم����م����ع����ات ال���زن���غ���و 
من  ال��ع��دي��د  ت�سم  ال��ت��ي  ال�سكنية 
دخ����ًل يف �سواحي  الأق����ل  ال��ف��ئ��ات 
اأك�����را، و�سلت  ال��غ��ان��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة 
كٍل  يف  امل���ح���ت���اج���ني  اإىل  احل���م���ل���ة 
م��ن م��دي��ن��ة ك��وم��ا���س��ي يف اجلنوب 
الكثافة  ذات  اأ���س��ان��ت��ي،  وم��ن��ط��ق��ة 
وثالث  البلد  يف  الأعلى  ال�سكانية 
اأكرب اأقاليمها الإدارية والتي ت�سم 
غانا  �سكان  ُخم�ص  ح��وايل  وح��ده��ا 
مليون   4.7 م��ن  اأك���رث  وي�سكنها 

ن�سمة.
وقالت �سارة النعيمي مدير مكتب 
مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم 

احلملة؛ مبا يف ذلك ت�سنيف املواد 
واإع���داد  امل�����س��ت��ودع��ات،  يف  الغذائية 
الطرود، ومن ثم توزيعها مبا�سرة 
املناطق  والأ����س���ر يف  الأف�����راد  ع��ل��ى 
امل�ستهدفة بالدعم الغذائي حلملة 
جتربة  يف  وج��ب��ة،  م��ل��ي��ون   100
الإن�ساين  ال��ع��م��ل  م��ه��ارات  ط���ورت 

املوؤ�س�سي لديهم.
وتكونت الطرود التي وزعتها حملة 
من  غانا  يف  وجبة  مليون   100
مواد غذائية رئي�سية، مبا يف ذلك 
والزيت،  وال�سكر،  والأرز،  الدقيق، 
متّكن امل�ستفيدين من احلملة من 

اإعداد وجبات طعام متوازنة.
100 مليون وجبة  وتندرج حملة 
الإن�سانية  امل�ساعدات  �سمن حمور 
والإغ�����اث�����ي�����ة وه�����و اأح�������د امل����ح����اور 
ال��ت��ي ت�سكل  ال��رئ��ي�����س��ي��ة اخل��م�����س��ة 
حممد  "مبادرات  عمل  م��رت��ك��زات 
العاملية"،  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 

التغذية."  و���س��وء  اجل���وع  �سيما  ل 
"اكتمال  ال���ن���ع���ي���م���ي:  واأ�����س����اف����ت 
ال��ت��وزي��ع يف غ��ان��ا �سمن  ع��م��ل��ي��ات 
وجبة"  م���ل���ي���ون   100" ح���م���ل���ة 
التوزيع  اإجن����از  اإىل  اأك���رث  ي��ق��ّرب��ن��ا 
ت�سملها  التي  الثلثني  ال���دول  يف 
بف�سل  ق������ارات،  اأرب�����ع  يف  احل��م��ل��ة 
العمل امل�سرتك والتعاون مع كافة 
���س��رك��اء احل��م��ل��ة م��ن اأج����ل م��د يد 
الدعم  للمحتاجني وتوفري  العون 
الإن�ساين  وال��ت�����س��ام��ن  ال���غ���ذائ���ي 
قال  ب�����دوره،  يحتاجونه."  ال����ذي 
رئي�ص  ال�����س��ه��دي،  م��ع��ز  ال���دك���ت���ور 
الطعام:  لبنوك  الإقليمية  ال�سبكة 
"بال�سراكة مع مبادرات حممد بن 
را�سد اآل مكتوم العاملية التي ي�سل 
ومبادراتها اخلريية  براجمها  اأثر 
ال���دول  اإىل ع�����س��رات  والإن�����س��ان��ي��ة 
و�سلنا  ال��ع��امل،  ح��ول  واملجتمعات 
�سمن حملة "100 مليون وجبة" 

ومتثل ا�ستجابًة عملية لأحد اأكرب 
العامل  ت���واج���ه  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات 
باجلوع  ي��ت��ج�����س��د  وال�������ذي  ال����ي����وم 
املعونات  توفر  كما  التغذية،  و�سوء 
وتقدم  ل��ل��م��ح��ت��اج��ني  ال���غ���ذائ���ي���ة 
ل��ه��م ���س��ب��ك��ة اأم�����ان غ���ذائ���ي ل��ه��م يف 
امل��ج��ت��م��ع��ات الأق�����ل دخ�����ًل. وكانت 
التي  وج��ب��ة  م��ل��ي��ون   100 ح��م��ل��ة 

نظمتها نّظمت "مبادرات حممد بن 
العاملية" �ساعفت  اآل مكتوم  را�سد 
م�ساهمات  بتلقيها  املعلن  هدفها 
ما  اإىل  الإجمالية  قيمتها  و�سلت 
وج��ب��ة، تربع  مليون   216 ي��ع��ادل 
وجمتمع  واملوؤ�س�سات  الأف����راد  بها 
الأعمال ورّواد العمل اخلريي من 

دولة الإمارات ومن خارجها.

غانا يف  م�ستفيد  األف   121 من  اأكرث  اإىل  الغذائي  بالدعم  و�سلت  • احلملة 
اأكرا الغانية  العا�سمة  �سواحي  يف  ال�سكنية  الزنغو  وجممعات  الفقرية  الأحياء  غطت  اأن  بعد  البالد،  يف  الأعلى  ال�سكانية  الكثافة  ذات  اأ�سانتي  ومنطقة  البالد  جنوب  كوما�سي  مدينة  �سملت  التوزيع  • عمليات 

اجلنوبية واأمريكا  واأوروبا  واإفريقيا  اآ�سيا  قارات  يف  دولة   30 يف  وجبة  مليون   216 يعادل  ما  تقدمي  ت�ستهدف  وجبة  مليون   100 حلملة  التوزيع  • عمليات 
احلملة ت�سملها  التي  الثالثني  الدول  يف  التوزيع  عمليات  اإجناز  اإىل  اأكرث  يقّربنا  وجبة  مليون   100 حملة  �سمن  غانا  يف  وجبة  مليون   11.1 تقدمي  النعيمي:  • �سارة 

دول عدة  يف  املحتاجني  ماليني  اإىل  و�سلنا  وجبة  مليون   100 حملة  �سمن  العاملية  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  مبادرات  مع  بال�سراكة  ال�سهدي:  • معز 

حممد بن زايد يزور معر�س دبي للطريان 2021 ويلتقي وزير التجارة وال�سناعة الرو�سي
•• دبي-وام:

قام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اأم�ص بزيارة معر�ص دبي للطريان 2021 يف 
دورته ال�سابعة ع�سرة والذي يقام خلل الفرتة من 14 اإىل 18 من �سهر 

نوفمرب اجلاري.

اأحدث التقنيات  وجتول �سموه يف الأجنحة املختلفة للمعر�ص، واطلع على 
اأطراف  �سموه  وت��ب��ادل  اأن��واع��ه،  بكل  ال��ط��ريان  �سناعة  جم��ال  يف  املعرو�سة 
احلديث مع امل�ساركني حول اأهم التطورات اجلديدة واأبرزها يف هذا املجال 

..متمنياً للجميع التوفيق والنجاح يف م�ساركاتهم.
معايل   .. نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل  كما 
الحتادية  رو�سيا  جمهورية  يف  والتجارة  ال�سناعة  وزير  مانتوروف  ديني�ص 

ال�سديقة.
دولة  بني  الثنائية  العلقات  اللقاء  خ��لل  الرو�سي  وال��وزي��ر  �سموه  وبحث 
امل�سرتك  التعاون  لتنمية  املتاحة  الفر�ص  ا�ستثمار  و�سبل  ورو�سيا  الإم��ارات 
املتقدمة  وال�سناعات  والتجارية  القت�سادية  اجلوانب  خمتلف  يف  خا�سة 
مبختلف اأنواعها انطلقا من ال�سراكة الإ�سرتاتيجية التي جتمع البلدين 
ال�سديقني. وتناول اجلانبان عددا من الق�سايا واملو�سوعات ذات الهتمام 

امل�سرتك وتبادل وجهات النظر ب�ساأنها.
رافق �سموه خلل الزيارة كما ح�سر اللقاء .. �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص ال��وزراء وزير �سوؤون الرئا�سة وال�سيخ حممد 
بن حمد بن طحنون اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اإدارة مطارات اأبوظبي ومعايل 
امل�سلحة  ال��ق��وات  اأرك���ان  رئي�ص  الرميثي  ث��اين  حممد  حمد  ال��رك��ن  الفريق 

و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

خالد بن حممد بن زايد يزور اأديبك 2021
•• اأبوظبي - وام:

اآل نهيان،  زايد  ال�سيخ خالد بن حممد بن  زار �سمو 
ع�سو املجل�ص التنفيذي لإمارة اأبوظبي رئي�ص مكتب 
اأبوظبي التنفيذي، ورئي�ص اللجنة التنفيذية ملجل�ص 
"اأدنوك"،  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول  ���س��رك��ة  اإدارة 
"اأديبك  للبرتول  ال��دويل  اأبوظبي  وموؤمتر  معر�ص 

."2021
املعر�ص، قادة قطاع  �سمّوه، خلل جولته يف  والتقى 
اأحدث  ملناق�سة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  ال��ط��اق��ة 
البتكارات التي مت تطويرها يف اإطار جهود احلّد من 
النبعاثات الكربونية والفر�ص املتاحة لدعم التحول 
يف قطاع الطاقة. كما زار �سمّوه عدداً من اأجنحة الدول 

و�سركات الطاقة العاملية املُ�ساركة يف املعر�ص، مبا يف 
"اأدنوك"  اأبوظبي الوطنية  ذلك جناح �سركة برتول 
يف  ال�سركة  تبذلها  التي  باجلهود  �سمّوه  اأ���س��اد  حيث 
التي  املُ�����س��ت��دام��ة،والإجن��ازات  الطاقة  حلول  تطوير 
م�ستويات  يف  كثافة  الأق���ل  النفط  اإن��ت��اج  يف  حّققتها 

انبعاثات الكربون عاملياً.
وي�ست�سيف معر�ص وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول 
اأديبك 2021 اأكرث من 100 األف متخ�س�ص وخبري 
يف جمال الطاقة ونحو 2000 �سركة لعر�ص اأحدث 

م�ستجدات قطاع النفط والغاز يف العامل.
كما ُيعّد املعر�ص فر�سة خلرباء جمال الطاقة لتبادل 
اخلربات واملعارف والتعاون املُ�سرتك ومناق�سة �ُسبل 
اإيجاد اأف�سل احللول للتحديات التي تواجه القطاع.
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اأخبـار الإمـارات
حتت رعاية عبداهلل بن زايد

جامعة ال�سوربون اأبوظبي حتتفل بتخريج الدفعة الثانية ع�سرة الأحد القادم 
•• اأبوظبي-الفجر:

اخلارجية  وزي��ر  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
والتعاون الدويل، حتتفل جامعة ال�سوربون اأبوظبي يوم الأحد القادم 
بفندق �سانت ريجي�ص ال�سعديات بتخريج الدفعة الثانية ع�سر من طلبة 
اجلامعة. وت�سم هذه الدفعة  ما يقارب 200 طالب وطالبة من حملة 

درجتي البكالوريو�ص واملاج�ستري يف خمتلف التخ�س�سات العلمية . 
امل�ست�سار  ن�سييبة،  اأن��ور  زك��ي  م��ن  معايل  التخريج كل  ويح�سر حفل 

جامعة  اأمناء  جمل�ص  رئي�ص   ، الدولة  رئي�ص  ال�سمو  ل�ساحب  الثقايف 
ال�سوربون اأبوظبي،  والربوفي�سور األن تالون، ع�سو جمل�ص الأمناء- 
الإن�سانية يف  جامعة  العلوم  ، وعميد كلية  اأبوظبي  ال�سوربون  جامعة 
جامعة  مديرة  �سريانو  �سيلفيا  والربوفي�سورة  باري�ص.  يف  ال�سوربون 
ال�سوربون اأبوظبي وعدد من كبار امل�سوؤولني واأع�ساء الهيئة الأكادميية 
والإدارية وذوي اخلريجني واخلريجات. ويتبع اأ�سلوب التعليم واملناهج 
وال�سهادات املعتمدة يف جامعة ال�سوربون اأبوظبي نظام التعليم الفرن�سي 
ونظام حتويل الر�سيد الدرا�سي الأوروبي )ECTS(ومُتنح ال�سهادات 

من جامعة ال�سوربون يف باري�ص ومن جامعة باري�ص وجميعها معتمدة 
من قبل مفو�سية العتماد الأكادميي لدولة الإمارات العربية املتحدة. 
للتميز  امل��رم��وق  ال��رتاث  با�ستكمال  اأبوظبي  ال�سوربون  جامعة  تفخر 
الأكادميي الذي عكفت اجلامعة على تنميته منذ القرن ال�ثاين ع�سر، 
وت�سري على النهج نف�سه لتحقيق الكمال الذي جعل جامعة ال�سوربون 
ال��ع��امل. وقد  التنوير املرموقة يف  اأك��رث م��ن��ارات  يف باري�ص واح��دة من 
90 دول��ة حول  اأك��رث من  2000 طالب وطالبة من  اأك��رث من  تخرج 

العامل من جامعة ال�سوربون اأبوظبي.

الأوملبياد اخلا�س الإماراتي يطلق برنامج مقدمي الرعاية ال�سحية املوحدة بال�سراكة مع �سحة وتنمية املجتمع باأبوظبي

الواقع.
من جانبها، ثّمنت �سعادة الدكتورة 
التنفيذي  امل����دي����ر  امل������ل،  ب�������س���رى 
لقطاع التنمية املجتمعية يف دائرة 
الأومل���ب���ي���اد  دور  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة 
امل�ساهمة  يف  الإم����ارات����ي  اخل���ا����ص 
"مقدمي  برنامج  بتنفيذ  الفّعالة 
املوحدة" والذي  الرعاية ال�سحية 
املُ�سرعة  امل���ب���ادرات  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي 
 6 ال�  املحاور  �سمن  ال�سحة  ملحور 
لأ�سحاب  اأبوظبي  ا�سرتاتيجية  يف 
العام  اط���لق���ه���ا  مت  ال���ت���ي  ال��ه��م��م 
امل��ا���س��ي م��ن ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
يعد  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  م�����س��رية   ،
لتعزيز  اجل���دي���دة  امل����ب����ادرات  م���ن 
ال�سحية  اخل��دم��ات  تقدمي  ثقافة 
لأ�����س����ح����اب ال����ه����م����م، وذل�������ك عرب 
خ�سوع املعنيني من الكوادر الطبية 

 "  :  - املنا�سبة  ب��ه��ذه   - الإم���ارات���ي 
ال�سحية  الرعاية  بجودة  الرتقاء 
املقدمة للعبي ومنت�سبي الأوملبياد 
وجمتمع  الإم�������ارات�������ي،  اخل����ا�����ص 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ب��وج��ه ع���ام، اأحد 
اأهم نواحي عمل الأوملبياد اخلا�ص 
الإم���ارات���ي. ه��دف��ن��ا الأ���س��ا���س��ي من 
ه���ذا ال��ربن��ام��ج ه��و ���س��م��ان اأف�سل 
الهمم  لأ���س��ح��اب  �سحية  جت��رب��ة 
الأ���س��ع��دة، مبا  وذوي��ه��م على كافة 
ال�سرتاتيجية  حتقيق  يف  ي�ساهم 
اإمارة  يف  الهمم  لأ�سحاب  ال�ساملة 
التي   ،2024-2020 اأب��وظ��ب��ي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
املجل�ص  رئ��ي�����ص  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 

التنفيذي لإمارة اأبوظبي".
و اأ�ساف: "لقد مت اإطلق برنامج 

الدوؤوب والتعاون يف �سبيل حتقيقها 
على اأر�ص الواقع �سعياً من اجلميع 
اأ�سحاب  متكني  اإىل  الو�سول  اإىل 

الهمم ودجمهم يف املجتمع.
م�����ن ج���ه���ت���ه ع�����رب �����س����ع����ادة مطر 
ملركز  العام  املدير  النعيمي،  �سعيد 
اأبوظبي لل�سحة العامة عن دعمه 
ل��ه��ذا ال��ربن��ام��ج .. وقال:  ال��ك��ام��ل 
ال�سركاء  اأح��د  نكون  اأن  ي�سرنا   "
ول  �ساهموا  ممن  الإ�سرتاتيجيني 
زال�����وا ي�����س��اه��م��ون ب��ج��ه��وده��م من 
واآمنة  �سحية  ب��ي��ئ��ة  ���س��م��ان  اأج����ل 
فهم  الهمم،  اأ�سحاب  من  لأبنائنا 
ب�سكل  املجتمع  يف  اأ�سا�سي  عن�سر 
ع���ام ويف جم��ت��م��ع دول����ة الإم�����ارات 
القيادة  اأول���ت  حيث  خ��ا���ص،  ب�سكل 
اهتمامها  ج���ل  ال���دول���ة  يف  ال��ع��ل��ي��ا 
خلل  املركز  و�سيقوم  الفئة،  بهذه 
ال����ربن����ام����ج ب���ت���وف���ري ك����ل ال���دع���م 

التي  ل��ل���س��ت��ف��ادة م���ن اخل������ربات 
العامة  ال�سحة  حت�سني  يف  ت�ساهم 
ت�سري  ح���ي���ث  ال���ه���م���م،  لأ����س���ح���اب 
اخلا�ص  الأومل����ب����ي����اد  اإح�������س���ائ���ي���ات 
عر�سة  اأك��������رث  ب����اأن����ه����م  ال���������دويل 
للإ�سابة بال�سكري، كما اأنهم اأكرث 
ع��ر���س��ة لل��ت��ه��اب امل��ف��ا���س��ل، وقد 
لأمرا�ص  تعر�سهم  خطورة  ت��زداد 
القلب والأوعية الدموية وال�سمنة 
ع��ن ب��اق��ي اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، علوة 
لغرف  دخولهم  ن�سبة  ارت��ف��اع  على 
وزيادة   ، امل�ست�سفيات  يف  ال��ط��وارئ 
احل���ي���اة مبكراً  ف���ق���دان  اح��ت��م��ال��ي��ة 
ترتاوح  خمتلفة  مب��ع��دلت  وذل���ك 
وال�سحية  اجل�سدية  للحالة  وفقاً 
والتي ممكن تلفيها عرب الربامج 

الوقائية املختلفة.
الها�سمي،  ط����لل  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
اخلا�ص  للأوملبياد  الوطني  املدير 

املختلفة من القطاع ال�سحي �سواء 
الطبية،  امل���راك���ز  اأو  امل�ست�سفيات 
للتوا�سل  م���ك���ث���ف���ة  ل����ت����دري����ب����ات 
اأ�سحاب  م���ع  وال�����س��ل��ي��م  ال�����س��ح��ي��ح 
الهمم من خمتلف الإعاقات �سواء 

اجل�سدية اأو الذهنية، وغريها.
النوعية  امل���ب���ادرات  ه���ذه  واأ���س��اف��ت 
الطموحات  حتقيق  ع��ل��ى  �ستعمل 
والرغبات، خا�سة اأنها تعك�ص تنفيذ 
روؤية ال�سرتاتيجية يف تهيئة بيئة 
الهمم،  لأ�سحاب  وممكنة  داجم��ة 
الكامل  اإت��اح��ة متتعهم  ���س��واء ع��رب 
اأو  والفر�ص،  واخلدمات  باحلقوق 
عالية،  ج��ودة  ذات  خ��دم��ات  تقدمي 
لفتة اإىل اأن��ه ومع م��رور عام على 
حتقيق  مت  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  تنفيذ 
ترتجم  وبارزة  مهمة  مبادرة   13
مدى حر�ص كافة اجلهات املتعاونة 
وامل�ساركة فيها على املثابرة والعمل 

خلل  اأبوظبي  يف  م�سغر  تدريبي 
مب�ساركة   2021 اأب����ري����ل  ���س��ه��ر 
خمتلف  م����ن  ط��ب��ي��ا  ك�������ادرا   18
انطباع  لخ���ت���ب���ار  ال��ت��خ�����س�����س��ات، 
ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي يف 
اأبوظبي، وكانت له اأ�سداء اإيجابية 
ل��ل��غ��اي��ة، ل���ذا ن��ح��ن ع��ل��ى ي��ق��ني باأن 
يف  ال��ع��ام��ل��ني  �سيك�سب  ال��ربن��ام��ج 
جديدة  خ���ربات  ال�سحي  ال��ق��ط��اع 
الواعي  دع��م��ه��م  وت��ن��م��ي  ت��ه��ي��ئ��ه��م 
لأ�سحاب الهمم من ذوي التحديات 

املختلفة".
وتوجه بال�سكر اإىل ال�سركاء مركز 
ودائ���رة  ال��ع��ام��ة  لل�سحة  اأب��وظ��ب��ي 
ومركز  باأبوظبي،  املجتمع  تنمية 
اخلا�ص  للتعليم  را�سد  بن  حممد 
ال��ذي��ن ق��ام��وا بتوفري ك��ل م��ا يلزم 
ال��ربن��ام��ج، و�سمان  لإط����لق ه���ذا 
اأر�ص  يف  وج��ه  اأك��م��ل  على  تنفيذه 

•• اأبوظبي-وام:

الإماراتي  اخلا�ص  الأوملبياد  اأطلق 
الرعاية  "مقدمي  ب��رن��ام��ج  اأم�����ص 
من  الأول  املوحدة"  ال�����س��ح��ي��ة 
نوعه بالتعاون مع دائرتي ال�سحة 
وتنمية املجتمع يف اأبوظبي ومركز 
ومركز  ال��ع��ام��ة،  لل�سحة  اأب��وظ��ب��ي 
اخلا�ص،  للتعليم  را�سد  بن  حممد 
وبدعم من �سفارة الوليات املتحدة 
اأب���وظ���ب���ي، بهدف  الأم��ري��ك��ي��ة ق���ي 
للكادر  املتخ�س�ص  التدريب  توفري 
القطاع  يف  وال���ع���ام���ل���ني  ال���ط���ب���ي 
الرعاية  ي��ق��دم��ون  مم��ن  ال�سحي، 

لأ�سحاب الهمم.
تقدمي  يف  ال���ربن���ام���ج  و���س��ي�����س��اه��م 
م����زي����ج م�����ن ال����ت����دري����ب امل����ي����داين 
والفرتا�سي على حد �سواء، الأمر 
الذي �سي�ساعد يف تعزيز ال�ستثمار 
و���س��م��ان فعالية  ل��ل��وق��ت،  الأم���ث���ل 
ال��ت��دري��ب وال��ن��ت��ائ��ج امل���رج���وة منه 
ل��ت��ع��زي��ز ج����ودة واإي��ج��اب��ي��ة جتارب 
الرعاية ال�سحية لأ�سحاب الهمم.
ت�سنيفاً  ال�����ربن�����ام�����ج  وي������ق������دم 
يف  الطبية  وامل��ن�����س��اآت  للموؤ�س�سات 
"مقدم  ت�سنيف  ي�سمى  اأب��وظ��ب��ي 
املوحدة"  ال�������س���ح���ي���ة  ال����رع����اي����ة 
ن�سبة  اإك��م��ال  ح��ال  يف  للموؤ�س�سات 
للتدريب  م��وظ��ف��ي��ه��ا  م��ن  حم����ددة 
ب��ن��ج��اح، ب���ن���اًء ع��ل��ى ت���وزي���ع حمدد 
�سواًء  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  ل��ت��خ�����س�����س��ات��ه��م 
بينما يح�سل  الإداري���ة،  اأو  الطبية 
الأ�سخا�ص امل�ساركني على ت�سنيف 
" مقدم الرعاية ال�سحية املوحدة" 

عند اإمتامهم الربنامج التدريبي.
ال���ربن���ام���ج ف��ر���س��ة مهمة  ومي���ث���ل 

التوعوي املطلوب من اأجل حتقيق 
اأهدافه، قريباً �سيبداأ املركز بور�سه 
اخلدمة  ملزودي  املوجهة  التوعوية 
وكافة اأطياف املجتمع و نحن على 
مب�سراً،  �سيكون  الإق��ب��ال  اأن  يقني 
روؤي��ت��ن��ا ه���ي ن��ح��و جم��ت��م��ع يتمتع 
واأ�سحاب  وال�����س��لم��ة  ب��ال�����س��ح��ة 

الهمم جزء مهم من روؤيتنا".
جدير بالذكر، اأن التن�سيق الوثيق 
مع مركز حممد بن را�سد للتعليم 
كنقطة  ع���م���ل  وال�������ذي  اخل����ا�����ص، 
ال���و����س���ل ب����ني ال���ربن���ام���ج ودائ������رة 
التدريب  اعتماد  اإىل  اأدى  ال�سحة، 
من هيئة ال�سحة يف اأبوظبي، حيث 
���س��اع��ات��ه �سمن  ���س��ت��ح��ت�����س��ب ع����دد 
عدد �ساعات التدريب املطلوب من 
�سنوياً  اإمت��ام��ه��ا  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ك���وادر 
الطبي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب����رام����ج  ���س��م��ن 
ال����ذي م��ن �ساأنه  امل�����س��ت��م��ر، الأم����ر 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ق��اع��دة  ت��ع��زي��ز 
لأ�����س����ح����اب ال���ه���م���م، ت����زام����ن����اً مع 
ال�ستفادة  وحتقيق  الوقت  توفري 

للجميع.
هذا وتهدف الربامج املوحدة التي 
يطلقها الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي 
املجتمع،  يف  ال���دم���ج  ت��ع��زي��ز  اإىل 
قد  التي  النمطية  ال�سور  وتغيري 
اأ�سحاب الهمم، حيث  يتعر�ص لها 
�سي�ساهم برنامج الرعاية ال�سحية 
املوحدة يف �سمان ح�سول اأ�سحاب 
�سحية  رعاية  خدمات  على  الهمم 
ذات جودة عالية من قبل كل عاملي 
منظومة تقدمي الرعاية ال�سحية 
الطبية  وامل���راك���ز  امل�ست�سفيات  يف 
على  واخل��ا���ص  احل��ك��وم��ي  للقطاع 

حد �سواء.

•• دبي-وام: رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة خطية من رئي�س غامبيا تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين

تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه 
اهلل" ر�سالة خطية من فخامة اآداما بارو رئي�ص جمهورية غامبيا ال�سديقة 

تتعلق بالعلقات الثنائية بني البلدين.
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  الر�سالة  ت�سلم 
- معايل  دب��ي   2020 اإك�سبو  - يف مقر  ا�ستقباله  ل��دى  ال��دويل  والتعاون 

مامادو تنغارا وزير اخلارجية والتعاون الدويل يف جمهورية غامبيا.
تعزيز  و�سبل  البلدين  ب��ني  الثنائية  العلقات  بحث  اللقاء  خ��لل  ج��رى 

وتطوير اأطر التعاون امل�سرتك يف املجالت كافة.
ا�ستعر�ص اجلانبان الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك وامل�ستجدات على  كما 

ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
وتناول �سموه ومعايل وزير خارجية غامبيا تنظيم دولة الإمارات لإك�سبو 
الثنائية  العلقات  لتعزيز  واعدة  املهم يف خلق فر�ص  ودوره  دبي   2020

وال�سراكات بني الدول امل�ساركة وتنمية التعاون الدويل.
ورحب �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بزيارة معايل مامادو تنغارا 
.. موؤكدا احلر�ص على تعزيز وتنمية العلقات بني البلدين ال�سديقني يف 

�ستى املجالت.
ل�سوؤون  دول��ة  وزي���رة  الها�سمي  اإب��راه��ي��م  بنت  رمي  معايل   .. اللقاء  ح�سر 

التعاون الدويل املدير العام لإك�سبو 2020 دبي.

اأ�سهر  9 خالل  والتجارية  املدنية  النزاعات  يف  �سلح  حالة   1794
•• اأبوظبي -وام:

اأظهر التقرير الإح�سائي ملراكز الو�ساطة والتوفيق خلل الفرتة 
املدنية  ال��ن��زاع��ات  اإج��م��ايل  اأن   2021 �سبتمرب  اإىل  ي��ن��اي��ر  م��ن 
والتجارية املعرو�سة اأمام املراكز على م�ستوى اإمارة اأبوظبي �سجل 
املنجزة واملت�سرف  النزاعات  بلغ عدد  فيما  اآلف و388 نزاعاً   9
نحو  اإىل  فيها  ال�سلح  موؤ�سر  و�سل  والتي  و670  اآلف   8 فيها 

نزاعاً.  1794 باإجمايل   21%

امل��ت�����س��رف فيها يف منطقة  ال��ن��زاع��ات  ع���دد  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأو����س���ح 
اأبوظبي بلغ 6 اآلف و120 نزاعاً انتهى منها بال�سلح 1245 ويف 
منطقة العني �سجل اإجمايل النزاعات 2419 انتهى منها 516 
ليتم   134 العدد  بلغ  الظفرة  ويف منطقة  الأط���راف  بني  �سلحاً 

التو�سل اإىل حلول ودية يف 33 نزاعاً.
واأكد �سعادة امل�ست�سار يو�سف �سعيد العربي وكيل دائرة الق�ساء يف 
اأن تر�سيخ قيم الت�سامح وتعزيز جهود ال�سلح والت�سوية  اأبوظبي 
الق�ساء  دائ��رة  اأه��داف  من  اأ�سا�سيا  ج��زءا  يعد  للمنازعات  الودية 

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  روؤي���ة  م��ع  متا�سياً 
ال��وزراء وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�ص دائرة الق�ساء  رئي�ص جمل�ص 
ا�ستقرار  اإىل تعزيزاملبادرات الداعمة ل�سمان  اأبوظبي الرامية  يف 

ومتا�سك املجتمع.
مراكز  يف  املبذولة  اجل��ه��ود  اإىل  ال��ع��ربي  يو�سف  امل�ست�سار  واأ���س��ار 
وفق  اجلاد  العمل  الق�ساء من خلل  بدائرة  والتوفيق  الو�ساطة 
منهجية واآلية متطورة تعتمد اأف�سل املمار�سات والأ�ساليب املبتكرة 
ملحاولة التو�سل اإىل الت�سويات الودية للخلفات واملنازعات املدنية 

والتجارية والعقارية وانتهائها بال�سلح من دون احلاجة لإحالتها 
اإىل املحاكم املخت�سة.

ي�سادف  ال��ذي  للت�سامح  العاملي  ال��ي��وم  م��ع  "بالتزامن  واأ���س��اف: 
ال�ساد�ص ع�سر من �سهر نوفمرب من كل عام نوؤكد موا�سلة العمل 
القيمة  تلك  برت�سيخ  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  الدوؤوبتنفيذا 
مبادئ  لن�سر  الداعمة  املبادرات  عرب  املجتمع  اأف��راد  بني  ال�سامية 
من  القانون  ب�سيادة  التم�سك  ظل  يف  وال��وئ��ام  وال�سلم  التعاي�ص 

خلل حتقيق العدالة و�سيانة احلقوق".

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير التجارة وال�سناعة الرو�سي يف اإك�سبو 2020
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزي����ر اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال�����دويل معايل 
وال�سناعة  التجارة  وزي��ر  مانتوروف  ديني�ص 
ال��رو���س��ي. مت خ���لل ال��ل��ق��اء - ال���ذي ع��ق��د يف 
العلقات  بحث   - دب��ي   2020 اإك�سبو  مقر 
الثنائية بني دولة الإمارات ورو�سيا الحتادية 
املجالت  يف  تعزيزه  و�سبل  امل�سرتك  والتعاون 
والتجارية وذلك  القت�سادية  املختلفة ومنها 
جتمع  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ظ��ل  يف 

بني البلدين ال�سديقني.
التجارة  وزي�����ر  وم���ع���ايل  ���س��م��وه  ت���ن���اول  ك��م��ا 
وال�سناعة الرو�سي دور اإك�سبو 2020 دبي يف 

العاملية  ال��دويل ودعم اجلهود  التعاون  تعزيز 
القت�سادي  النمو  حتفيز  اأج��ل  م��ن  امل��ب��ذول��ة 
اق��ت�����س��اد عاملي  تر�سيخ  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��ع��امل��ي 
مزدهر وم�ستدام. ورحب �سمو ال�سيخ عبداهلل 
ديني�ص  م��ع��ايل  ب���زي���ارة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
مانتوروف .. موؤكدا اأن دولة الإمارات ورو�سيا 
ا�سرتاتيجية  ب��ع��لق��ات  ترتبطان  الحت��ادي��ة 
���س��ام��ل��ة وم���ت���ط���ورة وي��ع��م��لن م��ع��ا م���ن اأجل 
تعزيزها وتنمية التعاون امل�سرتك يف املجالت 
البلدين  ق��ي��ادت��ي  ت��ط��ل��ع��ات  ي��ل��ب��ي  ك��اف��ة مب���ا 

ال�سديقني ويعود باخلري على �سعبيها.
اأحمد  الدكتور حممد  �سعادة   .. اللقاء  ح�سر 
بن �سلطان اجلابر �سفري الدولة لدى رو�سيا 

الحتادية.
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اأخبـار الإمـارات
الرئي�س الربازيلي ونهيان بن مبارك ي�سهدان احتفال الربازيل بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي-وام:

ومعايل  ال��ربازي��ل  جمهورية  رئي�ص  بول�سونارو،  جايري  فخامة  �سهد 
�ص  املفوَّ والتعاي�ص  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ 
العام لإك�سبو 2020 دبي الفعاليات والأن�سطة التي اأقامتها الربازيل 

للحتفاء بيومها الوطني يف اإك�سبو 2020 دبي اأم�ص.
واأنا  رائ��ع ج��دا  ه��ذا ح��دث  بول�سونارو:  الرئي�ص جايري  وق��ال فخامة 
ال���دويل، فهو فر�سة لعدة  ب��وج��ودي هنا يف ه��ذا احل��دث  �سعيد ج��دا 
بلدان لعر�ص الفر�ص املوجودة يف كل بلد ..والربازيل بطبيعة احلال 
تقدم نف�سها لكل العامل ..هذه فر�سة �سانحة ومكان هائل لعر�ص هذه 

البلدان، لكي ُتظهر التكنولوجيا وللقيام بالأعمال اأي�سا.
وح��ول العلقات بني ال��ربازي��ل ودول��ة الإم���ارات، ق��ال فخامته: نحن 

اأين معجب كثريا  ال��ع��لق��ات، خ��ا���س��ة يف ح��ك��وم��ت��ن��ا، خ��ا���س��ة  ط���ّورن���ا 
باإخواين هنا يف دولة الإمارات ..ورغم جائحة كوفيد، فقد متّكنا من 
�سعوبنا...  وحتى  ميادين.  ع��دة  يف  ومكت�سبات  جناحات  ع��دة  حتقيق 
�سعبا البلدين بحاجة اإىل املزيد من التقارب والتعارف بينهم، ولدينا 
بيننا،  فيما  فيها  بالتعاون  نقوم  اأن  وع��دة جم��الت ميكن  عدة فر�ص 

مثل الأمن الغذائي والتكنولوجيا.
الربازيل  ُت��ع��رف  ن��ه��ي��ان:  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  وق���ال 
باإجنازاتها العاملية املتنوعة، ل�سّيما يف ا�ست�سافة الفعاليات ال�سخمة، 
دولة  اأك��رث  وه��ي  القدم،  لكرة  العامل  كاأ�ص  دورت��ني من  ا�ست�سافت  اإذ 
للغاية يف  لريا�سة حمبوبة  موؤ�ِس�سة  اأي�سا  ..وه��ي  الكاأ�ص  حائزة على 
دولة الإمارات، وهي ريا�سة اجلوجيت�سو الربازيلية ..ولذلك، اختارت 
الربازيل يف اإك�سبو 2020 اأن ت�سلط ال�سوء على جانب فريد اآخر من 

الذي ل ي�ساهى، من خلل اختيارها  ميزاتها، وهو تنوعها احليوي 
ل�سعارها يف اإك�سبو 2020 دبي معا من اأجل التنمية امل�ستدامة.

حماكاة  ال�ستدامة  منطقة  يف  الربازيل  جناح  اإلينا  "يقدم  واأ���س��اف: 
حديثة عن حو�ص الأمازون، ت�سمل جميع املناظر والأ�سوات والروائح 
عمارة  ف��ن  ..وبف�سل  ال��دول��ة  يف  النهر  ه��ذا  �سفاف  بها  ت��زخ��ر  ال��ت��ي 
اجلناح الفريد، ي�ستح�سر اجلناح املياه الربازيلية هنا يف دبي ويوفر 
جتربة غامرة ورحلة فريدة ل�ستك�ساف الفر�ص الكثرية التي تتيحها 
الربازيل ..وبالتايل، تعالج م�ساركة الربازيل ق�سايا رئي�سة ذات اهتمام 
التنوع احليوي، والزراعة، واملدن  م�سرتك مع دولة الم��ارات، ت�سمل 
وغريها،  امل���وارد،  ا�ستخدام  وك��ف��اءة  الأخ�سر،  والقت�ساد  امل�ستدامة، 

ب�سفتها و�سيلة لتحقيق النمو والتنمية امل�ستقبليني".
وا�ستمتع زوار اإك�سبو 2020 بعرو�ص حية واأطعمة برازيلية تقليدية 

موقع  اأنحاء  يف  خمتلفة  واأماكن  الربازيل،  وجناح  الو�سل،  �ساحة  يف 
عاملي  قيا�سي  رق��م  لت�سجيل  حماولة  اليوم  وتخللت   .2020 اإك�سبو 
لأكرب در�ص للتدريب على ريا�سة جوجيت�سو يف حديقة اليوبيل و13 

موقعا اآخر يف اأنحاء دولة الإمارات .
يف  للأعمال  منتدى  يف  خطابا  بول�سونارو  الرئي�ص  فخامة  .واأل��ق��ى 
ال�سباح، فيما ح�سرت ال�سّيدة الأوىل للربازيل فعالية يف جناح املراأة 

يف موقع اإك�سبو 2020 دبي.
منا�سبات  دب��ي   2020 اإك�سبو  يف  والفخرية  الوطنية  الأي���ام  ومتثل 
للحتفال بكل من امل�ساركني الدوليني الذين يزيد عددهم على 200 
م�سارك، وت�سليط ال�سوء على ثقافاتهم واإجنازاتهم وعر�ص اأجنحتهم 
وبراجمهم ..وتتميز كل منها مبرا�سم رفع العلم على من�سة الأمم يف 

�ساحة الو�سل، تليها عرو�ص ثقافية واإلقاء كلمات.

دورة ا�شتثنائية تتزامن مع اختتام فعاليات اإك�شبو 2020 دبي

القمة العاملية للحكومات تعقد دورتها الثامنة يف 29 و30 مار�س 2022
حممد القرقاوي: توجيهات حممد بن را�سد حولت القمة اإىل املن�سة الأكرب والأ�سمل لرت�سيخ اأ�س�س حكومات الغد

بدء اإ�شدار اإذن دخول متعدد خلم�س �شنوات ملوظفي ال�شركات العاملية يف دبي

حمدان بن حممد: دبي م�ستمرة يف خلق فر�س النجاح .. ومنح �سركائها من �سركات واأفراد املقومات الداعمة للنمو

•• دبي-وام: 

رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
"رعاه اهلل"، تنظم موؤ�س�سة القمة  الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 
املقبل،  مار�ص  و30   29 يومي  للقمة  الثامنة  ال��دورة  للحكومات،  العاملية 
فعاليات  اختتام  م��ع  بالتزامن  امل�ستقبل"،  حكومات  "ت�سكيل  �سعار  حت��ت 
"اإك�سبو 2020 دبي" احلدث الدويل الأبرز على م�ستوى العامل 2022، يف 
دورة ا�ستثنائية، توؤكد اأهمية القمة كمن�سة عاملية متفردة ل�سياغة م�ستقبل 
حماور   8 للحكومات  العاملية  للقمة  الثامنة  ال���دورة  وتغطي  احل��ك��وم��ات. 
رئي�سية، تركز على ت�سميم م�ستقبل اأف�سل للإن�سانية، ت�سمل: "ال�سيا�سات 
التي تقود التقدم والتنمية احلكومية"، و"ت�سميم م�ستقبل اأنظمة الرعاية 
القت�سادي  النتعا�ص  و"ت�سريع  املقبل"،  للعقد  و"ال�ستدامة  ال�سحية"، 
و"م�ستقبل  امل�ستقبل"،  م��دن  و"بناء  امل�ستقبل"،  و"تكنولوجيا  العاملي"، 

الأنظمة التعليمية والوظائف"، و"متكني املرونة الجتماعية".
واأك���د م��ع��ايل حممد ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���س��وؤون جمل�ص ال���وزراء 
يف  تكت�سب  للحكومات  العاملية  القمة  اأن  للحكومات،  العاملية  القمة  رئي�ص 
يجمع  �سامل  عاملي  كحدث  ت��اأت��ي  كونها  م�ساعفة،  اأهمية  الثامنة  دورت��ه��ا 
احلكومات واملنظمات الدولية ونخبة من رواد الأعمال وال�سركات الكربى 
الفر�ص  منظومة  ت�سكيل  ه��دف��ه��ا  واح����دة  من�سة  ع��ل��ى  اخل��ا���ص  وال��ق��ط��اع 
امل�ستقبلية، اإ�سافة لتزامنها مع اجلهود العاملية للخروج من مرحلة جائحة 
فريو�ص كورونا امل�ستجد "كوفيد – 19"، وما فر�سته من حتديات حتملت 
احلكومات اجلانب الأكرب من تبعاتها واآثارها. وقال معايل حممد القرقاوي 
اآل مكتوم نائب رئي�ص  اإن توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل"، حولت القمة العاملية 
للحكومات منذ اإطلقها عام 2013، اإىل املن�سة الأكرب والأ�سمل لرت�سيخ 
اأ�س�ص حكومات الغد و�سناعة م�ستقبل اأف�سل للب�سرية، من خلل 7 دورات 
اأ�س�ست منظومة جديدة لل�سراكات الدولية القائمة على امل�ستقبل،  متميزة 
وتبنت اإحداث فارق اإيجابي يف م�سرية الب�سرية حموراً لتوجهاتها ومنهجية 
�ست�سهد  الثامنة  دورت��ه��ا  يف  للحكومات  العاملية  القمة  اأن  واأ���س��اف  عملها. 
50 جل�سة ا�سرتاتيجية،  �سامًل يف حماورها وموا�سيعها و�ست�سمل  تغيرياً 
و�ست�سارك فيها حكومة دولة الإمارات اإىل جانب قادة احلكومات واملنظمات 
دول  خمتلف  من  واخل��رباء  امل�ستقبل  وم�ست�سريف  املفكرين  ونخبة  الدولية 
الدورة  وتغطي  املجتمعات.  خري  على  يركز  موحد  ه��دف  لتحقيق  العامل، 
ت�سميم  على  تركز  رئي�سية،  حم��اور   8 للحكومات  العاملية  للقمة  الثامنة 
م�ستقبل اأف�سل للإن�سانية، حيث يركز حمور "ال�سيا�سات التي تقود التقدم 
والتنمية احلكومية"، على متكني احلكومات من تطوير ال�سيا�سات املحفزة 
"ت�سميم  للتنمية، وت�سريع ابتكار اخلدمات احلكومية، فيما يتناول حمور 
الرعاية  اأنظمة  ا�ستباق حتديات  الرعاية ال�سحية" اأهمية  اأنظمة  م�ستقبل 
ال�سحة  على  والرتكيز  احلياة  ج��ودة  وتعزيز  ت�سميمها،  واإع���ادة  ال�سحية 
اأهمية  املقبل"،  للعقد  "ال�ستدامة  حم��ور  يتناول  فيما  ل��لأف��راد،  النف�سية 
للدول  ال��لزم��ة  امل����وارد  ت�سمن  وم�����س��ت��دام��ة  �ساملة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  تبني 
القت�سادي  النتعا�ص  "ت�سريع  حم��ور  وي�سلط  واملجتمعات،  واحل��ك��وم��ات 
العاملي" ال�سوء على اأهمية ابتكار �سيا�سات وخطط اقت�سادية جديدة، ت�سرع 
حمور  وي�ست�سرف  العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف  القت�سادية  القطاعات  تعايف 
"تقنيات امل�ستقبل" الفر�ص التكنولوجية يف العقد املقبل، و�سبل ال�ستفادة 
منها وتوظيفها يف تطوير احلكومات وخدمة املجتمعات، فيما يركز حمور 

"بناء مدن امل�ستقبل" على اأهمية بناء مدن م�ستدامة حمورها الن�سان. كما 
�سرتكز حماور القمة على "م�ستقبل الأنظمة التعليمية والعمل" مبا يواكب 
اأنظمة تعليمية وفر�ص  ا�ستحداث  العامل و�سرورة  التي ي�سهدها  املتغريات 

وظيفية جديدة ومبتكرة واآليات لجتذاب وا�ستبقاء املواهب.
مراجعة  اأه��م��ي��ة  مناق�سة  الجتماعية"  امل��رون��ة  "متكني  حم��ور  و�سي�سهد 
ال�سيا�سات التي تتبناها احلكومات يف ما يخ�ص تعزيز م�ساركة ال�سباب واملراأة 
امل�ستمرة  التغريات  ملواكبة  الجتماعية  املرونة  وبناء  املجتمعات،  تطوير  يف 
وت�سكيل م�ستقبل اأف�سل للب�سرية. و�ست�سهد الدورة الثامنة للقمة الإعلن 
التي  العامل،  يف  وزير  اأف�سل  ال�ستثنائية جلائزة  الن�سخة  يف  الفائزين  عن 
ال��وزراء حول العامل، وق�س�ص  اأبرز جتارب  اإىل ت�سليط ال�سوء على  تهدف 
النجاح التي متكنوا من حتقيقها يف جمالت العمل احلكومي املوجه خلدمة 
املجتمعات، والتي ت�سكل مثاًل ُيحتذى لكافة امل�سوؤولني احلكوميني، يف تعزيز 
البتكار وا�ست�سراف امل�ستقبل ور�سم معامل التوجهات احلكومية يف القطاعات 
منذ  للحكومات  العاملية  القمة  وا�ست�سافت  النا�ص.  بحياة  ارتباطاً  الأك��رث 
دورتها الأوىل عام 2013 حتى دورتها ال�سابعة عام 2019، نحو 1000 
اأنحاء  األ��ف م�سارك من خمتلف   25 �سارك فيها نحو  جل�سة وور�سة عمل، 
الدول  ق��ادة  1000 �سخ�سية عاملية م��ن  ي��ق��ارب  م��ا  ال��ع��امل، وحت��دث فيها 
واحلكومات والوزراء وامل�سوؤولني و�سناع القرار واخلرباء والعلماء والروؤ�ساء 
التنفيذيني من القطاعني احلكومي واخلا�ص. كما �سهدت الدورات ال�سبع 
للقمة توقيع نحو 100 اتفاقية تعاون بني احلكومات واملوؤ�س�سات واجلهات 
اأكرث من  اإىل م�ساركة  اإ�سافة  العامل،  اأنحاء  امل�ساركة من خمتلف  اخلا�سة 
الدويل،  والبنك  املتحدة،  الأمم  �سمنها  من  واإقليمية،  دولية  منظمة   40
التجارة  ومنظمة  العاملي،  القت�سادي  واملنتدى  العاملية،  ال�سحة  ومنظمة 

للطاقة  الدولية  والوكالة  والتنمية،  القت�سادي  التعاون  ومنظمة  العاملية، 
العاملية  القمة  من�سة  ع��رب  ال�����س��راك��ات  ه��ذه  و�ساهمت  وغ��ريه��ا.  امل��ت��ج��ددة، 
الدولية،  املنظمات  مع  بالتعاون  فعالية   100 نحو  تنظيم  يف  للحكومات، 
واإطلق الكثري من املبادرات العاملية مثل منتدى ال�سحة الرقمي بالتعاون 
مع منظمة ال�سحة العاملية، وبرنامج بناء القدرات احلكومية بالتعاون مع 
امل�ستدامة يف  للتنمية  العاملية  املجال�ص  واإط��لق   ،2019 ال��دويل يف  البنك 
بالتعاون مع  تقرير   100 اأك��رث من  القمة  اأطلقت  2018. كما  دورة عام 
بهدف  العاملية  البحثية  وامل��راك��ز  ال�ست�سارية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  ك��ربى 
واملقبلة،  احلالية  والتحديات  التحولت  ب��اأح��دث  العامل  حكومات  تعريف 
الأولويات  اأهم  وحتديد  احليوية،  القطاعات  خمتلف  م�ستقبل  وا�ست�سراف 
وال�سرتاتيجيات التي يجب الرتكيز عليها لت�سميم م�ستقبل اأف�سل للعامل. 
ونظمت القمة العاملية للحكومات 16 منتدى تخ�س�سياً مب�ساركة نخبة من 
حوكمة  مثل  ال�سرتاتيجية  القطاعات  م�ستقبل  لبحث  العامليني  اخل��رباء 
والتوازن  امل��ن��اخ��ي،  وال��ت��غ��ري  احلكومية،  واخل��دم��ات  ال�سطناعي،  ال��ذك��اء 
وال�سحة  والوظائف،  العمل  وم�ستقبل  املتقدمة،  وامل��ه��ارات  اجلن�سني،  بني 
حكومات  تهم  التي  املوا�سيع  من  وغريها  امل�ستدامة،  والتنمية  وال�سباب، 
حتت  جتمع  رائ��دة  عاملية  من�سة  للحكومات  العاملية  القمة  وت�سكل  العامل. 
مظلتها نخبة من قادة احلكومات والوزراء وكبار امل�سوؤولني و�سّناع القرار 
والجتماعية  والقت�سادية  املالية  ال�����س��وؤون  يف  واملخت�سني  الأف��ك��ار  ورواد 
التي ت�سهم يف  العامل، لتبادل اخلربات واملعارف والأفكار  من خمتلف دول 
الور�ص  من  متنوعة  جمموعة  وت�ست�سيف  احلكومات،  م�ستقبل  ا�ست�سراف 
واجلل�سات واملبادرات التي تركز على اأحدث الجتاهات واأف�سل املمار�سات يف 

قيادة احلكومات، وتقدمي حلول مبتكرة ل�ستباق التحديات العاملية.

•• دبي-وام:

اآل  عمًل بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، 
اآل  ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد  اأك��د �سمو  رع��اه اهلل، 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي، موا�سلة دبي 
على  تعمل  التي  املتح�سرة  للمدن  كنموذج  موقعها  تر�سيخ 
اإتاحة كافة الفر�ص الداعمة للتطور والنمو والزدهار �سواء 
و�سركات  موؤ�س�سات  من  ل�سركائها  اأو  الداخلية  لقطاعاتها 
الأفراد  وكذلك  والتخ�س�سات  الأحجام  خمتلف  من  عاملية 
العديد من  الإب��داع��ي��ة يف  امل��واه��ب وال��ق��درات  اأ�سحاب  م��ن 
اإجراءات  وتفعيل  تبني  خلل  من  وذلك  النوعية،  املجالت 
تزيد من جاذبية بيئتها وجتعلها دائماً اخليار املف�سل اأمام 
م�ستمرة  دبي  �سموه:  وق��ال  للنجاح.  كبري  �ساحب حلم  كل 
�سركائها  ومنح  والتطور  للنجاح  اجلديدة  الفر�ص  خلق  يف 
الداعمة للنمو، مع ال�ستفادة  املقومات  واأف��راد  من �سركات 
من كونها اإحدى اأ�سرع املدن تطوراً واأكرثها اأمناً وانفتاحاً 
اهتمام  بكل  ن�ستمع   .. م�ستجداته  مع  وجتاوباً  العامل  على 
اإىل متطلبات �سركائنا ول ندخر جهداً يف تلبية تطلعاتهم 

وم�ساعدتهم على حتقيق طموحاتهم انطلقاً من دبي.
و�سوؤون  ل��لإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ب��دء  مبنا�سبة  ذل��ك  ج��اء 
الأجانب يف دبي اإ�سدار "اإذن دخول �سياحي" خلم�ص �سنوات 
ل�سالح قطاع الأعمال يف خطوة من �ساأنها تطوير املنظومة 
القت�سادية والجتماعية والتناف�سية وتاأكيد مكانة الإمارات 
ودبي بني الوجهات ال�سياحية الرئي�سية على م�ستوى العامل، 
وذل���ك م��ع ���س��م��اح اإذن ال���دخ���ول م��ت��ع��دد ال�����س��ف��رات حلامله 
بالبقاء يف الدولة ملدة 90 يوماً قابلة للتمديد ملدة مماثلة، 
تعاون وثيق مع  الإذن اجلديد من خلل  اإ�سدار  اأت��ى  فيما 
دائرة القت�ساد وال�سياحة بدبي.  ومتا�سياً مع روؤية �ساحب 
دبي  ج��ع��ل  يف  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
املدينة الأف�سل يف العامل للحياة والعمل والزيارة، يتيح هذا 

النوع من الأذون��ات لل�سركات العاملية الت�سجيل عرب من�سة 
الدولة  اإىل  لل�سفر  موظفيها  اأم���ام  امل��ج��ال  لإت��اح��ة  خا�سة 
مرات متعددة لت�سهيل م�ساركتهم وح�سورهم يف الفعاليات 
واملعار�ص  والجتماعات  التدريبية  وال����دورات  وامل��وؤمت��رات 

وغريها من الأن�سطة الأخرى بكل �سهولة وي�سر.
�سل�سلة  اإىل  لين�سم  اجل��دي��د  امل��ت��ع��دد  ال��دخ��ول  اإذن  وي��اأت��ي 
املا�سية  ال��ف��رتة  يف  ا�ستحداثها  مت  ال��ت��ي  ال��دخ��ول  اأذون�����ات 
اإذن دخول العمل عن بعد، والتقاعد يف دبي، والإقامة  مثل 
املنا�سبة  البيئة  جميعها  ت��وّف��ر  وال��ت��ي  وغ��ريه��ا،  ال��ذه��ب��ي��ة، 
للعي�ص والعمل والزيارة لواحدة من اأكرث الوجهات العاملية 
متّيزاً يف جمايل ال�سياحة والأعمال، نظرا ملا تتمّتع به من 
بنية حتتية متطّورة، واأ�سلوب حياٍة ع�سري مع توافر كافة 
املقومات التي ت�سمن �سحة و�سلمة �سّكان دبي وزّوارها من 
املعتمدة.  الح��رتازي��ة  ل��لإج��راءات  الدقيق  التطبيق  خ��لل 
وتتوافق هذه اخلطوة مع اجلهود املبذولة لت�سريع معدلت 
كبري  ن�ساط  م��ن  دب��ي  ت�سهده  وم��ا  ال�سياحي،  القطاع  من��و 
 2020 "اإك�سبو  ا�ست�سافة  مع  ل�سيما  الفرتة  ه��ذه  خ��لل 
ن��وع��ه يف منطقة  م��ن  والأول  ع��امل��ي��اً  الأك���رب  دبي"، احل���دث 
ال�سرق الأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا، وكذلك الحتفالت 

باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية املتحدة.
املقبلة قائمة طويلة من  كما ت�ست�سيف دبي خلل املرحلة 

جتارب  موفرًة  املتنوعة،  والفعاليات  والأح��داث  املهرجانات 
ا�ستثنائية ل�سيوفها وذلك بف�سل بنيتها التحتية املتطورة، 
وم��وق��ع��ه��ا اجل���غ���رايف امل��م��ي��ز يف ق��ل��ب ال���ع���امل، ح��ي��ث ميكن 
الو�سول اإليها بكل �سهولة من خلل �سبكة الوجهات العاملية 
لطريان الإم��ارات وف��لي دب��ي، ف�سًل عن وج��ود جمموعة 
وا�سعة من الوجهات التي تلبي متطلبات الأعمال والرتفيه، 
التي  والأن�سطة  ال�سياحي  اجلذب  مناطق  تعدد  اإىل  اإ�سافة 

تنا�سب اجلميع على مدار العام.
الإدارة  امل��ري، مدير عام  اأحمد  الفريق حممد  �سعادة  وقال 
العامة للإقامة و�سوؤون الأجانب بدبي : اخلطوة اجلديدة 
الدخول خلم�ص  �سياحي متعدد  دخ��ول  اإذن  املتمثلة يف منح 
العاملية  دبي  �سمعة  تعزز  الكربى  ال�سركات  ملوظفي  �سنوات 
ترحيبها  املبدعة، وتظهر مدى  للأفكار  باعتبارها منوذجاً 
ب���زواره���ا م���ن ك��اف��ة اجل��ن�����س��ي��ات، وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى تب�سيط 

الإجراءات للت�سجيع على زيارتها اأكرث من مّرة.
واأكد �سعادته العناية الكبرية التي توليها اإقامة دبي لت�سهيل 
اإجراءات اإ�سدار اأذونات الدخول لكافة اجلن�سيات للم�ساهمة 
يف حتقيق روؤية توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
القطاعات  ب��اأداء خمتلف  الو�سول  اآل مكتوم، يف دعم  را�سد 
القت�سادية اإىل اأرفع امل�ستويات، وتطبيق الأفكار التي ت�سهم 
وال�ستثمار  للأعمال  رئي�سي  كمركز  دب��ي  موقع  تاأكيد  يف 

وال�سياحة. وقال : لطاملا ا�ستهرت دبي بكونها وجهة متتلك 
كافة مقومات اجلذب من وجهات فريدة وخدمات متميزة، 
على  للح�سول  الفر�سة  العاملية  ال�سركات  منح  اأن  �سك  ول 
اأذونات دخول ملوظفيها خلم�ص �سنوات �سي�سهم يف زيادة اأعداد 
كمجموعات،  ي��اأت��ون  الذين  ل�سيما  لدبي  الدوليني  ال���زوار 
وهو ما �سينعك�ص اإيجاباً على خمتلف القطاعات القت�سادية 

ل�سيما قطاع ال�سياحة.
من جهته، قال �سعادة هلل �سعيد املّري، املدير العام لدائرة 
مع  اخل��ط��وة  ه��ذه  تتما�سى  دب���ي:  يف  وال�سياحة  الق��ت�����س��اد 
اجلهود املبذولة لتحقيق روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
العامل  يف  الأف�سل  املدينة  دب��ي  جلعل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن 
واأكرثها  لل�سفر،  املف�سلة  الوجهة  وكذلك  والعمل،  للحياة 

ا�ستقطاباً لل�سياح وتكراراً للزيارة.
واأ�ساف: متتلك دبي الكثري من الإمكانات وكذلك العرو�ص 
واملقّومات ال�سياحية التي تزيد من جاذبيتها وجتعلها على 
اإقامة  العاملية  ال�سركات  تف�سل  التي  الوجهات  قائمة  راأ���ص 
فعالياتها واجتماعاتها فيها، وهو ما ينعك�ص ب�سكل اإيجابي 
على �سياحة الأعمال. ويف اإطار ما ت�سهده املدينة من العودة 
الفعاليات  من  للمزيد  وا�ست�سافتها  الطبيعية،  احلياة  اإىل 
اإتاحة املجال  املقبلة، فاإن  والأح��داث الكربى خلل الفرتة 
�سياحية  دخ��ول  اأذون���ات  ل�ست�سدار  الكربى  ال�سركات  اأم��ام 

امل�سبق  التخطيط  م��ن  ميّكنها  ���س��ن��وات  خلم�ص  ملوظفيها 
لأن�سطتها وفعالياتها يف دبي. واأكد �سعادة هلل املري اأهمية 
ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����ص، وكذلك 
اإيجاد قنوات للت�ساور والتعاون مبا يعود بالفائدة على كافة 
الأط��راف، الأم��ر الذي ي�سهم يف تر�سيخ مكانة دبي العاملية 
يف خمتلف املجالت، كوجهة مف�سلة واآمنة للزيارة ومتاحة 

جلميع امل�سافرين.
وال�سياحة  القت�ساد  دائ��رة  بني  اجلهود  ت�سافر  اأ�سهم  وقد 
بدبي واجلهات املعنية وال�سركاء يف عودة الثقة والزخم اإىل 
قطاع ال�سفر، اإذ ا�ستقبلت دبي منذ بداية العام اجلاري من 
3.85 مليون زائر  �سهر يناير وحتى �سهر �سبتمرب حوايل 
اإىل  الإم���ارة  يف  الفندقية  املن�ساآت  ع��دد  و�سل  فيما   .. دويل 
األف و868 غرفة فندقية، فيما   132 726 من�ساأة توفر 
تبواأت دبي خلل الفرتة ذاتها املركز الثاين عاملياً قبل لندن 
وباري�ص من حيث ن�سبة الإ�سغال الفندقي مبتو�سط 61 يف 

املئة.
وكان البنك الدويل قد قدم يف �سهر �سبتمرب املا�سي �سهادة 
وا�سفاً  للم�ستثمرين،  دب��ي  توفرها  التي  اخل��دم��ات  بجودة 
البنك  وقال  عاملي.  طراز  ذات  لوج�ستية  من�سة  باأنها  اإياها 
تقودها  التي  التنمية  وعد  خدمتك؟  "يف  بعنوان  تقرير  يف 
النماذج على م�ستوى  اأب���رز  م��ن  واح���دة  دب��ي  اخلدمات" اإن 
العامل ملراكز اخلدمات، وب�سفة خا�سة اخلدمات اللوج�ستية 
واملالية .. كما نالت دبي املركز الأول اإقليمياً وال� 11 عاملياً 
من بني 25 مدينة عاملية على موؤ�سر "اأف�سل ُمُدن الأعمال 
"هنلي  �سركة  للم�ستثمرين" من  الإقامة  تاأ�سريات  يف منح 
اآند بارترنز" الربيطانية املتخ�س�سة يف ا�ست�سارات الإقامة 

واملُواَطنة.
وميكن لل�سركات العاملية املهتمة باحل�سول على هذه الفئة 
م��ن اأذون���ات ال��دخ��ول ات��ب��اع الإج����راءات امل��ح��ددة ع��رب املوقع 
 www.dubaimultiyear.com الإل���ك���رتوين 
.>>http://www.dubaimultiyear.com

وزير داخلية مونتينيغرو يزور 
جناح فزعة يف اإك�سبو 2020 دبي

•• دبي -وام:

اجلبل  جمهورية  يف  الداخلية  وزي���ر  �سيكولوفيت�ص  �سريجي  م��ع��ايل  زار 
الأ�سود مونتينيغرو والوفد املرافق له جناح فزعة باإك�سبو 2020 دبي.

واط���ل���ع م��ع��ايل ال���وزي���ر خ����لل ج��ول��ت��ه يف ج��ن��اح ف��زع��ة ي��راف��ق��ه العقيد 
املبادرات  العام على اجلناح، على  امل�سرف  الغفلي  بن �ساعن  الدكتور علي 
تعزيز  الإم��ارات يف  من جهود  تظهر جانباً  التي  ال�سرتاتيجية  وامل�ساريع 
للمجتمع  احلياة  بجودة  والرتقاء  املجتمعية  وال�سلمة  واحلماية  الأم��ن 

الإماراتي.

ال�سنة يف  مرات  عدة  دبي  زيارة  العاملية  ال�سركات  ملوظفي  ي�سمح  • الإذن 
اأعداد  لزيادة  الدخول  اأذونات  اإ�سدار  وت�سهيل  الإجراءات  تب�سيط  على  نحر�س  املّري:  •  حممد 

الزوار الدوليني �سواء لالأعمال اأو الرتفيه
دبي يف  ال�سياحة  وقطاع  الأعمال  دعم  يف  بقوة  �سي�سهم  اجلديد  الدخول  اإذن  املّري:  • هالل 
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اأخبـار الإمـارات
فن اأبوظبي ي�ست�سيف حفل �سكوند �سن للمو�سيقى الإلكرتونية والبديلة

•• اأبوظبي-وام:

بيبول"  "فاكتوري  املعر�ص مع جمموعة  تعاون  اأبوظبي عن  اأعلن فن 
ل�ست�سافة حفل املو�سيقى امل�سهور "�سكوند �سن" القادم من بريوت يف 
فعاليات  وتاأتي  فقط.  ليلتني  م��دار  على  اأبوظبي  الإماراتية  العا�سمة 
اأبوظبي  لفن  ال��ع��ام  ال��ربن��ام��ج  �سمن  �سن"  "�سكوند  حفل  وع��رو���ص 
عرو�ص  من  �سل�سلة  والزّوار  اجلمهور  بانتظار  �سيكون  حيث   ،2021
مدار  ع��ل��ى  ب��احل��ي��وي��ة  املفعمة  املو�سيقية  والأج�����واء  احل��ي��ة  املو�سيقى 

اليومني 18 و19 نوفمرب يف منارة ال�سعديات باأبوظبي.
بيبول"  و"فاكتوري  اأبوظبي  فن  بني  املربمة  ال�سراكة  ه��ذه  و�ستكون 

بعد  م��ا  ف��رتة  خ��لل  احلية  املو�سيقية  الفعاليات  ب��ع��ودة  اإي���ذان  مبثابة 
فن  م��ع��ر���ص  زوار  جت��رب��ة  ج��دي��د  ب�سكل  و�سيغني  ال��دول��ي��ة،  اجل��ائ��ح��ة 

اأبوظبي.
هذا وقد اأ�سبح حفل "�سكوند �سن"، التابع ل� "فاكتوري بيبول"، ا�سماً 
..وبذلك،  املنطقة  يف  والبديلة  الإلكرتونية  املو�سيقى  قطاع  يف  ماألوفاً 
اأن  ب��ريوت قبل  اإىل  بداياته  ال��ذي تعود  "�سكوند �سن"،  �سي�سّجل حفل 
دولة  يف  م��رة  لأول  ح�سوره  م�سر،  لت�سمل  وبراجمه  فعالياته  تتو�ّسع 
الإمارات معلناً تنظيم عرو�ص مو�سيقية غامرة خلل عطلة اأ�سبوعية 

حافلة ب�سحر الفن واملو�سيقى.
خلل  ليلتني  م���دار  على  امل��ق��ام��ة  �سن"،  "�سكوند  فعاليات  و�ست�سهد 

 3:00 ال���  وحتى  م�ساًء   6:00 ال�ساعة  من  نوفمرب   19-18 الفرتة 
ال�سعديات،  م��ن��ارة  يف  ال��رتا���ص  ح��دي��ق��ة  يف  الإم�����ارات  بتوقيت  ���س��ب��اح��اً 
م�ساركة كل من الفرقة املو�سيقية "مايند اأغين�ست" و"باتري�ص بوميل" 
وفرقة "اآم" والفرقة املو�سيقية "فانغو ليف" وفرقة "تريك" مب�ساركة 
�سيف خا�ص والفنانة "ِتر" وفرقة "�سكون"، بجانب قائمة من الفنانني 
الإقليمني مبن فيهم "بدوين برغر" و"فلوكا" و"وا�ص" و"ميغاترونيك 

و "بات�ص" مب�ساركة "ليدوارف".
اأذواق  كافة  تلبي  خمتلفة  مو�سيقية  واأ���س��ك��اًل  األ��وان��اً  احلفل  و�سي�سم 
اجلمهور، بدايًة من مو�سيقى داون متبو ال�سرقية وو�سوًل اإىل املو�سيقى 
ذات  والب�سرية  ال�سوتية  التجارب  بجانب  هذا  ال�سريعة،  الإلكرتونية 

الطابع املو�سيقى اخلا�سة بحفل "�سكوند �سن"، ليكون زّوار فن اأبوظبي 
على موعد مع جتربة فنية غامرة على مدار ليلتني.

املوافق  اخلمي�ص  �سن"،  "�سكوند  برنامج  من  الأول  اليوم  و�سيتخلل 
18 نوفمرب، عرو�ص ""بات�ص" مب�ساركة "ليدوارف" و"بدوين برغر" 
وعر�ص مبا�سر و�سكون دي جيه وغريها من عرو�ص "ِتر" و"اآم" عر�ص 
ال�سعديات  منارة  مبا�سر يف  بوميل" وعر�ص  "باتري�ص  مبا�سر وعر�ص 
�سن"،  "�سكوند  برنامج  فعاليات  من  الثاين  اليوم  �سي�سم  حني  ..يف 
و"فلوكا"  "ميغاترونيك"  م��ن  ل��ك��ل  ع��رو���س��اً  ن��وف��م��رب،   19 اجل��م��ع��ة 
و"وا�ص" وفرقة "فانغو ليف" بالإ�سافة اإىل عرو�ص "تريك" مب�ساركة 

جيمي جولي�ص بالإ�سافة اإىل عر�ص "مايند اأغين�ست".

البواردي: الإمارات قبلة العامل ودولة ال�سالم والأمن والأمانعمر غبا�س: الت�سامح يف الإمارات اأ�سلوب حياة

ورا�سخة،  قوية  م�سرتكة  قيم  مع 
م����ن احل�����وار  امل����زي����د  اإىل  ون����دع����و 
الثقايف وتطوير املزيد من علقات 
الأخلقية  بالقيم  تتميز  ال��ث��ق��ة، 
ال�سعوب  مع  الهادفة  والتفاعلت 

من خلفيات خمتلفة".
مبنا�سبة  ل���ه  ك��ل��م��ة  يف   - واأو����س���ح 

واأطلقت  الآن  وحتى  زاي��د  ال�سيخ  له 
الدولة عدة مبادرات وا�سرتاتيجيات 
ت��ع��زز م��ن ه���ذا ال��ن��ه��ج وت�����س��ج��ع على 
ا�ستمراريته وكان قرار �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
الدولة "حفظه اهلل" باإ�سدار مر�سوم 
والكراهية  التمييز  مكافحة  ب�����س��اأن 
عام 2015 اأول اخلطوات، حيث كان 
التمييز  مظاهر  مواجهة  اإىل  يهدف 
من  وي��ع��زز  املجتمع  يف  والعن�سرية 
فيما  الدولة  اأطلقتها  التي  املبادرات 
للت�سامح  اأول وزارة  بعد، كا�ستحداث 
واإط������لق   2016 ع�����ام  ال����ع����امل  يف 
عام   2019 عام  على  الدولة  رئي�ص 
الربنامج  اإق���رار  ث��م  وم��ن  الت�سامح، 

•• اأبوظبي-وام: 

غ��ب��ا���ص، م�ساعد  ���س��ع��ادة عمر  اأك���د 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
والدبلوما�سية  الثقافية  لل�سوؤون 
ال�سلمي  التعاي�ص  قيم  اأن  العامة 
مبنية  الإم���ارات  يف  ننتهجها  التي 
ع����ل����ى ع�����ق�����ود م������ن احل�����������وار بني 
الأديان والعمل الفعلي والحرتام 
املتبادل.. م�سيفا كونها واحدة من 
اأكرث دول العامل تنوًعا، فاإن دولة 
م���ث���اًل يحتذى  ت��ع��ت��رب  الإم��������ارات 
ب���ه م���ن خ����لل اح��ت�����س��ان��ه��ا لعدد 
واخللفيات  ال��ت��ق��ال��ي��د  م���ن  ك��ب��ري 

واملعتقدات واخلربات.
وقال : " يف اليوم العاملي للت�سامح، 
ب��ب��ن��اء جمتمعات  ال��ت��زام��ن��ا  جن���دد 
م��رن��ة حت��ت�����س��ن خم��ت��ل��ف الأدي�����ان 

اأن   - ل��ل��ت�����س��ام��ح  ال���ع���امل���ي  ال����ي����وم 
ال��ت�����س��ام��ح يف دول����ة الإم�������ارات هو 
اأ�سلوب  اإن��ه  اأك��رث من جم��رد كلمة 
 200 ي��ح��ت�����س��ن  ب���ل���د  يف  ح����ي����اة 
ان�سجام  يف  م��ًع��ا  ت��ع��ي�����ص  ج��ن�����س��ي��ة 
ويتيح  احل�������دود  ي���ت���ج���اوز  ك���ام���ل 
وال�سمولية  الن��ف��ت��اح  م��ن  امل��زي��د 
اإنه  العميقة.  الدولية  وال�سراكات 
تقوم  التي  الأ�سا�سية  الركائز  اأحد 
اأ���س��ا���س��ي من  ال���دول���ة وج���زء  عليه 
اإرثنا. كما اأن تعيني وزير للت�سامح 
ال���ت���زام  ي��ع��ك�����ص   2016 ع�����ام  يف 
الت�سامح  مبداأ  بتكري�ص  الإم���ارات 

حملياً واإقليمياً.
هي  الإم������������ارات  اأن  اإىل  واأ�������س������ار 
م�����وط�����ن ل����ع���������س����رات ال���ك���ن���ائ�������ص 
الهندو�سية،  وامل��ع��اب��د  امل�����س��ي��ح��ي��ة 
وديرا  لل�سيخ  معبدا  حتت�سن  كما 

يهودي  كني�ص  اإىل  اإ���س��اف��ة  ب��وذي��ا 
يف دبي. وللتاأكيد على اإميان دولة 
الإمارات بالت�سامح وحوار الأديان، 
ت�ستعد دولة الإمارات لفتتاح بيت 
ظبي  اأب��و  يف  الإبراهيمية  العائلة 
م�سجًدا  و�سي�سم   ،2022 عام  يف 
امل��وق��ع ذاته  وك��ن��ي�����س��ة وك��ن��ي�����ًس��ا يف 
ترتبط بحديقة مركزية للتوا�سل 

والتبادل التعليمي بني الأديان.
واأكد �سعادته اأن الت�سامح هو قبول 
وتقدير خمتلف الأديان والثقافات 
م����ع جميع  ال���ع���امل���ي���ة. وع���لق���ت���ن���ا 
احل�سارات والثقافات والأديان هي 
جزء من الأ�سالة والقيم الرا�سخة 
الرتحيب  و���س��ن��وا���س��ل  ل��دول��ت��ن��ا 
بالعامل واملحافظة على التنوع، مع 
ل�سالح  ال�سمولية  على  احل��ف��اظ 

الب�سرية .

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل حممد بن اأحمد البواردي 
وزي�����ر ال����دول����ة ل�������س���وؤون ال����دف����اع اأن 
العامل  ت�سارك  وه��ي  الإم����ارات  دول��ة 
 " للت�سامح  العاملي  باليوم  الحتفال 
الت�سامح  يف  ق��ي��ادت��ه��ا  ب��ن��ه��ج  حت��ت��ف��ي 
وال��ت��ع��اي�����ص وت��ق��ب��ل الآخ����ري����ن، فقد 
ودولة  العامل  قبلة  الإم��ارات  اأ�سحت 
ال�����س��لم والأم����ن والأم�����ان، لقدرتها 
باختلف  اجل���م���ي���ع  اح�����ت�����واء  ع���ل���ى 
اأرا�سيها  على  ودياناتهم  جن�سياتهم 
موؤ�س�ص  اآم�������ن  ف���ق���د  مت���ي���ي���ز،  دون 
ل��ه ال�سيخ زاي���د بن  امل��غ��ف��ور  ال��دول��ة 
ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
ب��اأث��ر ال��ت�����س��ام��ح ع��ل��ى ال��ب�����س��ر وتقبل 
والديانات  الثقافات  خمتلف  وج��ود 
بع�سها  ي��ت��ع��اي�����ص  واح����د  يف جم��ت��م��ع 
م�ساكل  اأي  اإث�����ارة  دون  ال��ب��ع�����ص  م��ع 
عنه  نتج  مم��ا  تع�سب،  اأو  ن��زاع��ات  اأو 
ي�سوده  ومتعاي�ص  مت�سامح  جمتمع 
الأم���ن وال�����س��لم وي��رت��ق��ي بالأخلق 

احلميدة وبثقافاته املتعددة.
واأ�ساف معاليه - يف كلمة له مبنا�سبة 
الذي  للت�سامح"  ال��ع��امل��ي  "اليوم 
ك��ل ع��ام -  16 نوفمرب م��ن  ي�سادف 
املغفور  عهد  منذ  النهج  ذلك  ا�ستمر 

يت�سمن  وال����ذي  للت�سامح  ال��وط��ن��ي 
م����ن مبداأ  ت���ع���زز  ك���ث���رية  م�����ب�����ادرات 
املعاهد  اإن�����س��اء  اإىل  اإ���س��اف��ة  الت�سامح 

واملهرجانات الوطنية للت�سامح.
احتفل  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع  اأن  وذك�����ر 
فرباير  من  ال��راب��ع  يف  الأوىل  للمرة 
ال��ع��امل��ي للأخوة  ب��ال��ي��وم  ال���ع���ام  ه���ذا 
دولة  قّدمتها  ومب��ب��ادرة  الإن�����س��ان��ي��ة، 
تهدف  املتحدة  الأمم  اإىل  الإم����ارات 
باأهمية  الوعي  ن�سر  اإىل  من خللها 
الت�سامح وبث روح الوحدة والت�سامن 
بني ال�سعوب، وقد كان ذلك على اأثر 
بادرت  التي  الإن�سانية  الأخ��وة  وثيقة 
بها دولة الإم��ارات والتي كانت حدثاً 
تاريخياً يوؤكد التزام الإمارات مببداأ 
والت�سامح  التعاي�ص  اأ���س�����ص  تر�سيخ 
والثقافات  املجتمعات  ب��ني  وال���وئ���ام 
واإقليمياً  حملياً  املختلفة،  والأدي���ان 
م���ن مبداأ  اأن����ه  اإىل  واأ����س���ار  ودول����ي����اً. 
ال�سلمي  ال��ت��ع��اي�����ص  ت��ع��زي��ز  اأه���م���ي���ة 
والت�سامح يف املجتمعات اأقيم معر�ص 
اإك�سبو 2020 يف دبي والذي ت�سارك 
تتنوع  دول�����ة   192 م���ن  اأك�����رث  ف��ي��ه 
والثقافية  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ف��ي��ه 
الوحدة  اأهمية  والدينية وتوؤكد على 
املجتمعات،  بني  واللحمة  والتما�سك 
وتن�سهر به كافة احل�سارات يف "دانة 

والثقافات  العقول  لتتلقى  الدنيا" 
امللتقى  ه�����ذا  ي���ع���زز  ك���م���ا  امل����ت����ع����ددة، 
ال���ع���امل���ي امل��ت��م��ي��ز ال���ت���ي اخ��ت�����س��ت به 
دولة الإم��ارات وهي اأهل لهذه الثقة 
وبتبادل  ال��دول  ح�سارات  تقارب  من 
ودون  ب�سهولة  وامل��ع��رف��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
تاريخية  ق��ب��ل��ة  ي��ج��ع��ل��ه��ا  ع���ن���اء، مم���ا 
متفردة حا�سنة لكافة �سعوب العامل.
قواتنا  اأن  ال����ب����واردي  م��ع��ايل  واأك�����د 
مبداأ  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����س��اه��م  امل�����س��ل��ح��ة 
من  اخل��ري  ون�سر  والعطاء  الت�سامح 
الإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  خ��لل 
كافة  يف  ل��ل��م��ح��ت��اج��ني  والإغ����اث����ي����ة 
جانب  اإىل  متييز  دون  العامل  بلدان 
ال�سلم  ح��ف��ظ  ق����وات  م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
ن�سر  يف  الإم�����������ارات  دول������ة  وج����ه����ود 
ال�سلم وتر�سيخ ال�ستقرار يف العامل 
املحبه  ق��ي��م  اع����لء  وم�����س��اه��م��ت��ه��ا يف 
والت�سامح ونبذ التع�سب وم�ساركتها 
يف عدة م�ساريع اإن�سانية لإعادة البناء 
وال���ت���ع���م���ري واحل����ف����اظ ع���ل���ى الأم�����ن 

وال�ستقرار.
وقال : " كل عام ودولة الإمارات دولة 
حفظ  والعطاء  والتعاي�ص  الت�سامح 
البي�ساء  الأي���ادي  ال��ك��رام  قادتنا  اهلل 
لهذا  ذخ���راً  وجعلهم  للخري  امل��م��ت��دة 

الوطن".

العامل يحتفي بالت�سامح .. ونهيان بن مبارك : الإمارات حولت التعاي�س اإىل �سلوك جمتمعي م�ستدام
•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ص 
اأن دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة 
متمثلة بقيادتها الر�سيدة واأبنائها 
ر�سالتها  ن����ق����ل  ع����ل����ى  ح���ري�������س���ة 
الت�سامح  على  القائمة  الإن�سانية 
جت�سد  وه��ي  ال��ع��امل،  اإىل  وال�سلم 
احت�سانها  ع����رب  ال���ر����س���ال���ة  ه�����ذه 
والديني  الثقايف  الإن�ساين  للتنوع 
على اأر�سها، م�سرياً اإىل اأن الإمارات 
القيم  جنحت يف حتويل جمموعة 
املجتمع  بها  امتاز  التي  الأخلقية 
ت�سريعي  م��ن��ظ��ور  اإىل  الإم����ارات����ي 

و�سلوك جمتمعي م�ستدام.
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة   - واأ���س��اف 
 ، اهلل  ن��ع��م  م���ن  :اأن   - ل��ل��ت�����س��ام��ح 
هياأ  اأن   ، العزيز  ال��وط��ن  ه��ذا  على 
باحلكمة  يت�سمون   ، قادة ًكراماً  له 
وال�����س��ج��اع��ة ، وال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����ص ، 
والقدرة على الإجناز ، بل والنظرة 
كانت  ل��ق��د   – للم�ستقبل  ال��ث��اق��ب��ة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ل��ل��وط��ن ، التي 
ال�سيخ  الوالد  له  املغفور  ب��داأت مع 

اجل���ه���ود يف ر���س��م خ��ري��ط��ة طريق 
اإماراتية للت�سامح العاملي.

�سمن  الإم����ارات موقعها  وح��ج��زت 
ال��ك��ب��ار على   20 ال���  ال���دول  قائمة 
م�ستوى العامل يف 8 من موؤ�سرات 
بالت�سامح  اخل��ا���س��ة  ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
 ،2020 وال��ت��ع��اي�����ص خ���لل ال��ع��ام 
ح��ي��ث حت��ت��ل امل���رت���ب���ة ال���راب���ع���ة يف 
وفقاً  الأجانب  الت�سامح مع  موؤ�سر 
املواهب  تناف�سية  م��وؤ���س��ر  لتقرير 
اإن�سياد،  كلية  عن  ال�سادر  العاملية 
موؤ�سر  يف  عاملياً  اخلام�سة  واملرتبة 
ال��ت��وج��ه��ات ن��ح��و ال��ع��ومل��ة مبوجب 
الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية، 
واملرتبة ال�سابعة يف موؤ�سر التما�سك 
ال�سنوي  للكتاب  وفقاً  الجتماعي 
للتناف�سية العاملية، واحلادية ع�سرة 
الأقليات  م��ع  الت�سامح  م��وؤ���س��ر  يف 
تناف�سية  م��وؤ���س��ر  ت��ق��ري��ر  ب��ح�����س��ب 
املواهب العاملية، كما �سنفها الكتاب 
اأي�ساً  العاملية  للتناف�سية  ال�سنوي 
املرونة  موؤ�سر  يف  املرتبة  نف�ص  يف 
املرتبة  ويف  التكّيف،  على  وال��ق��درة 
امل�سوؤولية  موؤ�سر  يف  ع�سرة  الثانية 
الج���ت���م���اع���ي���ة ال���ت���ي ت��ن��ه�����ص بها 

ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل امل�����س��رتك مل��ا فيه 
اخلري للجميع.

ال�سنوي  امل���ه���رج���ان  اأن  واأ�����س����اف 
، الذي تنظمه  للت�سامح والتعاي�ص 
احتفاء  والتعاي�ص  الت�سامح  وزارة 
بهذا اليوم هو اإعلن مهم ، باأننا يف 
، حري�سون كل احلر�ص  الإم���ارات 
، م���ع كافة  ال���ت���ام  ال���ت���ع���اون  ، ع��ل��ى 
ن�سر  اأج��ل  ، م��ن  ال���دول واملنظمات 
والتفاوؤل  الأم����ل  وب���ث   ، الت�سامح 
الأ�سخا�ص  ب���ني   ، ال��ع��لق��ات  يف   ،
�سواء   ، واجل���م���اع���ات  وال���ط���وائ���ف 

داخل الوطن اأو خارجه.
ال��ي��وم العامل  وت�����س��ارك الإم������ارات 
للت�سامح  ال���دويل  باليوم  احتفاله 
ح���ي���ث ح���ر����س���ت ه�����ذا ال����ع����ام على 
م��واك��ب��ة ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة م��ن خلل 
الوطني  "املهرجان  ف���ع���ال���ي���ات 
انطلق  والتعاي�ص" الذي  للت�سامح 
الت�سامح  »اأ����س���ب���وع  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
 2020 اإك�����س��ب��و  يف  وال�����س��م��ول��ي��ة« 

دبي.
الدولية  الأن�����س��ط��ة  وت�����س��ت�����س��ي��ف 
عاملية  �سخ�سية   125 للمهرجان 
�ساملة  روؤي��������ة  ل���ي���ق���دم���وا  ب��������ارزة 

"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
اهلل ثراه" ، هي العامل الرئي�سي ، 
، من ت�سامح،  فيما نراه يف الدولة 
، يف  ، وا���س��ت��ق��رار  ، ورخ���اء  وتعاي�ص 
رب�����وع ال���وط���ن ك��ل��ه ، وف��ي��م��ا ن���راه 
كذلك، من املكانة املرموقة للدولة 
يف جم������الت ال��ت�����س��ام��ح والأخ�������وة 
الإن�سانية ، وكذلك جمالت التقدم 
القت�سادي والجتماعي ، بني دول 
اإىل  اأجمع ." واأ�سار معاليه  العامل 
التجربة الناجحة للدولة واملمتدة 
لنحو 50 عاما من تاأ�سي�سها قائمة 
على اأن يكون الوطن دائماً منوذجاً 
واملبادئ  ال��ق��ي��م  ت��ن��م��ي��ة  يف  وق�����دوة 
التعاي�ص  على  القائمة  الإن�سانية 
التع�سب  اأ�سكال  كل  ونبذ  والتاآخي 

والكراهية.
العاملي  باليوم  الح��ت��ف��ال  اإن  وق��ال 
مع  ال��ع��ام  ه���ذا  ي��ت��زام��ن  للت�سامح 
لإك�سبو  الإم������������ارات  ا����س���ت�������س���اف���ة 
2020 دبي وهو ما ي�سكل فر�سة 
العامل  اإىل  ر�سالتنا  ونقل  لإظ��ه��ار 
ان����ط����لق����ا م�����ع احل��������دث ال���ع���امل���ي 
الإي��ج��اب��ي بني  ال��ت��وا���س��ل  وحتقيق 
وت����وف����ري فر�ص  ال����ع����امل،  ����س���ع���وب 

الت�سامح  م�ستقبل  ع��ن  وم��ت��ن��وع��ة 
الأن�سطة  ت��ت�����س��م��ن  ك��م��ا  ال���ع���امل���ي، 
للت�سامح  العاملي  التحالف  اإط��لق 

اليوم ال�ساعة 11:16 �سباحاً.
وتعد الإمارات من الدول ال�سباقة 
عامليا يف احلث على مبادئ الت�سامح 
وال��ت��ع��اي�����ص وال�������س���لم، ح��ي��ث كان 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�ص  القائد 
"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
ال����ق����ادة  اأوائ���������ل  م����ن  ثراه"،  اهلل 
دعم  على  عملوا  ال��ذي��ن  العامليني 
والتعاي�ص  الت�سامح  قيم  وتر�سيخ 
اأفعاله  و�ستبقى  جمتمعاتهم،  يف 
واأق���وال���ه يف ه���ذا امل��ج��ال خ��ال��دة يف 

تاريخ الب�سرية.
"رحمه  وع��ل��ى ن��ه��ج ال�����س��ي��خ زاي����د 
اهلل" ت�����س��ري ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف 
بناء  يف  جن���ح���ت  وال����ت����ي  ال�����دول�����ة 
م��ن��ظ��وم��ة ال��ت�����س��ري��ع��ات وامل���ب���ادرات 
الت�سامح،  مل��ب��داأ  ال��داع��م��ة  املحلية 
املوؤ�س�سات  مع  العمل  وا�سلت  فيما 
العامل  ح��ول  الدينية  واملرجعيات 
ل���ت���ع���زي���ز الت���ف���اق���ي���ات وامل���واث���ي���ق 
نبذ  ت�������س���م���ن  وال�����ت�����ي  ال�����دول�����ي�����ة 
تلك  لت�سهم  وال��ت��م��ي��ي��ز  ال��ك��راه��ي��ة 

الربنامج  ال����وزراء  جمل�ص  اعتمد 
الوطني للت�سامح.

اأ�سدرت   2017 ي��ون��ي��و   21 ويف 
ت��اأ���س��ي�����ص املعهد  ق���ان���ون  الإم�������ارات 
تاأ�سي�ص  مت  كما  للت�سامح،  ال��دويل 
للمجتمعات  ال����ع����امل����ي  امل���ج���ل�������ص 
يعمل  وال��ذي   2018 عام  امل�سلمة 
واحلوار  العتدال  قيم  تعزيز  على 
للوطن  والن����ت����م����اء  وال���ت�������س���ام���ح 
الديني  التع�سب  نبذ  مع  ون�سرها 

والكراهية للآخر.
 2019 ع��ام  الإم����ارات  وخ�س�ست 
عاماً للت�سامح، وقد �سهد ذلك العام 
اللقاء التاريخي بني ف�سيلة الإمام 
الطيب  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  الأك������رب 
�سيخ الأزه��ر رئي�ص جمل�ص حكماء 
البابا فرن�سي�ص  امل�سلمني، وقدا�سة 
ب���اب���ا ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، يف 
ابوظبي، والذي �سدر عنه »وثيقة 
الأخوة الإن�سانية« من اأجل ال�سلم 
ال��ع��امل��ي وال��ع��ي�����ص امل�����س��رتك، حيث 
و�سعت اإطاراً لد�ستور عاملي جديد 
ير�سم خريطة طريق للب�سرية نحو 
عامل مت�سامح، كما مت الإعلن عن 
الإبراهيمية«  ال��ع��ائ��ل��ة  »ب��ي��ت  ب��ن��اء 

الدولة جتاه املواطنني واملقيمني.
حافلة  م�سرية  الإم�����ارات  ومتتلك 
الإجن�������ازات يف جم���ال تدعيم  م���ن 
الت�سامح ون�سر قيم التعاي�ص حمليا 
وعامليا حيث اأن�ساأت يف عام 2013 
ال����دويل للتميز يف  »م��رك��ز ه��داي��ة 
وهو  ال��ع��ن��ي��ف«،  ال��ت��ط��رف  مكافحة 
تطبيقية  ب��ح��ث��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة  اأول 
والبحث  ل��ل��ح��وار  داع��م��ة  م�ستقلة 
كما  التطرف،  ملكافحة  وال��ت��دري��ب 
»جمل�ص   2014 يوليو  يف  اأ�س�ست 
حكماء امل�سلمني«، وهو هيئة دولية 
م�ستقلة تهدف اإىل تعزيز ال�سلم يف 

العامل الإ�سلمي.
يوليو  يف  الإم�����������ارات  واأ�������س������درت 
ب�ساأن  ب��ق��ان��ون  مر�سوما   2015
مكافحة التمييز والكراهية يهدف 
اإىل اإثراء الت�سامح العاملي ومواجهة 
اأياً  والعن�سرية  التمييز  م��ظ��اه��ر 
ك���ان���ت ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا، وا���س��ت��ح��دث��ت يف 
للت�سامح  وزارة   2016 ف��رباي��ر 
اأ�سبح  ال��ع��امل وال��ت��ي  لأول م��رة يف 
ال����وزاري  للتعديل  وف��ق��ا  م�سماها 
الت�سامح  وزارة   2020 يوليو  يف 
 2016 يونيو   8 ويف  والتعاي�ص، 

ال�سلمي  ال��ت��ع��اي�����ص  ح��ال��ة  ليج�سد 
ال���ت���اآخ���ي الإن�������س���اين الذي  وواق�����ع 
تعي�سه خمتلف الأعراق واجلن�سيات 
امل��ت��ع��ددة يف  م��ن العقائد والأدي����ان 

دولة الإمارات.
الداعم  نهجها  الإم���ارات  وترجمة 
وال�سلم  ال��ت�����س��ام��ح  ق���ي���م  ل��ن�����س��ر 
اجلوائز  م���ن  جم��م��وع��ة  ب���اإط���لق 
العاملية التي حتتفي بجهود الأفراد 
م�سلحة  يف  ت�سب  التي  والكيانات 
هذا  ويف  ال�سلمي  التعاي�ص  تعزيز 
زايد للأخوة  "جائزة  الإط��ار تربز 
بن  حم��م��د  و"جائزة  الإن�سانية" 
حممد  و"جائزة  للت�سامح"  را�سد 
بن را�سد اآل مكتوم لل�سلم العاملي" 
و"جائزة الإم��ارات العاملية ل�سعراء 

ال�سلم".

بزراعة �سجرة الت�سامح بلدية احلمرية حتتفي باليوم العاملي للت�سامح
•• ال�شارقة- احلمرية -الفجر:

�ساركت بلدية احلمرية يف فعاليات املنا�سبة العاملية "اليوم العاملي للت�سامح" 
الذي ي�سادف اليوم، عرب زراعة �سجرة "الغاف" ملا متثله هذه ال�سجرة من 
اأ�سيلة لدى الآباء والأجداد الذين كانوا ي�ستظلون جميعاً بظلها، َومِلا  قيم 
حتمل من قيم وم�ساعر الت�سامح والتعاي�ص، وت�سميتها ب�سجرة )الت�سامح( 

وذلك يف حديقة احلي الغربي باحلمرية.
واإحتفاء باملنا�سبة وتخليداً لهذه الذكرى؛ قام �سعادة مبارك را�سد ال�سام�سي 
مدير بلدية احلمرية و�سعادة �سيف عبيد بوفيري ال�سام�سي رئي�ص جمل�ص 
ال�سواحي  ���س��وؤون  ل��دائ��رة  التابعة  املجال�ص  اأح���د  وه��و  احل��م��ري��ة  منطقة 
والقرى يف حكومة ال�سارقة؛ و�سعادة حميد علي عبيد بن خلف اآل علي نائب 
رئي�ص جمل�ص منطقة احلمرية، و�سعادة خالد علي ال�سام�سي من الديوان 
"�سجرة الت�سامح" يف املنطقة املخ�س�سة لكبار  الأمريي باحلمرية بغرا�ص 

ال�سن يف حديقة احلي الغربي باحلمرية.
وقال �سعادة مبارك را�سد ال�سام�سي مدير بلدية احلمرية باأن هذه املنا�سبة 
حتمل جمموعة من امل�سامني حيال مفهوم الت�سامح بني الأمم من خلل 
جاءت  البلدية  فعاليات  اأن  اإىل  م�سرياً  ثقافته،  اإىل  والتعرف  الآخ��ر  قبول 
لل�سن" عرب ربط  "موؤ�س�سة مراعية  بلدية احلمرية لقب  نيل  على  تاأكيداً 
الفعاليات واملبادرات التي تقيمها البلدية باخلدمات التي تقدمها البلدية 

الدعم  وت��ق��دمي  ال�����س��ن  ك��ب��ار  ف��ئ��ة  طليعتها  ويف  املجتمعية  ال��ف��ئ��ات  ل��ك��اف��ة 
والتمكني اللزم لهذه الفئة الهامة يف املجتمع.

الإمارات  دولة  العاملي يرتجم هوية  الت�سامح  يوم  اإن  اإىل  ال�سام�سي  واأ�سار 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ع��ززه  ح�سارياً،  من��وذج��اً  ويعك�ص  و�سعباً،  حكومًة 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة، 
واأمنوذجاً ع�سرياً حا�سراً للت�سامح بني ال�سعوب يتعاي�ص فيها اجلميع حتت 

رايتها الوارفة، وتعزيز قيم التعاي�ص امل�سرتك والوئام وقبول الآخر.
بهذه  م�ساركتها  خ��لل  م��ن  تعرب  احلمرية  بلدية  ب��اأن  ال�سام�سي  واأ���س��اف 
املنا�سبة وت�سلط ال�سوء على اأهمية �سجرة الغاف والدور الكبري الذي تلعبه 
يف املحافظة على التنوع البيولوجي والبيئي وتوفري موئل طبيعي للأنواع 
الوطنية من  ال�سجرة  تعي�ص فيها، وما حملته هذه  التي  البيئة  الربية يف 
عناوين لإ�ستقرار اأبناء الإمارات يف و�سط �سحرائها الوارفة، موحدًة بذلك 

الهمم والطاقات ومر�سخًة لأنبل �سور التعاي�ص الإماراتي الراقي والوئام.
واأكد ال�سام�سي خلل فعاليات املبادرة باأن التجربة الإماراتية يف الت�سامح 
للقيادة  احلكيمة  ال��روؤي��ة  بف�سل  وذل��ك  يحتذى،  دول��ي��اً  من��وذج��اً  اأ�سبحت 
الر�سيدة، حيث اإن اجلميع يعي�ص على اأر�سها الطيبة وينعم بخرياتها، كما 
اأ�س�سه باين الدولة  النهج الذي  ينعم كذلك بالأمن وال�ستقرار، م�ستذكراً 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، الذي غر�ص قيم 

الت�سامح واملحبة، بني جميع ال�سرائح واملكونات يف جمتمع الإمارات

جا�سم احلمادي: التطوع �سمة 
تعزز الت�سامح بني اأفراد املجتمع

•• ال�شارقة -الفجر:

اأمني  الدكتور جا�سم احلمادي،  اأكد  للت�سامح؛  العاملي  اليوم  بالتزامن مع 
التطوعي؛  للعمل  ال�سارقة  جائزة  عام 
ت��ع��د اجل���ائ���زة ف��ر���س��ة ف���ري���دة ومميزة 
واأفكاراً  ق���دم ج���ه���وداً  ك��ل م��ن  ل��ت��ك��رمي 
املقابل  اإنتظار  دون  تطوعية  وم�ساريعاً 
منها. وتاأتي اأهميتها لتعرب عن تقدير 
وحت���ف���ي���ز ك���اف���ة ال���ق���ائ���م���ني ع���ل���ى دعم 
وت��ع��زي��ز اجل��ه��ود ال��ت��ط��وع��ي��ة مبختلف 
الإمارات  جمالتها لتكون جتربة دولة 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف اإن���������س����اء ودع����م 
يحتذى  اأمنوذجاً  التطوعية  املوؤ�س�سات 
به.  انطلقاً من دورها و�سعيها الدوؤوب 

اأف��راد املجتمع وموؤ�س�ساته، من خلل  التطوع بني خمتلف  يف ن�سر ثقافة 
ت�سجيع التناف�ص ال�سريف على اإطلق املبادرات والربامج الهادفة لت�سجيع 
امل�ستدام،  التطوعي  بالعمل  الهتمام  على  وموؤ�س�سات  اأف��راد  من  املعنيني 
اإىل العمل التطوعي ونتائجه املجتمعية تعزز ثقافة الت�سامح بني  م�سرياً 
الفئات املجتمعية، وهذا ما تنتهجه دولة الإمارات  ال�سعوب وبني خمتلف 

العربية يف اإغاثة وم�ساعدة الآخرين حملياً وعاملياً.

نتائج �شاطعة 
اأهدافها  حتقق  انطلقتها  ومنذ  التطوعي،  للعمل  ال�سارقة  جائزة  واأن 
تت�ساعف  حيث  اأهدافها؛  حتقيق  يف  م�ساعفة  وجناحات  مطردة  ب�سورة 
اجلائزة  اأن  �سيما  ول  واجل���ودة،  الكيفية  على  بناء  فيها  امل�ساركة  الأع���داد 
تتطلع با�ستمرار اإىل تعزيز روؤية الإمارة ونهجها الرامي اإىل جعل العمل 
يف  التطوعي  العمل  اأن  اإىل  احلمادي  وا�سار  نهجها.   من  نهجاً  التطوعي 
دولة  الإمارات العربية املتحدة ميثل قيمة اإن�سانية نبيلة، و�سلوكاً ح�سارياً 
الإن�ساين  والت�سامح  املجتمعي  وال��ع��ط��اء  التطوعي  العمل  ثقافة  ير�سخ 
حملياً وعاملياً، اأر�سى دعائمه قياتنا الر�سيدة وجمتمع دولة الإمارات جيًل 

بعد جيل مما بات اأ�سلوب حياة للكثريين.

��رات ا������ ا�����ة دو�� ا��

وزارة ا�����د

إدارة ا������ ا����ري 

��� ا�����ت ا����ر��

���� ��� ا�����ت ا����ر�� �� ���م و��� ا������/ 
ا�����:

���� ��� ����� ��ة ا������ ������ ا����ر�� ا������: 
 ������ (1001 Nights ) ���� :�����1001 و�� ا Nights

. � �� ��� �����ن ا����د و���� ���� � ����� ������ ا��

ا���د�ـ� ��� ر�� : 45024

وا������ ��� ا����: 31902

���ر�� : 27 / 05 / 2002

����: ���� ا��� ������ ا����ر و����� ا���د 
(ش�ذ�م�م)

و���ا��: ص. ب: 1082    ����: 042690102 / 
abid@ajmal.net     043386066 :����     043382211

� ��ا�� ر�� 8 د��ة
� ا����� ا����� و���ا��: ، ���� ��� ���

� ا���رات د��

و���� ا������ ����ة ا�����ل ���ة ��� ���ات أ��ى 
ا����راً �� ��ر�� 07/11/2021

��ا و���ز ����� ا������ ���ة أ��ى ������� �� ���� ��� 
وط ا�����ص ����� �����دة  ���ات و���ً ���و��ع وا���

� ��ن 
���دي ر�� 37 / 1992 ا���در �� (19) �� ا�����ن ا��

ا����� ا����ر��.
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العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
الفي�سان  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�سليح ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2972649 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سيف خلفان �سيف �سامل الدهماين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سامل ح�سن عبداهلل عبدال�سمد

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
بلي�ص  ال�س�����ادة/فري�ست  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للخ�سروات والفواكه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3875622 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة م�سلم عبداهلل م�سلم عبداهلل املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عي�سى حممد عي�سى احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بلك بور للنقليات 

واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3752412 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة احمد عبدالرحمن احمد ح�سن املرزوقي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف هادف �سعيد فلح �سعيد املن�سوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/هاي برايت لتكييف الهواء

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2037958 
تعديل اإ�سم جتاري من/ هاي برايت لتكييف الهواء

HIGH BRIGHT AIR CONDITION

اإىل/ هاي برايت لتكييف الهواء وال�سيانة العامة
HIGH BRIGHT AIR CONDITION AND  GENERAL MAINTENANCE

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة �سيانة املباين ) 4329901
الكهربائية.   والرتكيبات  التمديدات  و�سيانة  اإ�سلح  اإ�سافة   / ن�ساط  تعديل 

4329904
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة تركيب الأدوات والتمديدات ال�سحية  4322002

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
العاجلة الطبي  ال�س�����ادة/مركز الرعاية  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2160615 

تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز الرعاية العاجلة الطبي ذ م م  - �سركة ال�سخ�ص 
الواحد ذ م م

URGENT CARE MEDICAL CENTER L L C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/ مركز هب الطبي - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م
  HUB MEDICAL CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
للتنظيفات  ايه  ان  ام  ال�س�����ادة/ايه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN وال�سيانة العامة  رخ�سة رقم:3729768 
تعديل اإ�سم جتاري من/ ايه ام ان ايه للتنظيفات وال�سيانة العامة
A M N A CLEANING & GENERAL MAINTENANCE

اإىل/ ايه ام ان ايه للمقاولت وال�سيانة العامة
A M N A CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة املقاولت امليكانيكية  4220903
 تعديل ن�ساط / اإ�سافة املقاولت الكهربائية  4220904

 تعديل ن�ساط / حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين  8121001 
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/توب تن للخياطة الن�سائية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2108164 
تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة �سالح �سليم الدوده �سليم العامرى
تعديل وكيل خدمات / حذف �سالح �سليم الدوده �سليم العامري

تعديل اإ�سم جتاري من/ توب تن للخياطة الن�سائية
TOP TEN LADIES TAILORING

اإىل/ حممد عامل لبيع ال�سماك
  MOHAMMED ALAM SELL FISH

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع الأ�سماك و الأغذية البحرية املجمدة - بالتجزئة  4721007
تعديل ن�ساط / اإ�سافة بيع املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة - بالتجزئة  4721032

 تعديل ن�ساط / حذف تف�سيل وخياطة امللب�ص الن�سائية  1410907
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اطل�ص اجلديد لتجارة الدوات ال�سحية  

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1169244 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 على حممد على عبداهلل اجلابرى من وكيل خدمات اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / على حممد على عبداهلل اجلابرى من 0% اإىل %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جريي�سان فاليتايل  %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف بيندو جريي�سان

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ اطل�ص اجلديد لتجارة الدوات ال�سحية

NEW ATLAS TRADING FOR SANITARY FITTINGS
اإىل/ اطل�ص اجلديد لتجارة الدوات ال�سحية ذ.م.م

NEW ATLAS TRADING FOR SANITARY FITTINGS L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
الينكو  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيانة - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2139761 

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية
اىل/�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
الينكو  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجهيزات المنية - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1065773 

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية
اىل/�سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
رود  �سولو  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب بيتزا  رخ�سة رقم:3953392 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد علي حممد عبيد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف احمد علي �سامل الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
رقم:CN 1019600 بال�سم التجاري خمترب المارات 
ال�سناعي ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا.
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري ع�سائر افندينا   رقم:2213542 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان 

عليه �سابقا.
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/يا�سمني 

 CN ل�سناعة اأقنعة الوجه  رخ�سة رقم:3669105 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

 CN ابوفي�سل للخدمات  رخ�سة رقم:1002269 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بلو ببلز 

 CN لغ�سيل ال�سيارات   رخ�سة رقم:2901400 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
بي�سان  التجاري خمترب  بال�سم   CN رقم:1040210 
لل�سنان  ، بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا.
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انرت�سيتي للنقليات العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1730671 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

حممد �سامل للمقاولت العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1104269 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بتلت  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

للماأكولت
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2904894 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

املن�سوري  ه�������زاع  ����س���ع���ادة  اأع����ل����ن 
قطاع  ع�����ن  ال���ر����س���م���ي  امل����ت����ح����دث 
الإحاطة  خ��لل  الدولة  يف  التعليم 
الإعلمية حلكومة الإم��ارات حول 
"كوفيد  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص 
بروتوكول  حتديث  ع��ن   ،"19  –
اأثناء  التعليمية  امل��ن�����س��اآت  ت�سغيل 
يف  التطبيق  يتم  اأن  على  اجلائحة 
الثاين بعد  الدرا�سي  الف�سل  بداية 
القطاع  مع  الوبائي  الو�سع  درا�سة 
قطاع  على  تاأثريه  وم��دى  ال�سحي 

التعليم.
انخفا�سا  ت�سهد  ال��دول��ة  اإن  وق���ال 
ملحوظا يف عدد الإ�سابات مما يدل 
القطاع  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��ل��ى جن���اح 
ال�سحي يف اإدارة اجلائحة ال�سحية 
املجتمع  و���س��لم��ة  ���س��ح��ة  ل�����س��م��ان 
هذا  اأن  اإىل  ..م�����س��رياً  فئاته  بكافة 
يت�سمن  الربوتوكول  يف  التحديث 
جميع  يف  احل�سوري  التعليم  ع��ودة 
وا�ستعادة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ن�������س���اآت 
الطاقة ال�ستيعابية الكاملة لها مع 
الوقائية  الإج����راءات  كافة  تطبيق 

والحرتازية.
ا�ستعادة  ���س��ت��ت��م  ك���م���ا   " واأ������س�����اف 
يف  للحافلت  ال�ستيعابية  الطاقة 
يف   100 بن�سبة  التعليمية  املن�ساآت 
املائة مع الت�سديد على لب�ص الكمام 
يف  اجليدة  والتهوية  الرحلة  اأث��ن��اء 

احلافلت".
ال���س��ت��م��رار يف تطبيق  ع��ل��ى  واأك�����د 
الفح�ص الطبي ح�سب الربوتوكول 
التعليمية  املن�ساآت  لت�سغيل  املعتمد 
ترك  اإىل  بالإ�سافة  اجلائحة  اأثناء 
اآمنة  اأن تكون  التباعد على  م�سافة 
لتجنب التلحم اجل�سدي ..م�سريا 
اجلامعي  لل�سكن  بالن�سبة  اأن��ه  اإىل 
ال�سكن  لدخول  اإلزامي  اللقاح  ف��اإن 
اجلامعي وملن لديهم ا�ستثناء طبي 
نتائج  اب���راز  فعليهم  التطعيم  ع��ن 
�سلبيه   PCR خم�����ربي  ف��ح�����ص 

اأ�سبوعياً.
الفعاليات  بخ�سو�ص  اأن���ه  واأو���س��ح 
في�سري  التعليمية  باملن�ساآت  املتعلقة 
ال�سماح  اإىل  اأي�������س���اً  ال���ربوت���وك���ول 
لأول����ي����اء الأم�������ور ب��ح�����س��وره��ا مع 
الوقائية  ب������الإج������راءات  الل����ت����زام 
نظام  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
 PCR امل����رور الأخ�����س��ر، وف��ح�����ص
�ساعة   96 ي���ت���ج���اوز  ل  خم�����ربي 

واللتزام بارتداء الكمام.
كافة  م���راق���ب���ة  ���س��ي��ت��م  اأن  واأك��������د 
م�ستوى  ع��ل��ى  التعليمية  امل��ن�����س��اآت 
الإجراءات  تطبيق  ل�سمان  الدولة 
الح����رتازي����ة وال��وق��ائ��ي��ة م���ن قبل 
اجل��ه��ات امل��خ��ت�����س��ة وب��ال��ت��ع��اون مع 

وزارة الرتبية والتعليم.
املن�سوري  ه������زاع  ����س���ع���ادة  واأ������س�����اد 
قطاع  ع�����ن  ال���ر����س���م���ي  امل����ت����ح����دث 

اجلهود  ب��ك��اف��ة  ال��دول��ة  يف  التعليم 
الإدارية  ال��ك��وادر  قبل  من  املبذولة 
بتطبيق  التزمت  التي  والأكادميية 
ك��اف��ة الإج��������راءات ل�����س��م��ان �سحة 
املن�ساآت  بيئة  يف  اجلميع  و���س��لم��ة 
اأبنائنا  دور  على  ..مثنيا  التعليمية 
والتزامهم  تعاونهم  ومدى  الطلبة 
مع اإدارة املن�ساآت التعليمية ل�سمان 
من  الأول  ال��درا���س��ي  الف�سل  جن��اح 

هذا العام.
�سهدناه  ال����ذي  الل���ت���زام  اإن  وق����ال 
م�����ن ق���ب���ل اجل���م���ي���ع يف امل���ن�������س���اآت 
التعليمية حقق جناحاً وعودة اآمنة 
اأن  ي��دل على  ال��درا���س��ة مم��ا  ملقاعد 
الطبيعية  للحياة  ال��ع��ودة  م��لم��ح 
ول�����ن يتحقق  ج������داً  ق���ري���ب���ة  ب���ات���ت 
التدابري  بكافة  ب��الل��ت��زام  اإل  ذل��ك 

الحرتازية والوقائية.
الفرتة  يف  مل�����س��ن��ا  اإن����ن����ا  واأ������س�����اف: 
وتناغم  ت����واف����ق  م������دى  امل���ا����س���ي���ة 
امل�ستويني  ع���ل���ى  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع 
العودة  ل�����س��م��ان  وال��وط��ن��ي  امل��ح��ل��ي 
مقاعد  اإىل  الطلبة  لأبنائنا  الآمنة 
كانت  وق�����د  ح�������س���وري���اً  ال����درا�����س����ة 
عالية  الوطنية  اجلهود واجلاهزية 
بف�سل  وذل������ك  ب���امل���رون���ة  وت��ت�����س��م 
مع  امل�ستمرين  والتوا�سل  التن�سيق 
القطاعات املعنية بهدف العودة اإىل 
بكافة  اجل��دي��دة  الطبيعية  احل��ي��اة 

القطاعات".
وقال " يقع علينا اليوم دور احلفاظ 
على هذه املكت�سبات وما مت حتقيقه 
عاتق  ع���ل���ى  ال�����س��اب��ق��ة  ال����ف����رتة  يف 
تعزز  اأن  ال�����س��روري  فمن  اجلميع 
ثقافة  والإداري��ة  التعليمية  الكوادر 
الطلبة  ل��دى  املجتمعية  امل�سوؤولية 

داخل وخارج البيئة التعليمية".
اأول���ي���اء  دور  ن��ن�����س��ى  " ل  واأ�����س����اف 
الأم����ور يف ذل��ك واإن��ن��ا ن��وؤك��د باأنهم 
�سريك اأ�سا�سي يف التوعية والإر�ساد 
وبناء  ال��ث��ق��اف��ة  ه���ذه  يف  يتعلق  مب��ا 
بامل�سوؤوليات  وم����درك  واع���ي  ج��ي��ل 

واملنجزات الوطنية".
انخفا�ساً  ت�سهد  ال��دول��ة  اأن  وذك���ر 
الإ������س�����اب�����ات  ع�������دد  يف  م����ل����ح����وظ����اً 
والوفيات وذل��ك وفق روؤي��ة القطاع 
املجتمعية  املناعة  رف��ع  يف  ال�سحي 
لكافة  اللقاحات  توفري  خ��لل  م��ن 

�سرائح املجتمع.
وقال " اإننا نوؤكد جمدداً باأن قطاع 
احل�سول  باأهمية  يو�سي  التعليم 
ال����داع����م����ة جلميع  اجل����رع����ة  ع���ل���ى 
الكوادر التعليمية والإدارية واأبنائنا 
انت�سار  ظ����ل  يف  خ���ا����س���ة  ال��ط��ل��ب��ة 
امل����ت����ح����ورات ح�����ول ال����ع����امل، وذل����ك 
املجتمعية  امل��ن��اع��ة  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف 
ول�����س��م��ان ب��ي��ئ��ة اآم���ن���ة و���س��ح��ي��ة يف 
املن�ساآت التعليمية بكافة مراحلها".

ال����ت����وازن  جن������اح  اأن  اإىل  واأ�������س������ار 
القطاعات  بني  فيما  ال�سرتاتيجي 
بف�سل  كان  التعايف  املعنية مبرحلة 
اجلميع  قبل  م��ن  امل�سنية  اجل��ه��ود 
�سرورة  املجتمعي  للدور  اأن  ونوؤكد 
ملحة للحفاظ على كافة مكت�سبات 
ال���ع���ام���ي���ني  خ����ا�����س����ة يف  ال������دول������ة 

املا�سيني.
فئات  ج��م��ي��ع  اإىل  ب��ال�����س��ك��ر  وت��وج��ه 
"التزامكم  ..م������وؤك������دا:  امل��ج��ت��م��ع 
ب��ج��م��ي��ع ال����ت����داب����ري والإج�����������راءات 
املرحلة  املعتمدة كفيل لن�سل لهذه 
احلياة  اإىل  وال����ع����ودة  ال��ت��ع��ايف  م���ن 

الطبيعية اجلديدة".

•• اأبوظبي- وام: 

اأك����د امل�����س��ت�����س��ار ال��دك��ت��ور ح��م��د �سيف 
اأن  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  ال�سام�سي 
الإمارات جت�سد رمزاً ومنوذجاً عاملياً 
جتاوزت  والتعاي�ص،  للت�سامح  متفرداً 
حدود  العظيمة  الإن�سانية  مبادراتها 
الوطن لي�سل اإ�سعاعها اإىل كافة دول 
العامل. واأ�سار - يف كلمة له مبنا�سبة 
اأن  اإىل   - ل��ل��ت�����س��ام��ح  ال��ع��امل��ي  ال���ي���وم 
يف  متجذرًة  اإن�سانية  قيمة  الت�سامح 
الهوية الإماراتية، ونهًج وطني ثابت 
اأر�سى مبادئه الآباء املوؤ�س�سون بقيادة 
اآل  املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
و���س��ارت على  ث���راه،  اهلل  نهيان، طيب 
للدولة  ف�سار  الر�سيدة  القيادة  درب��ه 
وح�سورها  امل���وؤث���ر،  ال���ري���ادي  دوره����ا 
العاملي يف ن�سر قيم ال�سلم والت�سامح 
وال��ت��ع��اي�����ص ال�����س��ل��م��ي وال���ت���اآخ���ي بني 
فكفلت  والأدي�����ان،  الثقافات  خمتلف 
ت�����س��ري��ع��ات��ه��ا وق��وان��ي��ن��ه��ا الح�����رتام 
بذلك  لتغدو  ك��اف��ة،  املجتمع  لأف����راد 
فيها  يعي�ص  م��ن  ينعم  لل�سلم  واح��ة 
يتي�سر  وبيئة  العمل،  ح��ق  مبمار�سة 

التعاي�ص  م��ن  اإط���ار  الإب����داع، يف  فيها 
واحرتام الآخر. وتوجه النائب العام 
اإىل  للدولة يف هذه املنا�سبة بالتهنئة 
احتفال  اأن  موؤكداً  الر�سيدة،  القيادة 
دول  بقية  اإىل جانب  الإم����ارات  دول��ة 
هو  للت�سامح،  العاملي  باليوم  ال��ع��امل 
تاأكيد حلر�ص الدولة على تعزيز قيم 
الت�سامح والتعاي�ص امل�سرتك، وترجمة 
اأن  واقعية لروؤية القيادة الر�سيدة يف 
ال���دوام منوذجاً  على  الإم����ارات  تكون 
ال�سعوب،  ب���ني  ل��ل��ت�����س��ام��ح  ع�����س��ري��اً 
الع�سرة  مببادئها  امل�ستقبل  ت�ست�سرف 

للخم�سني عاماً القادمة مبا تت�سمنه 
اإىل  ا�سرتاتيجية تهدف  من م�سارات 
حفظ احلقوق وتر�سيخ دولة العدالة، 
واحرتام  الب�سرية،  الكرامة  وحفظ 
الإن�سانية  الأخوة  وتر�سيخ  الثقافات، 

واحرتام الهوية الوطنية.
واأ�������س������اف ك����ذل����ك ان���ع���ك�������س���ت روؤي������ة 
على  واأثرها  الت�سامح  لقيمة  الدولة 
املجتمعات  يف  الإن�������س���اين  ال��ت��ع��اي�����ص 
الداعمة  الت�سريعية  منظومتها  على 
الإن�سانية  ال��ق��ي��م��ة  ه����ذه  ل��رت���س��ي��خ 
النظام  يف  اآث��اره��ا  وتطبيق  الرفيعة 
الق�سائي، مما �سمح يف جمال اأعمال 
النيابة العامة باإن�ساء نيابات احتادية 
تعد  اجل���زائ���ي،  لل�سلح  متخ�س�سة 
الت�سامح،  ل��ن��ه��ج  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ت��رج��م��ة 
وت��رت��ب اأث����را ق��ان��ون��ي��اً حم��م��وداً على 
النزاع  ب��اإن��ه��اء  املتخا�سمني،  ت�سالح 
ب�سورة  اجل��زائ��ي��ة  امل�سائل  يف  بينهم 
يحددها  التي  لل�سوابط  وف��ق��اً  ودي��ة 
ومبادرات  ممار�سات  �سمن  القانون، 
دولة  يف  الت�سامح  ب��اأن  تقطع  عديدة، 
الإمارات اأ�سلوب حياة وثقافة جمتمع 

واأولوية دولة.

•• دبي-وام: 

العربية  الإم������ارات  دول����ة  ت�ست�سيف 
"�سايرب تك جلوبال"  املتحدة موؤمتر 
ال�سهري  ال��ع��امل��ي  احل���دث   -  2022
والأكرب من نوعه للتوا�سل والتوعية 
ب��ق��ط��اع الأم������ن ال�����س��ي��رباين ����� ال���ذي 
اإىل   13 م��ن  ال��ف��رتة  دب�ي يف  يقام يف 
اأبراج  "جمي�را  2022 يف  14 يونيو 

دب��ي. الإمارات" مبدينة 
وعقد موؤمتر �سحفي اأم�ص مت خلله 
الن�سخة اجل��دي��دة من  ع��ن  الأع����لن 
جلوبال" حتدث  تك  "�سايرب  موؤمتر 
ف��ي��ه ك��ل م��ن ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
ال�سيرباين  الأم�����ن  رئ��ي�����ص  ال��ك��وي��ت��ي 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  حل��ك��وم��ة 
امل���ت���ح���دة وال�������س���ي���د اأم������ري راب����اب����ورت 
"�سايربتك جلوبال"  ورئي�ص  موؤ�س�ص 
"�سايربامانيا"  ل���  امل�����س��ارك  وامل���وؤل���ف 
الإداري  املدير  �سوكل  اأنكيت  وال�سيد 

ل�سركة "كيو اإن اإيه ماركوم ".
تك  "�سايرب  م����وؤمت����ر  وي�����س��ت��ق��ط��ب 
التنفيذيني  امل�سوؤولني  جلوبال" كبار 
وامل�سوؤولني  واملهنيني  وامل�ستثمرين 

احل����ك����وم����ي����ني م�����ن اأك��������رث م�����ن 80 
�سي�سارك  ح��ي��ث  ال���ع���امل  ح����ول  ب���ل���دا 
واأملع  اأف�سل  مع  باملوؤمتر  احلا�سرون 
البارزة يف قطاع الف�ساء  ال�سخ�سيات 
ال�����س��ي��رباين وخ���ارج���ه وي�����س��ل��ط هذا 
احل���دث ال��ع��امل��ي ال�����س��وء ع��ل��ى اأحدث 
والتحديات  التكنولوجية  البتكارات 
داخل  ال��ت��ه��دي��دات  ملكافحة  واحل��ل��ول 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال�����س��ي��رباين  ال��ف�����س��اء 

العاملي.
ينعقد  وال���ذي  تك"  "�سايرب  ويجمع 
داخ�������ل ق����اع����ة ع����ر�����ص ك������ربى وع���رب 

موؤمتر متطور ل�سقل الأفكار الآلف 
امل�ستوى  رف��ي��ع��ي  ال���ق���رار  ���س��ن��اع  م���ن 
�سوقية  فر�ص  جلب  على  يعمل  فيما 
اجلن�سيات  متعددة  لل�سركات  جديدة 
وامل�ستثمرين  ال��ن��ا���س��ئ��ة  وال�����س��رك��ات 
وال�سركات  اخل����ا�����ص  ال���ق���ط���اع  م����ن 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة و����س���رك���ات راأ�������ص امل���ال 
والهيئات  وال��ك��ي��ان��ات  ال���س��ت��ث��م��اري 

احلكومية والأو�ساط الأكادميية.
جلوبال"  تك  "�سايرب  موؤمتر  ويتيح 
ل��ل��م�����س��ارك��ني وال�������س���رك���ات ع���ل���ى حد 
�سواء فر�سة فريدة للتوا�سل وتعزيز 

التحالفات القائمة وت�سكيل حتالفات 
البتكارات  باأحدث  الإمل��ام  مع  جديدة 
واحل���ل���ول م���ن خ����لل ال��ت��وا���س��ل مع 

دوائر املجتمع ال�سيرباين العاملي.
وت���ع���ت���زم دول�����ة الإم���������ارات الإم�������ارات 
ب��اع��ت��ب��اره��ا مركزا  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
دوليا للتكنولوجيا والبتكار ا�ستغلل 
البتكار  ح����دود  ل��ك�����س��ر  احل����دث  ه���ذا 
اأي�سا  امل���وؤمت���ر  ي�����س��ك��ل  ال��ع��امل��ي ح��ي��ث 
من�سة لعر�ص وتقدمي برامج جديدة 
ال�������س���ي���رباين هذا  الأم�������ن  يف جم�����ال 
لل�سركات  الفر�سة  اإت��اح��ة  جانب  اإىل 

النا�سئة املبتكرة لرواد الأعمال ال�سباب 
لعر�ص اأحدث ما لديهم من ابتكارات 
متطورة والتعرف على اآخر ما تو�سلت 
على  ال�سيرباين  الأم���ن  تقنيات  اإل��ي��ه 
م�����س��ت��وى ال���ع���امل م���ع احل�����س��ول على 
فر�سة للحتكاك بالأو�ساط الدولية 
يف جمال التقنيات ال�سيربانية. واأبرز 
راب���اب���ورت جت��رب��ة جلب  اأم���ري  ال�سيد 
موؤمتر "�سايرب تك جلوبال" اإىل دبي 
امل�ستهدفة  وال���روؤي���ة   2022 ع��ام  يف 
ل���ه���ذا احل�����دث واأه���م���ي���ة الب���ت���ك���ار يف 
الفريد  وال��ط��اب��ع  ال�سيرباين  امل��ج��ال 
لهذا احلدث باملقارنة مع ن�سخ موؤمتر 
اأبيب  ت��ل  يف  املنعقدة  "�سايربتيك" 
اأو  روم��ا  اأو  �سنغافورة  اأو  نيويورك  اأو 

طوكيو اأو كيغايل اأو ميامي.
الكويتي  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  وان�������س���م 
اأم���ري  اإىل  ���س��وك��ل  اأن���ك���ي���ت  وال�����س��ي��د 
رابابورت للحديث عن اأكرب التهديدات 
والفر�ص املتوقعة باملجال ال�سيرباين 
2022 �سواء لدولة الإمارات  يف عام 
اأو على  وامل��ن��ط��ق��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
م�����س��ت��وى ال���ع���امل ف�����س��ل ع���ن اأح���دث 
الجتاهات يف قطاع الأمن ال�سرياين.

•• ابوظبي-الفجر:

ال��ت��ق��ى ال���دك���ت���ور حم��م��د ع��ب��د اهلل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  ال��رئ��ي�����ص  ال��ع��ل��ي 
وال�ست�سارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت���ري���ن���دز 
مب����ك����ت����ب����ه، الإع��������لم��������ي الأمل����������اين 
الهيئة  م���ن  ����س���راي���رب  ق�����س��ط��ن��ط��ني 
جمهورية  يف  الإذاع���ي  للبث  العامة 

 .)ARD( املانيا الحتادية
الأملاين  بال�سيف  العلي  د.  ورح���ب 
وق�����دم ل���ه ع���ر����س���اً ت��و���س��ي��ح��ي��اً عن 
والفكرية،  البحثية  تريندز  اأن�سطة 
بخ�سو�ص  يقدمها  التي  واخلدمات 
خم����ت����ل����ف ق���������س����اي����ا ال�������ع�������امل مبا 
والباحثني  ال����ق����رار  ���س��ن��اع  ي���دع���م 

والأكادمييني.
مركز  باأن�سطة  ���س��راي��رب  اأ���س��اد  وق��د 
وال�ست�سارات  ل��ل��ب��ح��وث  ت���ري���ن���دز 
ومب�ستوى  وال���ع���ل���م���ي���ة،  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
اإ�����س����دارات����ه، وج����ه����وده ل��ن�����س��ر فكر 
اأن  على  م�سدداً  وال�سلم،  الت�سامح 
كمن�سة  اليوم  معروف  ب��ات  تريندز 
التي  امل��ع��رف��ة  تن�سر  ع��امل��ي��ة  بحثية 

ت�سنع امل�ستقبل. 
�سرايرب  الأمل���اين  الإع��لم��ي  والتقى 
�سباب  جمل�ص  م��ع  ال���زي���ارة،  خ���لل 
باحثي  من  وع��دد  الباحثني  تريندز 
ا���س��ت��ع��را���ص �سبل  امل���رك���ز، ح��ي��ث مت 
التعاون امل�سرتك، وتعزيز التعاون يف 
جمالت تبادل اخلرباء وم�ساركتهم 
اىل  اإ�سافة  امل�سرتكة،  الأن�سطة  يف 

تنظيم الفعاليات واملوؤمترات. 
ك��م��ا اأط��ل��ع ب��اح��ث��و ت��ري��ن��دز ال�سيف 
امل��رك��ز وعمله،  الأمل����اين على ج��ه��ود 
خا�سة فيما جمال درا�سات وبحوث 
الإ������س�����لم ال�����س��ي��ا���س��ي ون�������س���ر قيم 
ا�ستطلعات  اىل  اإ�سافة  الت�سامح، 

الراأي العاملية. 
ق�سطنطني  اأو������س�����ح  ج���ان���ب���ه  م����ن 
تقوم  م��ا  ت��ري��ن��دز  لباحثي  ���س��راي��رب 
كما  اأع��م��ال،  من  الأملانية  الهيئة  به 
التي  لديه  املوؤ�س�سة  ا�ستعداد  اأب��دى 
اخلربات  ل��ت��ب��ادل  بالت�سامح،  تعنى 
م���ع م���رك���ز ت��ري��ن��دز وت��ن��ف��ي��ذ ور����ص 

ت���دري���ب ون��ق��ا���ص ب��ه��دف ن�����س��ر قيم 
الكراهية  ون��ب��ذ  والت�سامح  ال�سلم 
املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  م�����س��رياً  وال��ع��ن��ف، 
ال�سيا�سي  الإ���س��لم  م��و���س��وع  تتابع 
وحركة الإخوان امل�سلمني يف اأوروبا، 
ك��م��ا اأن ل��دي��ه��ا خ�����ربات وا���س��ع��ة يف 

جمال الأفلم الوثائقية.

باحثي  الأمل�������اين  الإع����لم����ي  ودع�����ا 
املراكز  امل�ساركة يف دعم  تريندز اىل 
الأمل���ان���ي���ة والإع�������لم ب��خ��ربات��ه��م يف 
جمال الإ�سلم ال�سيا�سي من خلل 
والندوات  امل���وؤمت���رات  يف  امل�����س��اه��م��ة 
اأن  اإىل  امل�سرتكة، م�سرياً  والأن�سطة 
املراكز البحثية والإعلمية الأملانية 
والتحليلت  املعلومات  اإىل  تفتقر 
بهذا ال�ساأن.  يذكر اأن الهيئة العامة 
اأملانيا  جمهورية  يف  الإذاع����ي  للبث 
الحتادية ARD، هي احتاد اإذاعي 
احلكومية  البث  هيئات  م��ن  يتكون 
وق��ن��اة دوي��ت�����س��ه ف��ي��ل��ه. اأُ���س�����س��ت عام 
التلفزيون  م���ع  وت�����س��ك��ل   1950
اأملانيا هيئة  ال��ث��اين ورادي���و  الأمل���اين 
ل اإىل  ������َوّ ال��ب��ث ال���ع���ام يف اأمل���ان���ي���ا. مُتَ
ح��د ك��ب��ري م��ن ر���س��وم خ��دم��ة البث، 
وتت�سمن برامج وعرو�ص وخدمات 
م�سرتكة مثل القناة الأوىل ومكتبتي 

اآي اآر دي الب�سرية وال�سمعية.

•• ال�شارقة-وام:

تراأ�ص �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد 
عهد  ويل  ال���ق���ا����س���م���ي  ���س��ل��ط��ان  ب����ن 
املجل�ص  ال�سارقة رئي�ص  ونائب حاكم 
اأم�������ص يف مكتب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ���س��ب��اح 
الأ�سبوعي  الج��ت��م��اع  احل��اك��م،  �سمو 

للمجل�ص التنفيذي لإمارة ال�سارقة.
ناق�ص الجتماع عدداً من املو�سوعات 
احلكومية املهمة الرامية اإىل تطوير 
احلكومية  واخلدمات  الأعمال  كافة 
يف كافة الدوائر والهيئات، بالإ�سافة 
اإىل الطلع على امل�سروعات التنموية 

يف كافة القطاعات مبا يواكب التنمية 
ال�ساملة يف اإمارة ال�سارقة.

الحتفالت  و�سمن  املجل�ص  واعتمد 
ال��وط��ن��ي اخل��م�����س��ني لدولة  ب��ال��ي��وم 
تخفي�ص  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
املخالفات املرورية بن�سبة %50 من 
املرورية  النقاط  اإل��غ��اء  م��ع  قيمتها، 
املخالفات  با�ستثناء  املركبات  وحجز 
امل���روري���ة امل�������س���ددة، وذل����ك ب�����دءاً من 
21 نوفمرب 2021م اإىل 31 يناير 

2022م.
قانون  م�����س��روع  املجل�ص  اع��ت��م��د  ك��م��ا 
ال�سارقة  اأك���ادمي���ي���ة  ت��ن��ظ��ي��م  ب�����س��اأن 

ي�������س���ت���م���ل على  وال���������ذي  ل���ل���ت���ع���ل���ي���م، 
بالأهداف  املعنية  القانونية  البنود 
الت�سكيل  وب���ن���ود  والخ���ت�������س���ا����س���ات 
الإداري والتنظيم املايل للأكادميية، 
م�سروع  ب����اإح����ال����ة  امل���ج���ل�������ص  ووج�������ه 
ال�ست�ساري  امل��ج��ل�����ص  اإىل  ال��ق��ان��ون 
ا���س��ت��ك��م��اًل لدورته  ال�����س��ارق��ة  لإم����ارة 

الت�سريعية.
واط���ل���ع امل��ج��ل�����ص ع��ل��ى ت��ق��ري��ر حول 
اإمارة  يف  اخل��ا���ص  التعليم  م��وؤ���س��رات 
ال�سارقة خلل جائحة كوفيد - 19 
التعايف، وت�سمن  اإىل مرحلة  و�سوًل 
بذلتها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اأب���رز  التقرير 

اخلا�ص  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال�������س���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة 
املخت�سة  اجل���ه���ات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
الو�سع  ودرا���س��ة  تقييم  وامل��دار���ص يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال���ت���ك���ي���ف ال�������س���ري���ع مع 
الو�سع ال�سحي، ابتداًء من النتقال 
كافة  وت��اأه��ي��ل  بعد  ع��ن  التعليم  اإىل 
ال���و����س���ائ���ل ال��ت��ق��ن��ي��ة وال���ع���ام���ل���ني يف 
وحتى  وتقييمها  التعليمية  املنظومة 
مع  احل�����س��وري  التعليم  اإىل  ال��ع��ودة 
الحرتازية  الإج����راءات  كافة  ات��خ��اذ 

يف املدار�ص.
ال�سارقة  هيئة  ب��دور  املجل�ص  واأ���س��اد 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اخل���ا����ص يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

بذلتها  ال���ت���ي  واجل����ه����ود  اجل���ائ���ح���ة 
بكافة  التعليمية  املنظومة  لتطوير 
مبا�سرة  ومتابعة  بتوجيهات  فئاتها 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن 
ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة، الأمر 
الذي انعك�ص على العودة التدريجية 
م�ستوى  ورف��ع  احل�سورية  للدرا�سة 

العاملني يف املنظومة التعليمية.
املقرتحات  من  املجل�ص عدداً  وناق�ص 
املقدمة من هيئة الطرق واملوا�سلت 
واملعنية بدعم و�سائل النقل وتطوير 
اآليات  اأف�سل  خ��لل  م��ن  منظومتها 

اإم���ارة  يف  الأج����رة  مل��رك��ب��ات  الت�سغيل 
اأنواعها  خمتلف  وت��وف��ري  ال�����س��ارق��ة، 

لكافة املدن واملناطق.

بالتن�سيق مع اجلهات  املجل�ص  ووجه 
امل��ع��ن��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة ال��ن��ق��ل يف 
الإم��ارة، وتوفري خدمات مميزة من 

العاملة يف  ال�����س��رك��ات  اأف�����س��ل  خ��لل 
القطاع وتوفري بيئة جاذبة وحمفزة 

لهم.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

•• ال�شارقة-وام:

تنطلق اليوم اأعمال منتدى �سلمة الطفل يف مكز اجلواهر للمنا�سبات 
واملوؤمترات حتت �سعار "ن�سون براءتهم" برعاية قرينة �ساحب ال�سمو 
رئي�سة  القا�سمي  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
املجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة ملناق�سة املمار�سات املبا�سرة وغري املبا�سرة 
املوؤ�س�سات  دور  وتفعيل  الأط��ف��ال  ل���رباءة  الإ���س��اءة  �سمن  ت�سنف  ال��ت��ي 
الذي  الإم��ارات��ي  املجتمع  مكانة  لرت�سيخ  املخت�سة  واجلهات  والأه���ايل 
جلميع  احلقوق  وحماية  بالقيم  واللتزام  ال�ستقرار  يف  منوذجاً  ميثل 

الفئات والأعمار.
الإ�ساءة لرباءتهم  الأطفال من  اأن حماية  الطفل  اإدارة �سلمة  وذكرت 
اأولويات املنظمات  اأ�سبحت على راأ�ص  يف العاملني الواقعي والفرتا�سي 

الإ�ساءة  اأ�سكال  لتعدد  نظراً  العامل  يف  واملجتمعية  الر�سمية  والهيئات 
نتيجًة  ه��و خاطئ  وم��ا  �سائب  ه��و  م��ا  ب��ني  احل���دود  وتقل�ص  واأ�ساليبها 
التوا�سل  الأط��ف��ال علي من�سات  ت��واج��د  وزي���ادة  اأمن���اط احل��ي��اة  لتغري 
الأطفال  لتقدمي  ل�ستخدامها  نتيجًة  اأو  ع��ام  ب�سكل  الرقمي  وال��ع��امل 
دفعت  املجتمعات وقد  واأخلقيات  تليق برباءتهم وحقوقهم  ب�سورة ل 
التنمية  اأه���داف  اأج��ن��دة  على  لو�سعها  ال��ع��امل  الق�سية  ه��ذه  ح�سا�سية 

امل�ستدامة للعام 2030.
تتمثل يف قيمه  ب�سمات عظيمة  يتمتع  الإماراتي  املجتمع  اأن  واأو�سحت 
رعاية  يف  وتتج�سد  وت��اري��خ��ه  ت��راث��ه  يف  ال��را���س��خ��ة  ال�سامية  واأخ��لق��ه 
املجتمع والقيادة واملوؤ�س�سات جلميع فئاته ما يجعله من اأكرث املجتمعات 
اأمناً على م�ستوى العامل والعمل على تر�سيخ ح�سانة املجتمع �سد اأي 

�سلبيات حمتملة، يعترب اأولويًة لكل اإماراتي ومقيم.

واأ�سارت الإدارة اإىل اأن اإح�سائيات منظمة اليوني�سف ت�سري اإىل اأن 12.7 
باملائة من اأطفال العامل يتعر�سون للعتداءات اجلن�سية قبل بلوغهم 
�سن الثامنة ع�سرة واأن واحدة من بني 20 فتاة ما بني 15 و 19 �سنة 
اأي نحو 13 مليون فتاة تتعر�ص لل�ستغلل والإ�ساءة لرباءتها بطرق 
واملوؤ�س�سات  الإدارات  كافة  واجباً من قبل  اأن هناك  ..مو�سحة  خمتلفة 
ال�سوء  لت�سليط  ال�سليمة  ون�ساأته  الطفل  ب�سلمة  املهتمة  واملنظمات 
على هذه املع�سلة الدولية واإيجاد حلول فاعلة لها واأن العمل من اأجل 
�سلمة الأطفال يتجاوز احلدود والثقافات والأعراق لأنه عمل من اأجل 

�سيانة م�ستقبل الإن�سانية امل�سرتك.
�سريكز  املقبل  الطفل  �سلمة  منتدى  اأن  الطفل  �سلمة  اإدارة  واأك��دت 
املجتمعية واملوؤ�س�ساتية يف تر�سيخ ما  الأدوار  اأ�سا�سي على تكامل  ب�سكل 
نتمتع به من اأمن وحماية عالية للأطفال و�سيبداأ من دور الأ�سرة التي 

الأطفال  واملتابعة احلثيثة ملمار�سات  الدائمة  الرعاية  يقع على عاتقها 
اليومية وتوعيتهم بكل ما قد مي�ص برباءتهم اإىل جانب ت�سهيل التوا�سل 
معهم وا�ستحداث اأ�ساليب وو�سائل تنا�سب وعي ال�سغار وخ�سو�سيتهم 
ما  بكل  الأه���ايل  واإب���لغ  وال�سفاف  ال�سريح  احلديث  على  لت�سجيعهم 
يح�سل معهم مع الرتكيز ب�سكل خا�ص على الأه��ايل الذين ي�سافرون 

خارج البلد ويندجمون يف ثقافات وطباع وقيم متباينة وخمتلفة.
املجتمعية  املوؤ�س�سات  بتعاون  اإل  يكتمل  ل  الأ���س��ر  دور  اأن  اإىل  ولفتت 
والأكادميية على رعاية الأطفال وفتح قنوات حوار معهم ومع اأهاليهم 
هناك  اأو  ح�سلت  ق��د  كانت  ���س��واء  انتهاكات  اأي  اأم���ام  ال�سريع  للوقوف 
القائمة  العالية  الجتماعية  املعايري  ب��اأن  ..منوهًة  حل�سولها  احتمال 
الأطفال  حماية  مهمة  ت�سهل  ال�سامية  والقيم  النبيلة  الأخ���لق  على 

وت�سكل ح�سناً منيعاً لرباءتهم ون�ساأتهم ال�سليمة.

الإمارات ت�ست�سيف معر�س وموؤمتر �سايرب تك جلوبال 2022

اإعالمي من الهيئة العامة للبث الإذاعي الأملانية يزور مركز تريندز

�سرايرب : تريندز من�سة بحثية عاملية 
تن�سر املعرفة والت�سامح

اليوم.. انطالق منتدى �سالمة الطفل حتت �سعار )ن�سون براءتهم(

النائب العام للدولة: الإمارات رمز عاملي ومنوذج متفرد للت�سامح والتعاي�س

الإحاطة الإعالمية حلكومة الإمارات : حتديث 
بروتوكول ت�سغيل املن�ساآت التعليمية اأثناء اجلائحة

�سدام  حممد   / امل��دع��و  فقد 
حم����م����د ف����ول����ب����ار رح�����م�����ن ، 
اجلن�سية  ب����ن����غ����لدي���������ص   
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )bm0831513(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0507628995    

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام: 

التابعة  اآي،  ب���ي  اإي  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
توقيع  ام�������ص  "اإيدج"،  مل��ج��م��وع��ة 
اتفاقية اإطارية مع �سرتاتا للت�سنيع، 
اململوكة  املتقدمة  الت�سنيع  من�ساأة 
لل�ستثمار،  مبادلة  ل�سركة  بالكامل 
اإن�������س���اء �سناعة  دف����ع ع��ج��ل��ة  ب��ه��دف 

طريان م�ستدامة يف اأبوظبي.
وقعها  ال���ت���ي   - الت���ف���اق���ي���ة  وحت�����دد 
كري�ستيان زيهي، الرئي�ص التنفيذي 
علي  واإ�سماعيل  اآي،  ب��ي  اإي  ل�سركة 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  عبداهلل، 
���س��رتات��ا، ع��ل��ى ه��ام�����ص م��ع��ر���ص دبي 
ال�������س���روط   -  2021 ل����ل����ط����ريان 
���س��ت��ح��ك��م جميع  ال���ت���ي  وال�������س���واب���ط 
اإي  ب��ني  امل�ستقبلي  ال��ت��ع��اون  اأ���س��ك��ال 
برناجمي  ح����ول  و����س���رتات���ا  اآي  ب���ي 

الطائرات لدى اإيربا�ص وبوينغ.
الت���ف���اق���ي���ة حتقق   : زي����ه����ي  وق�������ال 
ق���درات  وت���ع���زز  ال��ط��رف��ني  م�سلحة 
بعيد  ح���د  اإىل  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ت�����س��ن��ي��ع 
التفاقية  ت��وق��ي��ع  اأن  اإىل  ..م�����س��ريا 
ترتيب  ف���ي���ه  ي���ع���اد  وق�����ت  يف  ي����اأت����ي 
الطريان  قطاعي  �سمن  الأول��وي��ات 

بعد  التعايف  مرحلة  خ��لل  وال��دف��اع 
جائحة كورونا.

واأ�ساف : تعد اإي بي اآي مورداً اإقليمياً 
مف�سًل لقطع طائرات اإيربا�ص، ويف 
من�ساآتنا  و�سعنا   ،2020 �سبتمرب 
بوينغ  ط��ائ��رة  اأج���زاء  ت�سنيع  ل��دع��م 
787 درميليرن، مما عزز �سراكتنا 
لل�سطرابات  ون���ظ���راً   .. احل��ال��ي��ة 
التوريد  �سل�سل  يف  امل�سبوقة  غ��ري 
املحلية التي يبدو اأنها �ست�ستمر على 
املدى املتو�سط??، تتاح اليوم فر�سة 
املحليني  امل�����س��ن��ع��ني  اأم�����ام  حقيقية 
واإثبات  اأعلى  م�ستوى  اإىل  للرتقاء 

كفاءاتهم.

ب�سفتنا   : ع��ب��داهلل  اإ�سماعيل  وق���ال 
الإم���ارات  يف  حملية  م�سنعة  �سركة 
متلك 12 عاماً من اخلربة يف قطاع 
علقات  ���س��رتات��ا  اأ�س�ست  ال��ط��ريان، 
م���ن���ذ ف�����رتة ط���وي���ل���ة م����ع اإي���رب���ا����ص 
وبوينغ، واحتفلنا يف دي�سمرب 2020 
ا�ستن�ساخ  يف  مت��ث��ل  رئ��ي�����س��ي  ب���اإجن���از 
�سحن  بعد  ال��ع��ني،  يف  بوينغ  ق���درات 
بوينغ  ل��ط��ائ��رة  ع��م��ودي  مثبت  اأول 
خارج مرافق  بالكامل  م�سنع   787
ب��وي��ن��غ يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، وعرب 
ه��ذه ال�����س��راك��ة اجل��دي��دة م��ع اإي بي 
ك�سريك  مكانتنا  من  �سن�ستفيد  اآي، 
قطاع  اإم���داد  �سل�سلة  �سمن  م��وث��وق 

الطريان حول العامل، ونعزز ح�سور 
علمة "�سنع بفخر يف الإمارات".

نربا�ص  جممع  داخ��ل  من�ساآتها  ومن 
العني للطريان، ت�سّنع �سرتاتا هياكل 
وبعد   .. املتقدمة  املركبة  الطائرات 
ال�سركة  اكت�سبت  اإن�سائها،  من  عقد 
�سمعة جيدة ك�سريك مف�سل لكربى 
العاملية  ال��ط��ائ��رات  ت�سنيع  ���س��رك��ات 
احل�سور  ال�سركة  ج��ه��ود  وع���ززت   ..
ال����دويل ل��دول��ة الإم������ارات يف قطاع 
%8 من  ال����ط����ريان، ح��ي��ث ي��ح��م��ل 
نع  "�سُ �سعار  الآن  العاملي  الأ�سطول 

بفخر يف دولة الإمارات" للجودة.
هند�سية  مكونات  اآي  بي  اإي  وت�سّنع 
لقطاعات  اجل�����ودة  وع��ال��ي��ة  دق��ي��ق��ة 
والغاز  وال��ن��ف��ط  وال��ف�����س��اء  ال���دف���اع 
قطع  واأدوات  بقدرات  جتهيزها  ومت 
الت�سنيع  هند�سة  لتنفيذ  متقدمة 
وم�����ع�����اجل�����ة الأ������س�����ط�����ح وال�����ط�����لء 
وتعترب  وال���ت���ج���م���ي���ع.  والإ�������س������لح 
املهام  دع��م  من قطاع  ج��زءاً  ال�سركة 
التكنولوجيا  جمموعة  اي��دج،  �سمن 
املتقدمة يف جمال الدفاع وغريه من 
اأف�سل  اإح���دى  تعد  وال��ت��ي  امل��ج��الت 
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•• دبي-وام:

�سركات  اإح�����دى  "الطارق"،  اأع��ل��ن��ت 
جمموعة ايدج واملتخ�س�سة يف ت�سميم 
وت�سنيع اأنظمة توجيه الذخائر بدقة، 
خلل معر�ص دبي للطريان 2021 
عن �سل�سلة من التطورات اجلوهرية 
يف مدى منتجاتها، مبا يف ذلك الدمج 
قنابل  "الطارق" مع  الناجح لأنظمة 
فئة   HSLD 450/Mk 83
ال�سركة  ق��ام��ت  كما  رط���ل.   1000
الت�سغيلية  امل��ي��زات  جم��م��وع��ة  ب��دم��ج 
اأن  ميكنها  وال��ت��ي  تقنياتها  لأح����دث 
كبري  ب�سكل  امل��ه��ام  اأداء  ق���درات  ت��ع��زز 
توجيه  اأنظمة  م��ن  ال�سركة  ملنتجات 

الذخائر بدقة ذات املدى البعيد.
 وخلل �سل�سلة من التجارب الناجحة 
القدرة  "الطارق"  اأثبتت  وامل�ستمرة، 
املدى  ب��ع��ي��دة  لأن��ظ��م��ت��ه��ا  الت�سغيلية 
واملوجهة بدقة على حمل ذخائر ي�سل 
وزنها اإىل 1000 رطل. وي�ستخدم هذا 
الإ�سدار من "الطارق" نف�ص املكونات 
Mk 81 و  عالية الكفاءة يف ذخائر 
الفريد  النموذج  Mk 82، ما يوؤكد 
املنخف�سة.  التكلفة  ذات  للعمليات 
و�ستظهر الن�سخة اجلديدة من اأنظمة 
من  بعيدة  الدقيقة  الذخائر  توجيه 
دبي  معر�ص  يف  مرة  "الطارق" لأول 
للطريان 2021. كما مت دمج اأحدث 
ت�سوي�ص  مكافحة  لإمكانية  التقنيات 
توفر  اأنها  واأثبتت  امللحية  الأنظمة 
درج�����ة ع��ال��ي��ة م���ن جن����اح امل���ه���ام �سد 
عالية  الت�سوي�ص  اأج��ه��زة  من  العديد 
املواقع  ن��ظ��ام حت��دي��د  ال��ط��اق��ة ع��ل��ى 
العاملي.  وقال ثيوني�ص بوثا، الرئي�ص 
"اإن  "الطارق":  ل�سركة  التنفيذي 

تو�سعة حمولة "الطارق" اإىل القنابل 
ودم����ج  رط�����ل   1000 ف���ئ���ة  اجل����وي����ة 
يندرج  ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة  امل���ي���زات  اأح������دث 
اخلا�سة  ال���ط���ري���ق  خ����ارط����ة  ���س��م��ن 
بالذخائر والتي �ستجعلها واحدة من 
يف  امل��وث��وق��ة  الدقيقة  الأ�سلحة  اأك��رث 
الناجحة  التجارب  وتعد  ال�ستخدام. 
قدماً  نتطلع  ك��م��ا  ل��ل��غ��اي��ة،  م�سجعة 
اإىل الإعتماد الت�سغيلي لهذه الن�سخة 
اجل�����دي�����دة وال����س���ت���ع���م���ال امل����ي����داين 
نظام  وجن����ح  املنا�سب".   ال���وق���ت  يف 
م�ست�سعر  دم��ج  يف  كذلك  "الطارق" 
ج���دي���د ل��ت��ح��دي��د الرت����ف����اع الأم���ث���ل 
ت��اأه��ي��ل ال�سلح  ل��لن��ف��ج��ار، ح��ي��ث مت 
املعزز للطريان يف وقت �سابق من هذا 
تعزيز  على  امل�ست�سعر  وي�ساعد  العام. 
"الطارق" يف  ت��وج��ي��ه  اأن��ظ��م��ة  ق����درة 
ا�ستخدام تطبيقات النفجار اجلوي، 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  بتحييد  ي�سمح  م��ا 
ال�سرتاتيجية ال�ستهدفة مثل من�ساآت 
اختيار  با�ستخدام  وامل��واك��ب،  ال���رادار 
القابل للتعديل.  كما قامت  الرتفاع 

القنابل  م��ع  اأنظمتها  بدمج  ال�سركة 
 500 فئة  الأداء  عالية  الخ��رتاق��ي��ة 
رط����ل وال���ت���ي مت ت��ط��وي��ره��ا م���وؤخ���راً 
احلربية  للروؤو�ص  رئي�سي  م��ورد  من 
القنابل  ومتر  بدقة.  موجهة  لت�سبح 
الخرتاقية املطورة حديًثا يف املراحل 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة م��ن ال��دم��ج وامل����واءم����ة، ما 
بنجاح  ال�ستهداف  على  القدرة  يوفر 
مع اأهداف حم�سنة مثل املخابئ حتت 
الأر�ص اأو اجل�سور اأو مراكز التحكم. 
الطريان  تاأهيل  يبداأ  اأن  املقرر  وم��ن 
وي��ع��د نظام    .2022 ع���ام  اأوائ����ل  يف 
الطارق جمموعة متنوعة من توجيه 
للقنابل  وامل�����س��م��م��ة  ب��دق��ة  ال��ذخ��ائ��ر 
و  Mk 82 و   Mk 81 اجل���وي���ة 

 -  500 –  250 /فئة   Mk 83
1000 رطل/، ما يوفر مرونة فائقة 
ويتميز  ت�سميمها.  بف�سل  امل��ه��ام  يف 
النظام بطول مدى ال�ستهداف الذي 
اىل  اإ�سافة  كيلومرتاً   120 يتجاوز 
الباحث، وهو  لأن��واع  خيارات متعددة 
بقدرات  ومي��ت��از  متقدم  تكتيكي  ح��ل 

عملياتية يف خمتلف الأحوال اجلوية 
يوفر  كما  ال��ن��ه��ار.  اأو  الليل  يف  ���س��واء 
منخف�ص  ل�سلكي  دم��ج  خيار  النظام 
التكلفة اأو حًل رقمًيا للطائرات التي 
كانت  ���س��واء  ال��ت��وا���س��ل  ن��ظ��ام  تتطلب 
MIL-STD-1760 القيا�سي اأو 
"يعد   : بوثا  وقال    .DIGIBUS
تطوير  يف  رئي�سياً  ع��ن�����س��راً  الب��ت��ك��ار 
وت�ساعد  والفعالة،  احلديثة  الذخائر 
ال��ت��ح��دي��ث��ات الأخ����رية ملجموعة  ه���ذه 
البعيد  امل���دى  ذات  ال��ط��ارق  منتجات 
�سمان  على  ب��دق��ة  ال��ذخ��ائ��ر  لتوجيه 
�ساحات  يف  امل�����س��ت��وي��ات  ب��اأع��ل��ى  الأداء 
هذه  دم��ج  ويعك�ص  احلديثة.  امل��ع��ارك 
امليزات الت�سغيلية التنوع الذي تتميز 

به اأنظمة الطارق".
جزء  "الطارق" هي  �سركة  اأن  يذكر   
والأ�سلحة  ال�������س���واري���خ  ق���ط���اع  م���ن 
جمموعة  اي�������دج،  جم���م���وع���ة  ���س��م��ن 
التكنولوجيا املتقدمة يف قطاع الدفاع 
 25 اأف�سل  وغريه والتي ت�سنف بني 

مورداً ع�سكرياً يف العامل.

•• دبي-وام:
�سركة  وه������ي  ل�����ي�����ون�����اردو،  وق����ع����ت 
م���ت���خ�������س�������س���ة يف جم����ال  ع����امل����ي����ة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ت���ق���دم���ة، اأم�������ص، 
معر�ص  ف���ع���ال���ي���ات  ه���ام�������ص  ع���ل���ى 
مذكرة   ،2021 ل���ل���ط���ريان  دب����ي 
تكنك�ص"  "�سابينا  �سركة  تفاهم مع 
بخدمات  امل��خ��ت�����س��ة  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
والعمرة  والإ�������س������لح  ال�������س���ي���ان���ة 
بهدف ال�ستفادة من الفر�ص التي 
كبار  طائرات  حماية  �سوق  توفرها 
الع�سكرية  والطائرات  ال�سخ�سيات 
وخا�سة يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

واأوروبا واأفريقيا.
مبوجب  تكنك�ص  �سابينا  و�ستعمل 
توفري  ع����ل����ى  ال����ت����ف����اه����م  م�����ذك�����رة 
 Miysis DIRCM ت��ق��ن��ي��ة 
املوجهة  امل�������س���ادة  "الإجراءات 
احلمراء" لعملئها  حتت  بالأ�سعة 
وجتهيز  ت���ع���دي���ل  اإىل  امل��ت��ط��ل��ع��ني 
عالية  حماية  مبعايري  طائراتهم 
بالأ�سعة  امل��وج��ه��ة  ال�����س��واري��خ  �سد 

حتت احلمراء.
 Miysis ت����ق����ن����ي����ة  وت������ع������م������ل 
ليزر  ت�سليط  ع��رب   DIRCM
ا�ستهداف  نظام  على  الطاقة  عايل 
اخل�������ا��������ص ب������ال�������������س������اروخ ب����ه����دف 
ال��ت�����س��وي�����ص ع��ل��ي��ه واإج�����ب�����اره على 
حيث  املق�سود  الهدف  عن  البتعاد 
اأك�����دت حت��ل��ي��لت م��ك��ث��ف��ة وجت����ارب 
قبل  م��ن  احلية  بالذخرية  اأج��ري��ت 

اململكة املتحدة وعملء يف عدٍد من 
 Miysis تقنية  اأن  ال��ع��امل  دول 
هزمية  ع��ل��ى  ق����ادرة   DIRCM
حتت  بالأ�سعة  املوجهة  ال�سواريخ 

احلمراء بن�سبة 100 %.
 Miysis ت��ق��ن��ي��ة  ت�����س��م��ي��م  ومت 
وتطويرها يف مدينة اإدنربة باململكة 
اإىل  بالفعل  ت�سليمها  ومت  املتحدة 
وعدد  الربيطانية  امل�سلحة  القوات 
من ال��دول الأخ��رى يف حلف �سمال 
"ناتو" واأخ��رى من غري  الأطل�سي 

الدول الأع�ساء.
الفريدة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه���ذه  و���س��ت��م��ك��ن 
م����ال����ك����ي ال������ط������ائ������رات اخل����ا�����س����ة 
واحل����ك����وم����ي����ة وال������ق������وات اجل���وي���ة 
الأو�������س������ط وخ����ارج����ه  ال���������س����رق  يف 
التكامل  ق�����درات  ب���ني  اجل��م��ع  م���ن 
تكنك�ص  �سابينا  ل�سركة  ال��داخ��ل��ي��ة 

اأو  التعديل  مب�ساريع  يتعلق  م��ا  يف 
 Miysis التحديث املعقدة وتقنية
التي  ل��ي��ون��اردو  م��ن   DIRCM

اأثبتت كفاءتها.
الرئي�ص  رو����س���ي���ه  ف��ي��ل��ي��ب  وق������ال 
 : تكنك�ص  �سابينا  ل�سركة  التنفيذي 
بف�سل قدرتنا العالية على التكامل 
واعتماد  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل  ع��م��دن��ا  ف��ق��د 
ت��ع��دي��لت ح��ل��ول احل��م��اي��ة الذاتية 
امل�����س��غ��ل��ني يف جميع  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 

اأنحاء العامل.
اإن��ي�����ص نائب  ت���وين  م��ن جهته ق���ال 
الرادار  لتقنيات  للمبيعات  الرئي�ص 
والر�سد املتقدم يف �سركة ليوناردو 
 Miysis DIRCM تقنية  اإن 
توفر حماية �ساملة �سد ال�سواريخ 
ب��الأ���س��ع��ة حت���ت احلمراء  امل��وج��ه��ة 
ون��ت��ط��ل��ع ق���دم���اً ل��ل��ع��م��ل م���ع ملك 

النقل  خدمات  ومقدمي  الطائرات 
التقنية  ب��ه��ذه  وت��زوي��ده��م  اجل���وي 
ال���ه���ام���ة ال���ت���ي م����ن ����س���اأن���ه���ا اإن���ق���اذ 

احلياة.
 Miysis ت���ق���ن���ي���ة  اأن  ي�����ذك�����ر 
للجهات  م���ت���وف���رة   DIRCM
 .. اقتنائها  يف  ال��راغ��ب��ني  والأف����راد 
وتاأمني  وت�سنيع  ت�سميم  وي�سمن 
ال���ت���وري���د اخل��ا���س��ة بهذه  ���س��ل�����س��ل��ة 
التقنية املتقدمة يف اململكة املتحدة 
ت�����س��ه��ي��ل ت�����س��دي��ره��ا ل��ل��ع��م��لء يف 

ال�سرق الأو�سط وخارجه.
عاملية  ����س���رك���ة  ل����ي����ون����اردو  وت����ع����د 
التكنولوجيا  جم��ال  يف  متخ�س�سة 
املتقدمة وهي من ال�سركات الرائدة 
والدفاع  ال��ط��ريان  جم��ال  يف  عامليا 
ال�سناعية  املجموعة  وه��ي  والأم���ن 

الرئي�سة يف اإيطاليا.

•• دبي- وام:

ملجل�ص  التنفيذي  الرئي�ص  احلو�سني  عبدالرحيم  ط���ارق  ���س��ع��ادة  ك�سف 
منظومة  على  ال�ستحواذ  تعتزم  الدفاع  وزارة  اأن  عن  القت�سادي  التوازن 
اإ�سافة نوعية لقدرات  MSAM والتي �ست�سكل  الدفاع اجلوية الكورية 
واإمكانيات الدفاع اجلوي الوطنية، مو�سحاً اأن قيمة ال�سفقة قد ت�سل اإىل 

نحو 3.5 مليار دولر اأمريكي ما يعادل نحو 12.9 مليار درهم.
ال���دف���اع اجلوي  اأح�����دث م��ن��ظ��وم��ات  MSAM م���ن  وت��ع��ت��رب م��ن��ظ��وم��ة 

ال�ساروخي متو�سط املدى ومن الأكرث تطورا يف العامل.
وقال احلو�سني : و�سلنا اإىل مراحل متقدمة جدا يف املفاو�سات مع اجلانب 
الكوري واقرتبنا من اإبرام اتفاق نهائي بهذا ال�ساأن، مو�سحاً اأن اجلانبني 
اجلوية  للقوات  العملياتية  املتطلبات  ح�سب  املنظومة  تطوير  على  اتفقا 

والدفاع اجلوي لدولة الإمارات العربية املتحدة.
واأ�ساف: اأن هذه ال�سفقة تاأتي يف اإطار نطاق العمل اجلديد ملجل�ص التوازن 
القت�سادي الذي يتوىل حالياً اإدارة م�سرتيات وعقود وزارة الدفاع، موؤكداً 
لتعزيز  ال�سرتاتيجيني  �سركائه  مع  العمل  �سيوا�سل  التوازن  جمل�ص  اأن 
املجال  الأولويات ال�سرتاتيجية يف هذا  الدفاعية وحتقيق  الدولة  قدرات 
ب�سكل  املتقدمة  التكنولوجيا  جم���الت  يف  امل�ستمر  التطوير  ع��ن  ف�سًل 
ي�سهم يف حتقيق روؤية الدولة املتمثلة يف بناء قطاع دفاعي متطور ويخدم 

الهداف امل�ستقبلية.

•• دبي -وام: 

حتت�سن دبي يف 22 نوفمرب اجلاري 
القمة  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال����دورة  فعاليات 
التي  والت�سنيع،  لل�سناعة  ال��ع��امل��ي��ة 
ي�������س���ارك ف��ي��ه��ا جم���م���وع���ة م����ن كبار 
امل�������س���وؤول���ني و����س���ن���اع ال����ق����رار وق�����ادة 
والتكنولوجي  ال�سناعي  القطاعني 
ال�سناعية  ال����ت����وج����ه����ات  مل���ن���اق�������س���ة 
والبيئية  والقت�سادية  والتكنولوجية 
�سبل  وب��ح��ث  ك��ورون��ا،  بعد  م��ا  ملرحلة 
م�ستقبل  ل��ب��ن��اء  امل�������س���رتك  ال���ت���ع���اون 
اأف�سل وحتقيق تنمية �سناعية �ساملة 

وم�ستدامة وتعزيز الزدهار العاملي.
الرابعة،  دورتها  القمة يف  وت�ست�سيف 
ال��ت��ي ت��ق��ام ع��ل��ى م����دى ي��وم��ني حتت 
عنوان "الرتقاء باملجتمعات .. توظيف 
التقنيات الرقمية لتحقيق الزدهار"، 
ما يزيد عن 200 متحدث ي�ساركون 
يف اأكرث من 30 جل�سة نقا�ص، بهدف 
اإطلق حوار عاملي �سامل حول اأهمية 
ال�سناعية  ال���ث���ورة  ت��ق��ن��ي��ات  ت��وظ��ي��ف 

الرابعة يف القطاع ال�سناعي.

وامل�سوؤولني  ال������وزراء  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م 
اأي�سا  امل�ساركني يف القمة  احلكوميني 
�سلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  م����ن  ك����ل 
ال�سناعة  وزي�����ر  اجل���اب���ر  اأح���م���د  ب���ن 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ت��ق��دم��ة، وال���ل���ورد 
ال�ستثمار  وزي��ر  جرمي�ستون،  ج��ريي 
اململكة  يف  الدولية  التجارة  وزارة  يف 
امل��ت��ح��دة، وم��ع��ايل ع��ب��داهلل ب��ن طوق 
بندر  ومعايل  القت�ساد،  وزي��ر  امل��ري، 
ال�سناعة  وزير  اخلريف،  اإبراهيم  بن 
العربية  باململكة  امل��ع��دن��ي��ة  وال�����رثوة 
ال�����س��ع��ودي��ة، وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور عمرو 
وتكنولوجيا  الت�سالت  وزير  طلعت، 
م�سر  ج����م����ه����وري����ة  يف  امل����ع����ل����وم����ات 
اإبراهيم  بن  ح�سني  ومعايل  العربية، 
والتعليم،  ال��رتب��ي��ة  وزي����ر  احل���م���ادي 
الأم���ريي  يو�سف  بنت  ���س��ارة  وم��ع��ايل 
املتقدمة  للتكنولوجيا  دول���ة  وزي����رة 
الإم���ارات  وك��ال��ة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
بن  اأحمد  الدكتور  ومعايل  للف�ساء، 
عبداهلل حميد بالهول الفل�سي، وزير 
وامل�ساريع  الأع���م���ال  ل���ري���ادة  ال���دول���ة 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة. وق���ال اللورد 

ال�ستثمار  وزي��ر  جرمي�ستون  ج��ريي 
اململكة  يف  الدولية  التجارة  وزارة  يف 
اإىل  ال���دول  حكومات  حتتاج  املتحدة: 
الأزم���ة  ل��ت��ج��اوز  بينها  فيما  ال��ت��ع��اون 
وذلك  كورونا،  جائحة  فر�ستها  التي 
م����ن خ�����لل ت�����س��ج��ي��ع ال�������س���راك���ات يف 
البتكار  ودع����م  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
وت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي، وتوفر 
والت�سنيع  لل�سناعة  العاملية  القمة 
القطاعني  ل����ق����ادة  م��ث��ال��ي��ة  ف���ر����س���ة 
العامليني  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال�����س��ن��اع��ي 
والعمل  ���س��ف��اف��ة،  ن��ق��ا���س��ات  خل���و����ص 
�ساأنها  من  التي  اخلطط  لو�سع  مًعا 
الجتماعية  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ال��ت�����س��دي 
التي  امل��ل��ح��ة  والبيئية  والق��ت�����س��ادي��ة 
ي��واج��ه��ه��ا ع��امل��ن��ا ال���ي���وم، وب���ن���اء روؤي���ة 
ال�ساملة  التنمية  لتحقيق  م�سرتكة 
يف  الرقمنة  جهود  ودع��م  وامل�ستدامة 
وت�سلط جل�سات  العامل.  اأنحاء  جميع 
موؤمتر  ي�ست�سيفها  ال��ت��ي  ال��ن��ق��ا���ص 
والت�سنيع،  لل�سناعة  العاملية  القمة 
تلعبه  ال������ذي  ال�������دور  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
التقنيات املتقدمة، مبا يف ذلك الذكاء 

ال����س���ط���ن���اع���ي، واإن����رتن����ت الأ����س���ي���اء، 
و�سبكات  ال�������س���ح���اب���ي���ة،  واحل���و����س���ب���ة 
م�ستقبل  �سياغة  يف  اخلام�ص،  اجليل 
والتكنولوجي  ال�سناعي  القطاعني 
التوريد،  �سل�سل  وتطوير  العامليني، 
وتعزيز  اخل�����س��راء،  ال�سناعات  ودع��م 
امل�ستدامة،  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 
وال���ت�������س���دي ل���ت���ح���دي ت���غ���ري امل����ن����اخ، 
وامل�ساهمة يف و�سع ال�سيا�سات البناءة، 

وتطوير القت�سادات العاملية.
اأب������رز ج��ل�����س��ات ال��ن��ق��ا���ص التي  وم����ن 
بعنوان  ج��ل�����س��ة  ال��ق��م��ة،  ت�ست�سيفها 
رقمنة   .. ك��خ��دم��ة  ال��ط��اق��ة  "توفري 
�سيتطرق  وال���ت���ي  الطاقة"،  ق���ط���اع 
ف��ي��ه��ا ���س��ع��ادة ب��ي��رت ب��وب��ي��ل��ي��ف، نائب 
الرو�سي،  الحت�����اد  يف  ال��ط��اق��ة  وزي����ر 
والبتكارات  التغيريات  عن  للحديث 
ال�سريعة التي ي�سهدها قطاع الطاقة 
معايل  ت�������س���ارك  ف��ي��م��ا   .. امل���ت���ج���ددة 
التحتية  البنية  كارين احل��رار، وزيرة 
املائية  وامل�������وارد  وال���ط���اق���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
بعنوان  جل�سة  يف  ا���س��رائ��ي��ل،  دول���ة  يف 
يلتقي  ح��ي��ث   .. ال��ث��ن��ائ��ي  "التحول 

وال�ستدامة"،  والتكنولوجيا  البتكار 
ال�سرتاتيجيات  ع��ن  فيها  �ستتحدث 
البتكار  ت��وظ��ي��ف  ل��ت�����س��ري��ع  امل��ت��ب��ع��ة 
"اقت�ساد  لبناء  الرقمية  والتقنيات 
زكي  م��ع��ايل  ي�����س��ارك  ك��م��ا  اأخ�سر". 
اأنور ن�سيبة، امل�ست�سار الثقايف ل�ساحب 
الأعلى  الرئي�ص  الدولة  ال�سمو رئي�ص 
جلامعة الإمارات العربية املتحدة، يف 
�سي�ساهم  هل   " بعنوان  نقا�ص  جل�سة 
التحول الرقمي يف حتقيق الزدهار؟" 
ببناء  اله��ت��م��ام  تنامي  ح��ول  تتطرق 
وتوفري  ال��رق��م��ي��ة  البيئية  الأن��ظ��م��ة 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ع���م���ل  ف���ر����ص 
الأو����س���ط واأف��ري��ق��ي��ا. وت�����س��ه��د القمة 
ا م�ساركة كل من، معايل غابرييل  اأي�سً
وال�سناعة  املناجم  وزي��ر  ن��دوك،  دودو 
جمهورية  يف  التكنولوجية  والتنمية 
برا�سيد،  ت�سام  وم��ع��ايل  ال��ك��ام��ريون، 
وزير ال�سناعة والعلوم والتكنولوجيا 
ومعايل  كمبوديا،  مملكة  يف  والبتكار 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ول������د ال������داه������ي، وزي����ر 
جمهورية  يف  وال�����س��ن��اع��ة  الق��ت�����س��اد 
نزينزا،  �سيكاي  وم��ع��ايل  م��وري��ت��ان��ي��ا، 

وزير ال�سناعة والتجارة يف زميبابوي، 
تنفيذيني  روؤ�ساء  م�ساركة  جانب  اإىل 
ال��ع��امل��ي��ة، مبا  ال�����س��رك��ات  اأك���رب  لبع�ص 
موتورز،  وج����رنال  ت��ال��ي�����ص،  ذل����ك،  يف 
باكارد،  وه��ول��ي��ت  م���ارت���ن،  ول��وك��ه��ي��د 
ويونيليفر،  ت��ي��ك��ن��ول��وج��ي��ز،  وه�����واوي 
واألكاتيل  واإريك�سون،  ومايكرو�سوفت، 
اإن���رتب���راي���ز، و���س��ب��ري بنك،  ل��و���س��ي��ن��ت 
وغريها  ونوكيا  �سكولكوفو،  ومعهد 
وين�سم  العاملية  ال�سركات  ك��ربى  من 
لهم من الإم��ارات كبار قادة ال�سناعة 
م�����ن ك�����ل م�����ن اأدن�������������وك، وم����ب����ادل����ة، 
الت�سالت  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  و���س��ن��دوق 
التنمية  ودائ�����رة  امل��ع��ل��وم��ات،  وت��ق��ن��ي��ة 
واقت�سادية  ب��اأب��وظ��ب��ي،  الق��ت�����س��ادي��ة 
دبي، وحديد الإمارات، وهيئة الطرق 
وامل����وا�����س����لت، وم��وؤ���س�����س��ة الإم������ارات 
للطاقة النووية، والحتاد للقطارات، 
العاملية للأملنيوم،  والإمارات  واأدنوك، 
و�سركة  للتنمية،  الإم���ارات  وم�سرف 
�����س����رتات����ا ل���ل���ت�������س���ن���ي���ع، وجم���م���وع���ة 
ال�سناعية  ت��ع��زي��ز  وم��ن��ظ��وم��ة  ���س��ن��د، 
ال�سناعية،  دب��ي  وم��دي��ن��ة  "تعزيز"، 

زايد  ب��ن  حم��م��د  وج��ام��ع��ة  وجي42، 
اأبوظبي  و�سركة  ال�سطناعي،  للذكاء 
بدر  ودع��ا  "طاقة".  للطاقة  الوطنية 
اللجنة  رئي�ص  العلماء،  �سلطان  �سليم 
لل�سناعة  العاملية  للقمة  التنظيمية 
ال�سناعي  القطاعني  قادة  والت�سنيع، 
والتكنولوجي امل�ساركني يف القمة اإىل 
�سرورة تكثيف اجلهود لتعزيز التعاون 
م�ساعي  يف  اأ�سا�سية  كخطوة  امل�سرتك 
واأعمالهم،  اق��ت�����س��ادات��ه��م  ب��ن��اء  اإع����ادة 
وقال : متكنت القمة العاملية لل�سناعة 
والت�سنيع، ومنذ انطلقها لأول مرة 
يف العام 2017، من تكري�ص مكانتها 
ك��م��ن�����س��ة ع��امل��ي��ة رائ������دة جت��م��ع كبار 
امل�����س��وؤول��ني وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني واخل����رباء 

م�ستقبل  �سياغة  لإع���ادة  والباحثني 
والتكنولوجي،  ال�سناعي  القطاعني 
والعمل مًعا لتحقيق الأهداف وحتويل 
الأفكار اإىل واقع .. ول �سك اأن انعقاد 
الدورة الرابعة من القمة يف الإمارات، 
العاملية  املراكز  اأ�سرع  من  تعترب  التي 
منًوا واأكرثها دعما للبتكار وتوظيف 
يف  الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  تقنيات 
ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي، وب��ال��ت��زام��ن مع 
اإك�سبو دبي، املعر�ص العاملي الأ�سهر يف 
العامل، �سيعطي زخًما للقمة ويدعمها 
للتحديات  لإيجاد حلول  يف م�ساعيها 
والبيئية،  والقت�سادية  الجتماعية 
وم�ستدام  ���س��ام��ل  م�ستقبل  وت���وف���ري 

ومتقدم ومزدهر.

اإيدج تكمل برامج الدمج بنجاح وت�سيف ميزات معززة ومرونة يف املهام اإىل مدى الذخائر

ليوناردو و�سابينا تكنك�س توقعان مذكرة 
Miysis DIRCM تفاهم لإطالق نظام

 MSAM وزارة الدفاع تعتزم ال�ستحواذ على منظومة الدفاع اجلوية الكورية

قادة العامل يجتمعون يف الإمارات ل�سياغة م�ستقبل القطاعني ال�سناعي والتكنولوجي

•• دبي-وام:

الدفاع  وزارة  وكيل  الظاهري  �سامل  مطر  �سعادة  ا�ستقبل 
على  ك����ل   2021 ل���ل���ط���ريان  دب�����ي  م���ع���ر����ص  يف  مب��ك��ت��ب��ه 
الدفاعية  املنتجات  �سكرتري  ماركو�سديغوت  �سعادة  ح��دة 
لوزارة  امل�ساعد  الوكيل  ري�سنيك  مريا  وال�سيدة  الربازيلي، 
اخل��ارج��ي��ة ل�����س��وؤون الأم���ن الإق��ل��ي��م��ي الأم��ري��ك��ي، والوفود 

املرافقة لل�سيفني.
معهما  وبحث  بال�سيفني  الدفاع  وزارة  وكيل  �سعادة  رح��ب 

تعزيز العلقات واأوجه التعاون القائمة بني دولة الإمارات 
وبلديهما، اإىل جانب مناق�سة عدد من املوا�سيع الع�سكرية 

ذات الهتمام امل�سرتك.
من جانبهما اأ�ساد ال�سيفان خلل اللقاء بامل�ستوى الرفيع 
ال���ذي مت��ي��ز ب��ه م��ع��ر���ص دب���ي ل��ل��ط��ريان 2021 يف دورته 
هذا  املعر�ص  يف  امل�ساركة  ال�سركات  وع��دد  ع�سرة  ال�سابعة 
اأبديا  كما  كوفيد19-،  جائحة  ظ��روف  من  بالرغم  العام 
اإعجابهما بالتنظيم وال�ستعرا�سات اجلوية واملناورات التي 

تخللت اأحداث املعر�ص.

وكيل وزارة الدفاع ي�ستقبل عددا من كبار 
�سيوف معر�س دبي للطريان 2021

اإيدج و�سرتاتا تتعاونان لدعم قدرات ت�سنيع هياكل الطائرات يف الإمارات
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•• دبي -وام:

اطلع وفد برازيلي رفيع امل�ستوى خلل زيارة اإىل حماكم دبي على اأف�سل 
املمار�سات التي تنتهجها يف املجال الق�سائي والإداري واأهم الو�سائل التي 

ت�سرع العملية الق�سائية والآلية املتبعة يف تنفيذ الأحكام.
ورح���ب ���س��ع��ادة ط��ار���ص عيد امل��ن�����س��وري م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب��ي بالوفد 
رئي�ص  من�سب  ت��وىل  ال��ذي   - اليا�ص  ميغيل  مي�سيل  برئا�سة  الربازيلي 
اإىل   2016 اأغ�سط�ص   31 من  الفرتة  يف  والثلثني  ال�سابع  ال��ربازي��ل 
اإطار تعزيز علقات  تاأتي يف  الزيارة  اأن  2018 - موؤكدا  31 دي�سمرب 
ال�سداقة املتميزة واتباع ال�سبل الكفيلة بتطوير هذا التعاون لآفاق اأو�سع 

.
واأكد املن�سوري خلل اللقاء اأن حماكم دبي م�ستمرة يف تو�سيع جمالت 
ال�ستخدام التقني يف خدماتها وذلك للتطور اللفت يف الفرتة املن�سرمة 

يف املجال التقني على خمتلف الأ�سعدة املحلية والعاملية.
من جانبه اأ�سار �سعادة القا�سي حممد ال�سبو�سي رئي�ص املحاكم البتدائية 
يف حماكم دبي اإىل التزام املحاكم بتطوير املنظومة الق�سائية مبا يواكب 
الف�سلى  العاملية  املمار�سات  مع  تتما�سى  والتي  الرقمي  التحول  م�سرية 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سديدة  التوجيهات  لتنفيذ  منها  �سعيا 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 

. املجتمع  رفاهية  وحتقيق  املتعاملني  اإ�سعاد  اهلل" يف  "رعاه 

والأحكام  الرقمي  الدعوى  ملف  البتدائية  املحاكم  رئي�ص  وا�ستعر�ص 
اإيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة  اأ�سهم بدوره يف  الذي  الرقمية  الق�سائية 
يف  الدائرة  �سعت  والتي  اإ�سعادهم  يف  وت�سهم  املتعاملني  احتياجات  تلبي 
يف  نوعية  نقلة  اإىل  للو�سول  دبي  حكومة  توجه  مع  لتتما�سى  حتقيقها 
اإجراءات التقا�سي ل�سمان تقدمي اأف�سل اخلدمات للجمهور التي تتيح 
لهم يف نف�ص الوقت اإجناز العديد من اإجراءات التقا�سي عرب التطبيقات 
اإىل خدمات  دب��ي جميع خدماتها  اأن حولت حماكم  بعد  وذل��ك  الذكية 

رقمية.
كما اطلع الوفد خلل زيارته على نظام القاعات الرقمية التي توفرها 
حماكم دبي وتتبع يف ت�سميمها ملن�سة العدالة الرقمية والتي تعترب اأهم 

ومواكبة  التقني  الق�سائي  للتطبيق  واملرئية  الرقمية  للثورة  جت�سيد 
وتبني  دبي  يف  ال�ساملة  التنمية  حركة  بها  تتميز  التي  العالية  للوترية 
نقلة  اإىل  للو�سول  احلكومة  توجه  مع  تتما�سى  التي  املبتكرة  احللول 
الرتقاء  على  دب��ي  حماكم  حتر�ص  حيث  التقا�سي  اإج���راءات  يف  نوعية 
منظومتها  تطور  وعلى  ذكية  تقنيات  اإىل  وحتويلها  بخدماتها  الدائم 
الق�سائية والبنية التحتية الت�سريعية ملواكبة اأحدث البتكارات لتقدمي 
الت�سغيلية  الكفاءة  ورفع  للمتعاملني  وت�سهيلها  واأرقى اخلدمات  اأف�سل 
وا�ستخدام التقنيات احلديثة لإجناز معاملت املراجعني عن بعد حيث 
متطور  ق�سائي  نظام  خلل  من  التقا�سي  خيار  توفر  باأنها  دبي  متتاز 

ي�سخر التقنيات احلديثة ليفوق توقعات املتعاملني.

وفد برازيلي يطلع على اأف�سل ممار�سات حماكم دبي يف املجال الق�سائي والإداري

•• اأبوظبي-الفجر: 

و"بيئة"،  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  وق��ع��ت 
ال�سركة الرائدة يف جمال ال�ستدامة 
م�ستوى  ع���ل���ى  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  واحل����ل����ول 
تفاهم  م���ذك���رة  الأو�����س����ط،  ال�����س��رق 
املهنية  ال����ربام����ج  ن���ط���اق  ل��ت��و���س��ي��ع 
يتطلع  ح��ي��ث  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  ال���ع���ل���وم  يف 
الكفاءات  بني  الدمج  اإىل  الطرفان 
جلامعة  امل����ت����م����ي����زة  الأك������ادمي������ي������ة 
"بيئة"  ���س��رك��ة  وخ�����ربات  اأب���وظ���ب���ي 
املتعلقة  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  �سمن 
وبرامج  دورات  لتطوير  بال�ستدامة 
ال�سوء على  تدريبية جديدة ت�سلط 
املناخ  ت��غ��ري  ت�����س��م��ل  حم�����اور م��ه��م��ة 
واإدارة النفايات، بالإ�سافة اإىل تعزيز 
البيئية  ال��ع��ل��وم  يف  ال��ت��ع��ل��م  ف���ر����ص 
بالتعاون  والرت����ق����اء  اجل���ام���ع���ة،  يف 
العلمية  وتبادل اخلربات  الأكادميي 

بني الطرفني.
ووق�������ع م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م ك����ل من 
الدكتورة ن�سرين علوان، عميد كلية 
و�سعادة  ب��الإن��اب��ة،  ال�سحية  ال��ع��ل��وم 
التنفيذي  الرئي�ص  احلرميل،  خالد 
من  ك��ل  بح�سور  "بيئة"،  ملجموعة 
حممد احلو�سني، الرئي�ص التنفيذي 
البيئية،  واخل���دم���ات  ل��ل���س��ت�����س��ارات 
وهند احلويدي، مدير اإدارة التعليم 
هانديل،  و�سامي  البيئي،  والتثقيف 
البيئية  الإدارة  معهد  اإدارة  م��دي��ر 
اإىل  "بيئة"،  �سركة  يف  وال���س��ت��دام��ة 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  ج��ان��ب 
جامعة  يف  ال�سحية  العلوم  كلية  يف 

الدكتورة  ذل����ك  يف  مب���ا  اأب���وظ���ب���ي، 
البيئة  ق�سم  رئي�ص  �سرفان،  مي�سال 
رهف  وال��دك��ت��ورة  ال��ع��ام��ة،  وال�سحة 
ال�سحة  يف  امل�ساعد  الأ���س��ت��اذ  ع��ج��اج، 

وال�سلمة البيئية.
ومبوجب ال�سراكة، �سيطور الطرفان 
برامج جديدة تعزز التفوق الأكادميي 
واملهني لدى الطلبة، وميكن اإتاحتها 
اأم�����ام امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ع اإىل 
الرتقاء بجهودها البحثية يف املجال 
ال��ب��ي��ئ��ي. و���س��ي��ع��م��ل ال���ط���رف���ان على 
التي  والأح�����داث  الفعاليات  تنظيم 
من �ساأنها تعزيز الوعي البيئي بني 
اإىل  بالإ�سافة  واملجتمعات،  الطلبة 
ذات �سلة  ندوات وموؤمترات  ح�سور 
حول  ال��ع��امل��ي  احل����وار  يف  للم�ساركة 

ال�ستدامة.
وقال الربوفي�سور وقار اأحمد، مدير 

التعاون  "ي�سعدنا  اأبوظبي:  جامعة 
الوعي  ل���رف���ع  "بيئة"  ���س��رك��ة  م���ع 
التحديات  ملواجهة  اجلهود  وتعزيز 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وحت��ق��ي��ق م�����س��ت��ق��ب��ل اأك���رث 
اإطار  تطوير  اإىل  ونتطلع  ا�ستدامة. 
عمل رائد للم�سي بالبحوث اخلا�سة 
باإدارة املوارد الطبيعية، وتغري املناخ 
املنا�سبة،  احللول  وو�سع  والنفايات، 
حيث ندرك يف جامعة اأبوظبي اأهمية 
احلفاظ على البيئة باعتبارها مهمة 
حتقيقها  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  علينا  نبيلة 
الرائدة  اجلامعات  اإح��دى  باعتبارنا 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف 
اأفريقيا".  واأ�ساف: "توا�سل جامعة 
الطلبة  لإ���س��راك  م�ساعيها  اأبوظبي 
يف ت��ط��وي��ر ح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة لأك���رث 
على  وحتفيزيهم  العاملية  التحديات 
تعزيز م�ساركتهم يف جهود احلفاظ 

ال���ب���ي���ئ���ة، م���وا����س���ل���ني متكني  ع���ل���ى 
طلبتنا من خلل تزويدهم باملعرفة 
العمل  ال��ع��م��ل��ي��ة وور������ص  وال���ف���ر����ص 
التي ترثي مهاراتهم وت�ساعدهم يف 
م�ساراتهم الوظيفية يف امل�ستقبل من 
خلل �سراكات و�سبل تعاون جتمعنا 
وعاملية  واإقليمية  حملية  مبوؤ�س�سات 

رائدة يف جمالتها".
وقال �سعادة خالد احلرميل: "نتطلع 
م����ع جامعة  ال�������س���راك���ة  خ�����لل  م����ن 
ت���ب���ادل خ��ربات��ن��ا مع  اإىل  اأب���وظ���ب���ي 
الأكادمييني  م��ن  ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال 
دور  لهم  �سيكون  ال��ذي��ن  وامل��ه��ن��ي��ني، 
حموري يف حتقيق م�ستقبل م�ستدام 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  ب��ي��ئ��ي��اً 
الأو�سط  ال�����س��رق  ومنطقة  امل��ت��ح��دة 
والعامل اأجمع. فمن خلل الربامج 
اإىل  �سنعمل  "بيئة"،  تطورها  التي 
توحيد  على  اأبوظبي  جامعة  جانب 
وت�سليط  وع���امل���ي���اً  حم��ل��ي��اً  اجل���ه���ود 
تواجه  التي  التحديات  على  ال�سوء 
وترية  ت�سريع  يف  امل�سي  مع  البيئة، 

الربامج واملبادرات ملعاجلتها." 
اأحدث  ال�سحية  العلوم  كلية  وُت��ع��د 
اف��ت��ت��ح��ت��ه��ا اجلامعة  ال��ت��ي  ال��ك��ل��ي��ات 
اأم����ام ال��ط��ل��ب��ة، وت��رك��ز ع��ل��ى تقدمي 
ال�سحة  اأكادميية متميزة يف  جتربة 
البيئية  وال�سلمة  وال�سحة  العامة 
احليوية،  الطبية  والعلوم  والتغذية 
بحثية  ف��ر���ص  ت��وف��ري  اإىل  اإ���س��اف��ة 
م��ت��ق��دم��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة وال���ت���ف���اع���ل مع 
املجتمعات املحلية والعاملية على حد 

�سواء. 

•• راأ�س اخليمة-وام:

اختتمت �سرطة راأ�ص اخليمة مترين ح�سن الدار 2 الذي اأقيم بقاعة املوؤمترات 
احلكومية  اجلهات  من  ع��دد  ومب�ساركة  املرجان  هيلتون  ب��اي  ت��ري  دب��ل  بفندق 
املحلية املعنية ملواجهة التهديدات والأخطار املختلفة للأمن الداخلي، ومت من 
للتعامل  ثم حتليل خمرجاتها  ال�سيناريوهات  ا�ستعرا�ص جمموعة من  خلله 

معها.
اللواء علي عبد اهلل بن  اإ�سراف ومتابعة من  ال��ذي عقد حتت   �� التمرين  �سهد 
الطوارئ والأزمات  راأ�ص اخليمة رئي�ص فريق  النعيمي قائد عام �سرطة  علوان 
والكوارث املحلي �� العميد عبداهلل خمي�ص احلديدي، نائب قائد عام �سرطة راأ�ص 
التدريب  "ياأتي هذا  بامل�ساركني قائل:  التمرين  بداية  الذي رحب يف  اخليمة، 
والأم����ان،  الأم���ن  لتعزيز  ال��داخ��ل��ي��ة  ل����وزارة  ال�سرتاتيجية  الأه����داف  اإط���ار  يف 
ملواجهة  اجلاهزية  ورف��ع  ال�ستعداد  ل�سمان  املعتمدة  ال�سنوية  اخلطة  وح�سب 

املخاطر والتهديدات باأنواعها والتقليل من اآثارها"، موؤكداً اأهمية العمل بروح 
املعنية مبختلف  كافة اجلهات  امل�سرتك بني  التن�سيق  تعزيز  الفريق من خلل 
م�ستوياتها. من جانبه اأكد العميد الدكتور حممد �سعيد احلميدي، مدير عام 
العمليات املركزية، على اأهداف "ح�سن الدار2 " والتي من اأهمها التدريب على 
على  والتعرف  الداخلي،  الأم��ن  عمليات  على  ال�سيطرة  واإج���راءات  التخطيط 
اأهمية التعامل  اإبراز  طبيعة م�سرح العمليات، والعمل من خلل التمرين على 
امل�ساركة،  اجل��ه��ات  ب��ني  التعاون  وتفعيل  التن�سيق  اآل��ي��ة  واعتماد  الأح����داث،  م��ع 
واأهمية التدريب للإدارات املنفذة خلطط الأمن الداخلي والتعاون بينها وبني 
اجلهات الداعمة، وكيفية احل�سول على املعلومات وا�ستنتاجها وحتليلها، وو�سع 

خطط التعامل مع الإعلم ودور املتحدث الر�سمي يف اخلطة الإعلمية.
وقال العميد علي النقبي، مدير اإدارة العمليات: "ياأتي التمرين امتدادا للعديد 
من التمارين ال�سابقة، حيث يهدف اإىل تعزيز التعاون بني كافة اجلهات امل�ساركة 
والتدريب والتخطيط على عمليات الأمن الداخلي وت�سمن ور�سه تدريبية ل�سرح 

املفاهيم الأ�سا�سية لإداره الأزمات والكوارث وم�ستويات الطوارئ حيث ا�ستهدفت 
فرق الزمات وقادة املناطق الأمنيه ويهدف التمرين اىل تعزيز املفاهيم اخلا�سه 

بالقيادة وال�سيطرة وفهم الأدوار وامل�سوؤوليات املوكلة اإليهم".

العميد حممد احلميدي جميع  كرم  الدار"،  "ح�سن  الطاولة  يف ختام مترين 
اأع�ساء الفريق واجلهات امل�ساركة، م�سيداً بجهود القائمني على اإعداد التمرين 

وتنفيذه، وموؤكداً جناح التمرين من خلل حتقيق كافة اأهدافه.

جامعة اأبوظبي و�سركة بيئة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربامج التدريبية يف علوم البيئة

�سرطة راأ�س اخليمة تختتم 
مترين ح�سن الدار 2 بنجاح

•• دبي-الفجر:

وّق��ع��ت ج��ام��ع��ة دب���ي م��ذك��رة تفاهم 
للتعاون ودعم مركز را�سد لأ�سحاب 
اجلامعة  م��ن  حر�ساً  وذل���ك   الهمم 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  تفعيل  ع��ل��ى 
وم�ساريع  ب���رام���ج  دع���م  خ���لل  م���ن 
و�سبه  احل����ك����وم����ي����ة  امل����وؤ�����س���������س����ات 
احلكومية وموؤ�س�سات النفع العام يف 

اإمارة دبي.
عي�سى  الدكتور  �سعادة  امل��ذّك��رة  وّق��ع 
الب�ستكي رئي�ص جامعة دبي و�سعادة 
مرمي عثمان مدير عام مركز را�سد 
ال���ه���م���م. تهدف  اأ����س���ح���اب  ل���رع���اي���ة 
الهمم   اأ���س��ح��اب  م��ن��ح  اإىل  امل���ذك���رة 
الثقة عن طريق دجمهم يف حميط 
من الأ�سوياء لر�سم و�سنع م�ستقبل 
اإىل  بالإ�سافة  ومتّيزاً،  اإ�سراقاً  اأكرث 
دجم��ه��م يف ال��ت��ع��ل��ي��م الأك���ادمي���ي اأو 
يف  ي�ساعدهم  ال��ذي  املهني  التاأهيل 

تخّطي �سعوبات احلياة.
ت��ل��ت��زم اجلامعة  امل���ذك���رة  ومب��وج��ب 
ب��دع��م امل���رك���ز م���ادي���اً ورع���اي���ة �سف 
داخل  اجلامعة  ا���س��م  يحمل  درا���س��ي 
امل����رك����ز، وب����اإق����ام����ة م���ع���ر����ص داخ����ل 
ل���ل���وح���ات طلبة  احل������رم اجل���ام���ع���ي 
املركز لت�سجيع الطلبة والعاملني يف 
اأ�سحاب  مع  التفاعل  على  اجلامعة 
بتقدمي  اجلامعة  تلتزم  كما  الهمم. 
لأهايل  وح�سومات  خا�سة  ع��رو���ص 
وكذلك  ب��امل��رك��ز  املنت�سبني  الطلبة 

العاملني به.
اجلامعة  بتكرمي  امل��رك��ز  يلتزم  كما 

ون�سر كل ذلك يف اللئحة ال�سرفية 
ومن خلل و�سائل الإعلم املختلفة 

ومواقع التوا�سل الجتماعي.
توقيع  اأن  الب�ستكي  ال��دك��ت��ور  واأّك����د 
امل��ذك��رة ي��اأت��ي ت��ق��دي��راً ل���دور املركز 
اأ�سحاب  ودع����م  رع��اي��ة  وج���ه���وده يف 
مع  ت��رت��ب��ط  اجل��ام��ع��ة  واأن  ال��ه��م��م 
نابعة  اجتماعية  املجتمع مب�سوؤولية 
ونتيجة  للإ�سعاع  مركزاً  كونها  من 
للدور املجتمعي الذي  يفر�سه عليها 
الأجيال  اإع����داد  امل��ح��وري يف  دوره����ا 
واأخلقياً  علمياً  امل��وؤه��ل��ة  اجل��دي��دة 
املجتمع  ت��ط��وي��ر  ع���ن  وامل�������س���وؤول���ة 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
بجميع جمالتها ومناحيها، م�سرياً 
تعني  الجتماعية  امل�سوؤولية  اأّن  اإىل 
والتفاين  ال��وط��ن  الأ���س��ا���ص ح��ب  يف 
للآخرين  والإخ����ل�����ص  ال��ع��م��ل  يف 
واح��رتام��ه��م.  واأ���س��اف اأن اجلامعة 

جامعة دبي توقع مذكرة للتعاون ودعم مركز را�سد لأ�سحاب الهمم

لها دور مهم وفّعال تقدمه للمجتمع 
ومن  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث  التعليم  يف 
خلل وظيفتها الثالثة وهي خدمة 
املجتمع حيث اأنه ل ميكنها التغافل 
ال�ستهانة  اأو  ال��وظ��ي��ف��ة  ه����ذه  ع���ن 
الوطنية.  ال��ت��ن��م��ي�����ة  ع��ل�����ى  ب���اآث���اره���ا 
عثمان  م���رمي  اأ����س���ادت  جهتها  وم���ن 

بالتعاون مع اجلامعة والدعم الذي 
الهمم  اأ�سحاب  من  لأبنائنا  تقدمه 
اإمياناً من اجلامعة بالدور املحوري 
وال�سامل الذي يوؤّديه املركز يف رعاية 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م وال����ذي ي�����س��اه��م يف 
والعلجّية  التعليمّية  البيئة  توفري 

والت�سخي�سّية لهم.

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف الدعوى رقم  312/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

اأعله بال�سيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز  اإ�سدار القرار بتذييل ا�سل عقد رهن العقار املذكور  مو�سوع الدعوى : 
التنفيذي على رهن العقار رقم 1409 بالطابق رقم 14 مببنى ذا كري�سنت ايه 1 البالغ م�ساحته 1،328.06 قدم مربع 
املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �سده وتثمينه  باإمارة دبي  1 مبنطقة معي�سم الول  على قطعة الر�ص رقم 
وبيعه باملزاد العلني لتح�سيل حقوق الطالب قبل املطلوب �سده املقدره مببلغ 554،565.84 درهم )خم�سمائة واربعة 
وخم�سني الف وخم�سمائة وخم�سة و�ستني درهم واربعة وثمانني فل�سا( من ح�سيلة البيع طبقا لحكام القانون واملادتني 

)25( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي .
طالب التنفيذ: بنك امل�سرق - �ص م ع  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - بناية عبداهلل حممد امل�سعود - �سقة مكتب رقم 802 & 804  
وميثله : عائ�سة عبدال�سلم حممد اجلزيري  

املطلوب اإعلنه : جاوراف دهافان مامنوهان لل دهاوان - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مبنى ذا كري�سنت ايه 1 
Gaurav-dhawan@gmail.com - 0500000000 سقة العقار رقم 1409 - منطقة معي�سم الأول� -

مو�سوع الإعلن :
اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/24 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  ال�سا�سي قبل دخول 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : بيانات العقار : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : معي�سم 
الول - رقم الر�ص 1 - امل�ساحة : 123.38 مرت مربع - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : ذا كري�سنت ايه - رقم الوحدة : 

درهم.   620046.31 القيمة   -  1409
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  16/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228  
اأعله بال�سيغة التنفيذية والمر باإيقاع احلجز  اإ�سدار القرار بتذييل ا�سل عقد رهن العقار املذكور  مو�سوع الدعوى : 
التنفيذي على العقار رقم 1580 البالغ م�ساحته 15،000.05 قدم مربع مبنطقة الرب�ساء الثالثة باإمارة دبي املرهون 
للبنك الطالب واململوك للمطلوب �سده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�سيل حقوق الطالب قبل املطلوب �سده املقدره 
مببلغ 11،875،000.00 درهم )فقط احد ع�سر مليون وثمامنائة وخم�سة و�سبعني الف درهم لغري( من ح�سيلة البيع 
طبقا لحكام القانون واملادتني )25 ( و)26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي.

طالب التنفيذ:م�سرف الهلل - امل�ستحوذ عليه من / بنك ابوظبي التجاري  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�سعيد - ديرة - بناية عبداهلل حممد امل�سعود - مكتب رقم 802 & 804  

وميثله : حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي  
املطلوب اإعلنه : احمد  عبداهلل عامر الفل�سي - عنوانه : الإم��ارات - اإم��ارة دبي - بردبي - �سقة العقار رقم 1580 - 

aaaalFalasi@gmail.com - 0506760206 - منطقة الرب�ساء الثالثة
مو�سوع الإعلن :

اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/11/24 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثلث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�سراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على  ال�سا�سي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خلل 
اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�ص 
وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات : ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�ساء الثالثة - رقم 

الر�ص 1580 - امل�ساحة : 1393.55 مرت مربع - التقييم : 9000000 درهم. 
ملحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
يف الدعوى رقم FUCAPCIPOR2021/0000273 جتاري )جزئي( 

بالن�شر
امل�ستاأنف �سده : هورايزون اإيرنجي �ص.ذ.م.م

عنوانه : العنون: اإمارة ال�سارقة - الليه -14 �سارع ميناء خالد ملك فال للبرتول �سابقا ً � هاتف: 065281266 - فاك�ص: 065281822
enSnH7: امل�ستاأنف �سده الثالث : �سي جاينت �سيبنج اإنك  - رمز التفوي�ص

وعنوانه / العنون : دولة ليبرييا - 80 �سارع بورد. ب�سفتها مالك ال�سفينة اخلالدية � 
وتعلن على وكيلها امللحي وهو �سركة اليخوت انرتنا�سيونال � فرع الفجرية � عنوانها: 502 �سركة امللحة العربية املتحدة، �سارع امليناء، ا�سوي�ص، الفجرية

EFr7bT :امل�ستاأنف �سده الرابع: فكتوريا �سيبنج كورب اإنك  - رمز التفوي�ص
وعنوانه / العنون: دولة نفي�ص ب�سفتها مالكة ال�سفينة مريكري �سابقا ً ديل حاليا ً وتعلن على الوكيل امللحي وهو �سركة اليخوت انرتنا�سيونال � فرع الفجرية 

� عنوانها: 502 �سركة امللحة العربية املتحدة، �سارع امليناء، ا�سوي�ص، الفجرية 
MNeCjw :امل�ستاأنف �سده اخلام�ص: بيلن فليت ماجنمنت ليمتد - رمز التفوي�ص

وعنوانه / العنون: دولة قرب�ص � ايري�ص هاو�ص. ب�سفتها مديرة ال�سفينة مريكري �سابقا ً � ديل حاليا . وتعلن على الوكيل امللحي �سركة اليخوت انرتنا�سيونال 
� فرع الفجرية � عنوانها: 502 �سركة امللحة العربية املتحدة، �سارع امليناء، ا�سوي�ص، الفجرية

ar4KK7 :امل�ستاأنف �سده ال�ساد�ص: �سى �سكاى �سيبنج اإنك - رمز التفوي�ص
� فرع الفجرية -  وعنوانه / العنون: ليبرييا - 80 �سارع بورد - ب�سفتها مالكة ال�سفينة النوف - وتعلن على الوكيل امللحي �سركة اليخوت انرتنا�سيونال 

عنوانها: 502 �سركة امللحة العربية املتحدة، �سارع امليناء، ا�سوي�ص، الفجرية 
mnkN2E :امل�ستاأنف �سده ال�سابع : ت�سالنجر ماريتيم �سيبنج اإنك - رمز التفوي�ص

وعنوانه / العنون: ليبرييا 80 �سارع بورد - ب�سفتها مالكة ال�سفينة �سيتي ايليت - اخلالدية � وتعلن على الوكيل امللحي �سركة اليخوت انرتنا�سيونال - فرع 
الفجرية - عنوانها: 502 �سركة امللحة العربية املتحدة، �سارع امليناء، ا�سوي�ص، الفجرية

ReT5n3 :امل�ستاأنف �سده الثامن : البحرية اإنرتنا�سيونال �سيبنج اإنك - رمز التفوي�ص
وعنوانه / العنون: ليبرييا 80 �سارع بورد - ب�سفتها مالكة ال�سفينة بيتا - وتعلن على الوكيل امللحي �سركة اليخوت انرتنا�سيونال - فرع الفجرية - عنوانها: 

العربية املتحدة، �سارع امليناء، ا�سوي�ص، الفجرية امللحة  �سركة   502
Fcxmnp :امل�ستاأنف �سده التا�سع : با�سيفيك اأيلند �سيبنج اإنك - رمز التفوي�ص

وعنوانه / العنون: مار�سال ايلند ب�سفتها �ستار ليت، ليبرييا 80 �سارع بورد- ب�سفتها مالكة ال�سفينة �سيتي ايليت - اخلالدية �
وتعلن على الوكيل امللحي �سركة اليخوت انرتنا�سيونال - فرع الفجرية - عنوانها: 502 �سركة امللحة العربية املتحدة، �سارع امليناء، ا�سوي�ص، الفجرية

ليكن معلوما ً لديك اأن امل�ستاأنف فينو�ص لإدارة ال�سفن وت�سغيلها ذ.م.م
قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ 2020/10/18 يف الدعوى البتدائية رقم FUCAPCIPOR2019/0000508 املحكمة الإ�ستئنافية املدنية - 
ال�ساعة  جتاري )جزئي(.  فيقت�سي ح�سورك او ح�سور من ميثلك اأمام حمكمة الفجرية الحتادية بدار الق�ساء الفجرية يوم الحد املوافق 2021/11/21 

حالة عدم ح�سورك او ح�سور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك ويف  بينات  من  لديك  ما  وتقدمي  �سباحا   10:30

مكتب اخلدمات الق�شائية      
والء حممد احلفيتي 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2021/0027118
اخطار عديل

املخطر : الب�سائر للأمن وال�سلمة
العنوان: ار�ص مبكاتب وم�ستودع بوا�سطة مدينة دبي ال�سناعية - �سيح �سعيب 3 - هاتف رقم: 0502414482 
املخطر اليه الول : �سركة ال�سرق الأو�سط للخر�سانة اجلاهزة ذ م م –  الهاتف: 04885880/048858421

الربيد الكرتوين : info@middleeastreadymix.com  - العنوان: دبي – جممع دبي لل�ستثمار 2 -�سارع 62- مبنى با�سم 
�سركة ال�سرق الأو�سط للخر�سانة اجلاهزة – رقم مكاين :1705562949 

املخطر اليه الثاين: �سعود في�سل عبداهلل ال�سبيبي – ميني اجلن�سية - الهاتف: 0567507744  - العنوان : يعلن على حمل عمله دبي 
جممع دبي لل�ستثمار 2 -�سارع 62- مبنى با�سم �سركة ال�سرق الأو�سط للخر�سانة اجلاهزة - رقم مكاين :1705562949

املخطر اليه الثالث: علي �سليمان نا�سور – تنزاين اجلن�سية - الهاتف : 0568381530  - العنوان : يعلن على حمل عمله دبي - جممع دبي 
لل�ستثمار 2 -�سارع 62- مبنى با�سم �سركة ال�سرق الأو�سط للخر�سانة اجلاهزة - رقم مكاين :1705562949

حتية طيبة وبعد
مو�سوع النذار : دفع قيمة ال�سيك 

حيث ان املخطر اليهم حررو �سيكات ل�سالح املخطر مقابل اعمال جتارية بالتفا�سيل التية
�سبب الرجوع القيمة     بتاريخ     م�سحوب على       رقم ال�سيك   

عدم كافية الر�سيد  درهم    11،550   25/12/2020 الوطني  اخليمة  را�ص  بنك        0020601
كافية الر�سيد عدم  درهم    4،050   20/01/2021 التجاري  ابوظبي  بنك    0041722

الجمايل15،600 درهم 
حيث ان املخطر اليهم راف�سني ال�سداد رغم املطالبات املتكررة ب�سداد قيمة ال�سيك امل�ستحق واملذكور اأعله، 

با�سرتداد  والكفيلة  القانونية  الإجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  �سيوؤدي  عليكم  امل�ستحق  ال�سيك  قيمة  كامل  بت�سديد  ملطالبتنا  ا�ستجابتكم  واإن عدم 
حقوقنا، لذلك ،  وبالرغم مما ورد اأعله فقد ارتاأينا من املنا�سب وقبل البدء وال�ستمرار يف الجراءات القانونية ان ننذركم قانونا باأن تبادروا 
فورا ب�سداد كامل قيمة ال�سيك، ويف حال ف�سلكم يف �سداد كامل قيمة ال�سيك امل�ستحق بذمتكم فاإننا �سن�سطر ا�سفني لإحالة الأمر للمحاكم 
املخت�سة واجلهات القانونية لإتخاذ كافة ال�سبل القانونية �سدكم،  نرجو �سداد املبلغ تفاديا لإتخاذ اأي اإجراء قانوين �سدكم و�سد كل من ورد 
ا�سمه بالرخ�سة التجارية مبا فيه طلب احلجز التحفظي على ممتلكاتكم وح�ساباتكم لدى البنوك وحتميلكم جميع النفقات وامل�ساريف ور�سوم 
املحكمة واتعاب املحاماة، نرى باأنه لي�ص هنالك داعي لكل ماتقدم ونن�سح با�ستعمال احلكمة ولغة العقل اذا ماتقدمتم بت�سديد قيمة ال�سيك 

فورا دون اأي تاأخري لتفادي اأي اإجراء قد ن�سطر لإتخاذه حفاظا على حقوقنا ،
الكاتب العدل     

          االإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9244(

LOTUS CONTRACTING L.L.C  مقدم من : املنذرة : لوت�ص للمقاولت �ص. ذ. م .م
�سد املنذر اليهما : �سركة الفجرية الوطنية للمقاولت )ذ. م. م(

)FUJAIRAH NATIONAL CONSTRUCTION CO. )L.L.C
YOUSSEF HANNA ZAHRA -  زهره حنا  يو�سف   -1

مبوجب تعاملت جتارية بني ال�سركة املنذرة واملنذر اليها قامت ال�سركة املنذرة باأعمال تركيبات وتثبيت حديد الت�سليح 
للأعمدة الراأ�سية وتقوية اجلدران والبلط والأر�سيات لل�سركة املنذر اليها مما تر�سد بذمة املنذر اليها مبل��غ وقدره 
، وذلك وفق فواتري ال�سراء ال�سادرة من املنذر اليها ، قام على اثرها املنذر اليه الثاين وب�سفته  538،887.97 درهم 
مدير ال�سركة و املخول بالتوقيع بتحرير �سيكني باإعتبارهما كجزء من اجمايل املبلغ املطالب به وذلك ل�سالح املنذره 

من ح�ساب املنذر اليها الأوىل وكما هو مو�سح باجلدول ادناه :

مبلغ  ال�شيك البنك امل�شحوب عليه ال�شيك تاريخ ال�شيك رقم ال�شيك 

177,080.00بنك الإمارات دبي الوطني 0043602021/7/18

149,413.76 بنك الإمارات الإ�شالمي 0036482020/11/11
حيث اأنه وعند تقدمي هذين ال�سيكني لل�سحب بوا�سطة املنذرة مل يتم �سرفها لل�سبب عدم كفاية الر�سيد بال�سيك الأول 
و عدم مطابقة التوقيع املعتمد بال�سيك الثاين وذلك ح�سب اإفادة البنك امل�سحوب عليه.لذا فاإننا بهذا الإنذار نخطركما 
538،887.97 درهم )خم�سمائة وثمانية وثلثون الفا  ، وذلك باأن تقوما ب�سداد املبلغ امل�ستحق يف ذمتكم والبالغ 
وثمامنائة و�سبعة وثمانون درهما و�سبعة وت�سعون فل�سا( وذلك خلل خم�سة ايام من تاريخ ن�سرهذا الإنذار، واإل فاإننا 
�سنلجاأ ملقا�ساتكم وفقاً للقانون واإتخاذ الإجراءات اللزمة والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا ف�سل عن املطالبه بالفائده 
الناجمة عن  التكاليف  ، مع حتميلكم كافة  ال�سداد  12% �سنوياً من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام  القانونية بواق�ع 

اإجراءات التقا�سي من ر�سوم واتعاب حماماة وغريها .

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

�ساهر  موؤيد   / املدعو  فقد 
الردن     ، ح������رت  م����و�����س����ى 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)288598Q( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0555080770

فقدان جواز �سفر
�سيلفارا�سو   / امل��دع��و  فقد 
كاروباياه كاروباياه ، الهند   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )4992653L( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0501152225

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�����س����اه ج����ه����ان حم���م���د على 
اجلن�سية  ب���ن���غ���لدي�������ص     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )0988522EH(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0506263456 

فقدان جواز �سفر
قا�سم  �سعيده  املدعو/  فقد 
اليمن     ، ����س���ال���ح  ع����ب����داهلل 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )08882748( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0507919594

فقدان جواز �سفر اعالن فقدان �شهادات اأ�شهم
فقدت �سهادات ا�سهم با�سم كل من دروي�ص حممد ح�سني اخلوري 
�سهادة ا�سهم �سادرة من �سركة ات�سالت رقم ال�سهادة 119699 

بعدد 5998 �سهم و�سهادة رقم 109105 بعدد ا�سهم 9 وفاطمة 
دروي�ص حممد ح�سني اخلوري رقم ال�سهادة 109253 بعدد ا�سهم 
من  على  يرجو   1139 ا�سهم  بعدد   119814 رقم  و�سهادة   2

يجدها ارجاعها اىل املبنى الرئي�سي ل�سركة ات�سالت الطابق 15 او 
الإت�سال بالرقم 0502807000 
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عربي ودويل

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• ماتيو بوك كوتيه

   من ال�سائع اإحياء الذكرى العا�سرة اأو اخلام�سة 
والع�سرين اأو اخلم�سني لوفاة رجل عظيم.

   ومن النادر الحتفال بالذكرى ال�سنوية احلادية 
واخلم�سني لرحيله.

   لكن هذا ما حدث يف فرن�سا الأ�سبوع املنق�سي، 
بطريقة غريبة نوًعا ما للمراقب اخلارجي، اإحياء 

ذكرى وفاة اجلرنال ديغول.
   يف 9 نوفمرب، تذكرت الطبقة ال�سيا�سية باأكملها 

الذكرى.
ذكرى

   كانت العاطفة �شادقة ومكرهة
اآخ����ر رج���ل عظيم     ���س��ادق��ة، لأن دي���غ���ول ي��ظ��ل 
يلهم  اأن  الطبيعي  وم���ن  ال��ف��رن�����س��ي،  ال��ت��اري��خ  يف 

الحرتام، لقد كان �سخ�سية غري عادية.
   اإنه رجل املقاومة لأملانيا النازية، منذ 18 يونيو 
الأبد،  اإىل  مهزومة  ب��لده  ب��دت  وبينما   .1940
ال�ستقلل  قد�سية  با�سم  الن�سال  موا�سلة  ق��رر 
يج�سد  الثالث  ال��راي��خ  ب��اأن  منه  وقناعة  الوطني، 

اأب�سع وح�سية على وجه الأر�ص.
   اإن��ه ال��رج��ل ال��ذي اأن��ق��ذ ب��لده م��ن ح��رب اأهلية 
ال�سلطة،  اإىل  ع��ودت��ه  بعد   ،1958 ع��ام  حمتملة 

ومنحها موؤ�س�سات �سيا�سية م�ستقرة.
   وهو الرجل الذي ظل، يف قلب احلرب الباردة، 
ي���وؤم���ن مب�����س��ري ال�����س��ع��وب. ن��ح��ن ن��ع��رف ذل���ك يف 
نهاية  يف  عندنا،   ،1967 يوليو   24 يف  كيبيك: 
الرائعة  �سرخته  اأط��ل��ق  روي،  دو  لطريق  ع��ب��وره 
�سداها  ي���زال  ل  وال��ت��ي  احلرة”،  كيبيك  “حتيا 

يرتدد يف قلوبنا!
املا�سي.  ال��ق��رن  �سيا�سي يف  اأع��ظ��م  ه��و  دي��غ��ول      
ون�سيف، مبا اأن هذا لي�ص جمرد تف�سيل، لقد كان 

ا. كاتًبا رائًعا اأي�سً
ق�سرًيا  ا  اأي�سً ك��ان  قلت،  كما  ال�سعور،  ه��ذا  لكن     
ب��ع�����ص ال�������س���يء... لأن�����ه ق��ب��ل ب�����س��ع��ة اأ���س��ه��ر من 

يتطلع   ،2022 اأب��ري��ل  يف  الرئا�سية  النتخابات 
اجلميع اإىل احتكار ارثه.

   خمتلف العائلت ال�سيا�سية على اليمني تتبّناه 
وتعّرفه على طريقتها اخلا�سة.

ا، الذي كان معادًيا للديغولية     لكن الي�سار اأي�سً
لفرتة طويلة، يبدو وكاأّنه يت�سالح مع ذكراه، حتى 
لو ادى ذلك اىل اختلق ن�سخة خيالية منه، دون 

ارتباط كبري بالواقع التاريخي.
   كم هو جميل اأن جنعل املوتى يتكلمون، وجنزم 
ما  اإذا  اأننا حمقون وعلى �سواب،  �سيوؤكدون  اأنهم 

عادوا بيننا!
اأن��ه الوريث  اأخ���رًيا يقدم ك��ل واح��د نف�سه على     

احلقيقي له.
   ل��ك��ن ه���ذا الح��ت��ف��ال ال�����س��ادق وال��ق�����س��ري لي�ص 

هدرا.
اأف����راد حتددهم     ان الأم���ة لي�ست جم��رد احت���اد 
كان  ل��و  ك��م��ا  وامل���ادي���ة،  الق��ت�����س��ادي��ة  احتياجاتهم 

الب�سر بطنا بل روح.

تاريخ
   الأمة بحاجة اإىل رموز تلجاأ اإليها لت�ستمد منها 

القوة.
ال�������س���يء، يف ك��ي��ب��ي��ك، م���ع رينيه  ن��ف�����ص  ن��ف��ع��ل      
اخلا�سة،  بطريقته  قليًل،  يلعب  ال��ذي  ليفي�سك 
كل  وت�سعى  اجلمعي.  خيالنا  يف  ديغول  دور  نف�ص 

ا اإىل احتكار ذكراه. عائلة �سيا�سية هنا اأي�سً
ال�������س���ي���ادي���ون ع���ل���ى م��ت��اب��ع��ة حلمه  ي�����س��ج��ع��ن��ا      
ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة، وي��ت��ذك��ر ال���س��ت��ق��لل��ي��ون قوميته 
ال��رباغ��م��ات��ي��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى ال��ت�����س��وي��ات وحلول 
جعلنا  اإىل  ي�سعون  ال��ف��درال��ي��ون  وح��ت��ى  ال��و���س��ط، 
ي�سّمى  مل��ا  م��رت��اًح��ا  ي��ك��ون  ل��ن  ليفي�سك  اأن  نعتقد 

بالقومية الهووية “باملنا�سبة، هم خمطئون«.
اإنه      لنحتفظ باملهم: املا�سي، لي�ص م��ادة ميتة، 

ينع�ص هوية ال�سعوب.
ترجمة خرية ال�سيباين

العودة الأبدية للجرنال ديغول...!

* عامل اجتماع واأ�ستاذ وباحث وكرونيكور.

 اإطالق �سراح 4 موقوفني يف ق�سية انفجار ليفربول 
•• ليفربول-اأ ف ب

اأُفرج عن اأربعة رجال اأوقفوا يف اإطار التحقيق حول انفجار عبوة نا�سفة  اأول 
اأول اأم�ص الأحد يف �سيارة اأجرة اأمام م�ست�سفى يف ليفربول ب�سمال اإنكلرتا، 
على ما اأعلنت ال�سرطة اأم�ص الثلثاء. وقالت �سرطة مكافحة الإرهاب اإن 
هو راكب �سيارة الأجرة  منفذ التفجري الذي و�سفته باأنه “عمل اإرهابي”، 
ويدعى عماد ال�سويلمني )32 عاماً( وقد تويف يف انفجار العبوة النا�سفة. 
وذكرت و�سائل اإعلم بريطانية اأنه لجئ من ال�سرق الأدنى اعتنق الدين 
اأرب��ع��ة رجال  الأح��د والث��ن��ني  اأوق��ف يومي  التحقيق،  اإط��ار  امل�سيحي. ويف 

تراوح اأعمارهم بني 20 و29 عاما مبوجب قانون مكافحة الإرهاب.
وق��ال امل�سوؤول عن �سرطة مكافحة الإره��اب يف املنطقة رو���ص جاك�سون يف 
“بعد ا�ستجواب املوقوفني، نحن را�سون  بيان �سدر ليل الثنني الثلثاء 

عن الإفادات التي قّدموها واأُطلق �سراحهم«.

ع��ل��ى احل�����دود ال��ب��ي��لرو���س��ي��ة-ال��ب��ول��ن��دي��ة لأك����رث من 
اأ�سبوع.

بافتعال  اّتهم مين�سك  ال��ذي  الأوروب���ي  وتعّهد الحت��اد 
نظام  على  اإ���س��ايف  �سغط  مبمار�سة  امل��ه��اج��ري��ن،  اأزم���ة 

لوكا�سنكو من خلل فر�ص عقوبات جديدة.
الثنني  مريكل  اأنغيل  مع  الأزم���ة  لوكا�سنكو  وناق�ص 
اأن  منذ  غ��رب��ي  م�����س��وؤول  م��ع  ل��ه  هاتفي  ات�سال  اأول  يف 
املن�سرم.   ال��ع��ام  يف  ل��ه  املعار�سة  التظاهرات  بقمع  ب��داأ 
واأعلنت احلكومة العراقية اأنها �ست�سرّي رحلت لإعادة 
غري  “طوعي”،  اأ���س��ا���ص  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ني  امل��ه��اج��ري��ن 
اأن ع��دًدا من املهاجرين - منهم من حت��ّدث مع وكالة 

 •• مو�شكو-اأ ف ب
اأم�ص  لوكا�سنكو  األك�سندر  البيلرو�سي  الرئي�ص  اأّك���د 
املهاجرين  اأزم��ة  تتحوّل  اأن  جتّنب  يريد  اأن��ه  الثلثاء 

على احلدود مع بولندا اإىل “مواجهة«.
وكالة  نقلت  م��ا  بح�سب  ح��ك��وم��ي  اج��ت��م��اع  يف  وق������ال 
امل�سكلة  ه��ذه  ن��دع  اأن  ميكننا  “ل  الر�سمية،  “بيلتا” 
الأمر  “اإن  م�سيًفا  �ساخنة”  مواجه�������ة  اإىل  ت����وؤدي 
ال�سماح  وع��دم  و�سعبنا  بلدنا  حماية  هو  الآن  الرئي�سي 

بال�ستباكات«.
الأو�سط  ال�سرق  من  معظمهم  املهاجرين  اآلف  وخّيم 

ف��ران�����ص ب��ر���ص - ت��ع��ّه��دوا ب��اأن��ه��م ل��ن ي���ع���ودوا. وانتقد 
لوكا�سينكو بولندا التي و�سعت اأ�سلًكا �سائكة واأر�سلت 

اآلف اجلنود اإىل حدودها مع بيلرو�ص.
وق����ال “يجري ك��ل ه���ذا حت��ت غ��ط��اء ح��م��اي��ة الحت���اد 
للق�سف  الذين تعر�سوا  اللجئني  الأوروب��ي من غزو 
الوليات  ب��ق��ي��ادة  ال��غ��رب��ي  التحالف  قبل  م��ن  وال��ن��ه��ب 
العراق.  ح��رب  اإىل  ي��ب��دو  م��ا  على  اإ���س��ارة  يف  املتحدة” 
تو�سيع  على  الأوروب����ي  الحت���اد  خارجية  وزراء  وات��ف��ق 
لوكا�سينكو  ن��ظ��ام  ت�ستهدف  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة  ال��ع��ق��وب��ات 
�سجعت  اأنها  يتبني  التي  ال�سركات  اأو  الأف���راد  لت�سمل 

على عبور احلدود.

الرئي�س البيالرو�سي يريد جتّنب املواجهة ب�سبب املهاجرين

بوتني يعترب التدريبات الأمريكية 
يف البحر الأ�سود »ا�ستفزازا« 

•• مو�شكو-اأ ف ب

اعترب الرئي�ص الرو�سي فلدميري بوتني خلل مكاملة هاتفية مع نظريه 
الفرن�سي اإميانويل ماكرون، اأن التدريبات الع�سكرية التي جتريها الوليات 
املّتحدة وحلف �سمال الأطل�سي يف البحر الأ�سود متّثل “ا�ستفزازا”، وفق ما 

اأورد الكرملني.
“الطبيعة  املكاملة عن  خ��لل  بوتني حت��دث  اأن  بيان  الكرملني يف  واأو���س��ح 
املتحدة  الوليات  جتريها  التي  النطاق  الوا�سعة  للتدريبات  ال�ستفزازية 
وبع�ص حلفائها يف البحر الأ�سود والتي ت�سّعد التوتر بني رو�سيا واحللف 

الأطل�سي«.
وبدا اأن الرئي�ص الرو�سي ي�سري اإىل م�ساركة �سفن ع�سكرية اأمريكية عدة يف 

تدريبات يف البحر الأ�سود و�سفها الأ�سبوع املا�سي باأنها “حتد خطري«.
النزاع يف  املتزايدة حول  التوترات  الأخ��رية على خلفية  وتاأتي ت�سريحاته 

اأوكرانيا.
والو�سع يف هذه املنطقة متوتر للغاية منذ �سّم رو�سيا ل�سبه جزيرة القرم 
ن��زاع��ا �سد  ���س��ن��وات  �سبع  وت��خ��و���ص كييف منذ   .2014 ع��ام  الأوك��ران��ي��ة 

انف�ساليني موالني ملو�سكو يف اجلزء ال�سرقي من اأرا�سيها.
والحتاد  املتحدة  ال��ولي��ات  اإع���راب  الأخ���رية مع  الأي���ام  التوتر يف  ت�ساعد 
الأوروبي عن قلقهما ب�ساأن ح�سد قوات رو�سية موؤخرا على حدود اأوكرانيا 
املطلة على البحر الأ�سود. واأعرب الرئي�ص الفرن�سي خلل املكاملة الهاتفية 
مع نظريه الرو�سي الإثنني عن “قلقه ال�سديد” وا�ستعداد بلده “للدفاع 

بح�سب الرئا�سة الفرن�سية. عن وحدة اأرا�سي اأوكرانيا”، 
اإىل  م�����س��ريا  مدمرة”،  “�سيا�سة  ب��ات��ب��اع  كييف  ب��وت��ني  ات��ه��م  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
“ا�ستخدام اأوكرانيا موؤخرا طائرات بدون طيار يف منطقة النزاع”، بح�سب 

ما اأفاد الكرملني.
واأثار ا�ستخدام اأوكرانيا لطائرة ع�سكرية بدون طيار من �سنع تركي �سد 

النف�ساليني املوالني لرو�سيا ال�سهر املا�سي غ�سب مو�سكو.
ويف وا�سنطن، رف�ص املتحّدث با�سم البنتاغون جون كريبي النتقادات التي 

وّجهها بوتني اإىل املناورات الأمريكية.
وقال كريبي اإّن الأن�سطة الع�سكرية الرو�سية بالقرب من اأوكرانيا “ما زالت 
تقلقنا”، م�سّدداً على اأّن الوليات املّتحدة �سّفافة ب�ساأن مناوراتها الع�سكرية 

وتن�سر عنها دوماً بيانات �سحافية ت�سّمنها تفا�سيل وترفقها ب�سور.
يف  حتالفاتنا  م��ن  ج��زء  وه��ي  بطبيعتها  دفاعية  م��ن��اورات��ن��ا  “كّل  واأ���س��اف 

املنطقة«.
على  بالتعتيم  مو�سكو  الأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  واّت��ه��م 

اأن�سطتها الع�سكرية بالقرب من احلدود الأوكرانية.
الرتكيز  ه��ذا  ب�ساأن  الرو�ص  جانب  من  �سفافية  اأّي  هناك  تكن  “مل  وق��ال 

لقواتهم يف اجلزء الغربي من بلدهم«.
ومنذ �سّمت رو�سيا �سبه جزيرة القرم يف 2014 اأودى النزاع يف اأوكرانيا 

بحياة اأكرث من 13 األف �سخ�ص.
 

الأزمة  حل  بيدر�سون: 
تعاون  يحتاج  ال�سورية 
م��و���س��ك��و ووا���س��ن��ط��ن

•• دم�شق-وكاالت

�سوريا،  اإىل  ال���دويل  امل��ب��ع��وث  ق��ال 
نيوز  ل�”�سكاي  ب��ي��در���س��ون،  غ���ري 
ال�سورية  الأزم��ة  حل  اإن  عربية”، 
يحتاج اإىل تعاون جاد بني وا�سنطن 

ومو�سكو.
ويف حديث ل�”�سكاي نيوز عربية”، 
�سوريا  اإىل  ال��دويل  املبعوث  اأو�سح 
على  امل��ف��رو���س��ة  “العقوبات  اأن 
اإعادة  جهود  �سعوبة  تزيد  دم�سق 

البناء يف البلد«.
ال�سهر  ب���ي���در����س���ون  غ���ري  واأع����ل����ن 
اللجنة  حم��ادث��ات  انتهاء  املا�سي، 
ال�����س��وري��ة يف جنيف  ال��د���س��ت��وري��ة 
دون اإح��راز اأي توافق حول املبادئ 
اأن  مو�سحا  الأرب��ع��ة،  الد�ستورية 
الأخ��ري عبارة عن خيبة  الجتماع 
اأمل لفتقار املجتمعني فهم �سليم 
لطريقة دفع هذ امل�سار اإىل الأمام، 
لتفاهمات  تتو�سل اجلولة  لذا مل 

واأر�سية م�سرتكة.
و�سمت جولة جنيف ال� 6 اخلا�سة 
 45 ب�سياغة الد�ستوري ال�سوري، 
ع�����س��وا م���وزع���ني ب��ال��ت�����س��اوي بني 
النظام واملعار�سة واملجتمع املدين، 
وتقوم بدورها برفع تقرير للجنة 
مو�سعة ت�سم 150 ع�سوا مكونني 
 50 بواقع  الثلثة  الأط���راف  من 

ع�سوا عن كل طراف.
وكان من املتوقع انتهاء املفاو�سات 
4 م���و����س���وع���ات هم  ل�����  مب��ل��خ�����ص 
والأمن  امل�سلحة  والقوات  اجلي�ص 
القانون،  و�سيادة  وال�ستخبارات، 
و������س�����ي�����ادة ال�������دول�������ة، والإره�����������اب 
م���ع حت��دي��د مواعيد  وال���ت���ط���رف، 

اجلولة املقبلة.

بعد �شتة وع�شرين عاًما من اتفاقيات دايتون

البو�سنة والهر�سك: �سبح حرب جديدة...!
الو�شع اأكرث قابلية لال�شتعال حيث تتورط بلدان جماورة مثل �شلوفينيا واملجر ورو�شيا

ح�سة تدريب لقوات �سرطة جمهورية �سرب�سكا

الـــبـــو�ـــشـــنـــة  يف     
اأ�شبح  ــك,  ــش ــهــر� وال
املوؤ�ش�شي  الـــتـــوازن 
ال�شرب  بــني  اله�س 
ــــنــــيــــني  والــــبــــو�ــــش
خطر,  يف  والكروات 
وع�شرين  �شتة  بعد 
اتفاقيات  مــن  عــاًمــا 
�شمحت  التي  دايتون 
اإىل  ال�شالم  بــعــودة 

�شراييفو.

•• الفجر –خرية ال�شيباين

كري�ستيان �سميدت يحذردوديك ي�سعى نحو احلريق

رئي�ص الوزراء ال�سلوفيني يدعم ا�سعال الفتيل

   ع���ادت ال�����س��ي��اط��ني ال��ق��دمي��ة اإىل 
 26 بعد  اأن���ه  درج���ة  اإىل  البو�سنة، 
ع��اًم��ا م��ن ات��ف��اق��ي��ات داي���ت���ون التي 
اأن��ه��ت ال�سراع الأك���رث دم��وي��ة على 
نهاية  م��ن��ذ  الأوروب����ي����ة  الأرا�����س����ي 
احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة )100 
األف قتيل(، �سبح �سدام جديد بني 
املجتمعات ال�سربية )الأرثوذك�سية( 
والكرواتية  )امل�سلمني(  والبو�سنية 
)ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة( ي��ح��وم ف���وق هذه 

الدولة ال�سغرية يف البلقان.
   وق��د ح��ذر املمثل ال��دويل العلى 
كري�ستيان �سميدت، يف تقرير قدمه 
اإىل جمل�ص الأمن الدويل الأ�سبوع 
املا�سي، من اأن البو�سنة معر�سة ل� 
“اأكرب تهديد وج��ودي يف ف��رتة ما 
جهود  “بدون  واأن��ه  احلرب”،  بعد 
ال�سربي  النف�سال  ملواجهة  ج��ادة 
للنتخابات،  الكرواتية  واملقاطعة 
ميكن اأن تتفكك �سيا�سًيا يف الأ�سهر 
من  ح��ذر  املقبلة”،  ع�سر  الثمانية 
واأ�سي�ص  بريليك  م��ارك��و  جانبهما 
ب��راده��ان، اخل��ب��ريي��ن يف جمموعة 

الأزمات الدولية.
  اإن الو�سع مقلق مبا يكفي ليكون 
الأول���وي���ة  ذات  امل���و����س���وع���ات  اأح�����د 
الحت����اد  خ���ارج���ي���ة  وزراء  مل��ج��ل�����ص 

الأوروبي. 
   اإن توازن القوى اله�ص، الذي ن�ساأ 
عام 1995، مهدد اليوم. انه يقوم 
اأ�سا�ص ت�سوية متذبذبة تق�ّسم  على 
تتمتعان  م��ن��ط��ق��ت��ني  اإىل  ال���ب���لد 
للجالية  واح����دة  ال���ذات���ي،  ب��احل��ك��م 
�سرب�سكا(  )ج��م��ه��وري��ة  ال�����س��رب��ي��ة 
والكروات  للبو�سنيني  والأخ������رى 
والهر�سك(.  ال��ب��و���س��ن��ة  )احت�������اد 
للكيانني  ال��ن��ظ��ري��ة،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
�سيما  ول  م�����س��رتك��ة،  م��وؤ���س�����س��ات 
مل  الواقع،  يف  اجلماعية.  الرئا�سة 
ورغما  ح��ًق��ا.  الأخ����رية  ه���ذه  تعمل 
ع��ن��ه��ا، ت��ع��اي�����س��ت ال���ب���لد م���ع هذا 
ال�����س��ل��ل، ح��ي��ث ت��ع��ي�����ص ع��ل��ى حقن 
ب�سيادة  وتقبل  الدولية،  امل�ساعدات 
حم������دودة، مب���ا اأن امل��م��ث��ل ال���دويل 
اأع��ل��ى �سلطة  الأع���ل���ى ل ي����زال ه��و 

�سيا�سية.

الهجوم النف�شايل 
للكيان ال�شربي

   لكن ت�سوية دايتون هذه، تعرثت 
منذ اأن فر�ص املمثل الأعلى قانوًنا 
ي���ول���ي���و ي��ح��ظ��ر الع�����ت�����ذار عن  يف 
جرائم احلرب. اأثار الن�ص الغ�سب 
ال��ذي��ن ما  ال�����س��رب  القوميني  ب��ني 
زال��وا ينكرون الإب��ادة اجلماعية يف 

�سريربينيت�سا يف يوليو 1995.
رئي�ص جمهورية  دودي��ك،   ميلوراد 
لإحياء  فر�سة  فيه  راأى  �سرب�سكا، 
للبو�سنة،  امل����ن����اه���������ص  خ����ط����اب����ه 
املركزية.  ال��دول��ة  ���س��د  وه��ج��م��ات��ه 
البو�سنية،  امل��وؤ���س�����س��ات  وم��ق��اط��ع��ا 
يقاتل هذا املعتدل ال�سابق، من اأجل 

تق�سيم البلد على اأ�س�ص عرقية.
برملانه  جعل  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  يف     
ي�����س��ادق ع��ل��ى اإن�����س��اء وك��ال��ة ادوية 
مبغادرة  الآن  وي���ه���دد  م�����س��ت��ق��ل��ة، 
وال�سريبية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 

امل�سرتكة. 
ب��ح��ل��ول نهاية  وخ�����س��و���س��ا، وع����د، 
اخلا�ص.  جي�سه  بتاأ�سي�ص  نوفمرب، 

ي��ت��ح�����ّس��ر حمزة  ل��ل��غ��اي��ة،  خ��ج��ول��ة 
اأر����س���ل الحت���اد  “لقد  ك��ار���س��ي��ت�����ص، 
الأوروب��������ي م�������س���وؤوًل رف��ي��ع��اً فقط 
النتخابات،  قانون  اإ�سلح  ملناق�سة 
الو�سع”.  م��ع  كلّية  قطيعة  يف  اإن��ه 
عقوبات  ل��ف��ر���ص  اأمل���ان���ي���ا  ت�����س��غ��ط 
ع��ل��ى دودي����ك، لكنها ع��ق��وب��ات غري 
مرجحة اأمام تباين مواقف ال�سبع 

والع�سرين.
امل��ت��ح��دة، عّراب  ال���ولي���ات  تبقى     

اتفاقيات دايتون.
 يف الأيام الأخرية، اأر�سلت مبعوثها 
بعد  اإ���س��ك��وب��ار.  غابرييل  اخل��ا���ص، 
مطمئًنا،  ك����ان  دودي������ك،  م���ع  ل��ق��اء 
للحرب،  اح���ت���م���ال  اأي  وا���س��ت��ب��ع��د 
البو�سنة  ���س��رب  زع��ي��م  اأن  زع��م  ب��ل 
م�����س��ت��ع��د ل��ت��ق��دمي ت����ن����ازلت. هذا 
الأخ��ري، مع ذل��ك، ا�ستخدم خطابا 
اإىل  “�سنم�سي  وق�����ال  م��ع��اك�����س��ا، 
بو�سنة  نريد  ل  ال��ط��ري��ق...  نهاية 
الأمريكيون  ي���راه���ا  ك��م��ا  م���وح���دة 

والغربيون«.
عن لو جورنال دي دميان�س

وجد  الن���ف�������س���ايل،  ه���ج���وم���ه  ويف 
دودي�������ك دع����ًم����ا غ����ري م���ت���وق���ع من 
الكروات. ومع ذلك، فاإن هوؤلء هم 
للبو�سنيني،  التقليديون  احللفاء 
لكنهم منذ اأ�سهر يت�سارعون ب�سبب 
تعديل مقرتح لقانون النتخابات، 
النتخابات  اإجراء  املقرر  بينما من 

العامة يف غ�سون عام.
    ���س��راي��ي��ف��و، ي��ه��ي��م��ن ال��ق��ل��ق ... 
ال�سنوات  اأف��ع��ال  ردود  اىل  وال��ع��ودة 
البو�سنيني  بع�ص  يخّزن  املظلمة: 
ال�����غ�����ذاء، ب��ي��ن��م��ا ي�����س��ح��ب اآخ������رون 
مدخراتهم من البنوك، اأو ي�سرتون 

اأ�سلحة من ال�سوق ال�سوداء.
 ح���رك���ة ه��ل��ع م��ب��ال��غ ف��ي��ه��ا؟ لي�ص 
حمزة  ي����ق����ول  ك���م���ا  ب����ال���������س����رورة، 
ك��ار���س��ي��ت�����ص، الأ����س���ت���اذ امل�����س��اع��د يف 
من  “العديد  ���س��راي��ي��ف��و،  ج��ام��ع��ة 
تذّكر  احل���ال���ي���ة  الأزم�������ة  ع��ن��ا���س��ر 
بداأ  ع��ن��دم��ا   ،1991 ع���ام  ب��ن��ه��اي��ة 
قادة �سرب البو�سنة يف اإن�ساء مراكز 
قوة موازية”، يذّكر الباحث... بعد 

ب�سعة اأ�سهر، اندلعت احلرب.

�شلوفينيا واملجر ورو�شيا
 يف دعم املوالني لل�شرب

   اإن الو�سع اأكرث قابلية لل�ستعال 
حيث ت��ت��ورط ب��ل��دان جم����اورة، مبا 
ما  اأبعد  الكربى  �سربيا  اأح��لم  ان 
الوزراء  رئي�ص  الن�سيان.  عن  تكون 
جان�سا،  يانيز  املت�سدد،  ال�سلوفيني 
الذي يتوىل حالًيا الرئا�سة الدورية 
ملجل�ص الحتاد الأوروبي، ينفخ على 
��ا، م��ن خ���لل تاأييده  اأي�����سً اجل��م��ر 
ال�سمني ملبادرة دوديك. يف الأ�سبوع 
احلكومة  رئ���ي�������ص  ك�����ان  امل����ا�����س����ي، 
ه��و من  اأورب�����ان،  امل��ج��ري��ة، فيكتور 
قام برحلة اإىل جمهورية �سرب�سكا 
ملنحها دعمه. اأخرًيا، يتمتع دوديك 
مبباركة رو�سيا، التي ي�سعدها روؤية 
بوؤرة توتر جديدة تن�ساأ عند بوابات 

الحتاد الأوروبي.
   اأما يف بروك�سل، رغم خطر اندلع 
ت���زال ردود الفعل  ح��ري��ق ه��ائ��ل، ل 

ي�������س���ارع زع��ي��م 
ال���������س����رب م��ن
اأج������ل ت��ق�����س��ي��م
ال�����ب�����الد ع��ل��ى
اأ����س�������س ع��رق��ي��ة

ال������ع������دي������د 
م�����ن ع���ن���ا����س���ر

احلالية  الأزم�����ة 
ت���ذّك���ر ب��ن��ه��اي��ة 
1991 ع�������ام 

عقوبات الحتاد الأوروبي �شد دوديك غري مرجحة لأن مواقف الدول ال�شبع والع�شرين متباينة 
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عربي ودويل

حذر العاملون يف املجال الإن�ساين يف اأفغان�ستان من اأن “امراأة واحدة 
كل طفلني”  واح��د من بني  ن�ساء حوامل وطفل  اأرب��ع  كل  من بني 
ل  الأ�سخا�ص  ن�سف  اأن  كما  ال��ب��لد،  يف  التغذية  �سوء  م��ن  يعانون 

يعرفون من اأين �ستاأتي وجبتهم املقبلة؟
ونقل موقع اأخبار الأمم املتحدة عن فرحان حق، نائب املتحدث با�سم 
الإن�سانية  ال�سوؤون  تن�سيق  مكتب  بح�سب  اإنه  القول  املتحدة،  الأمم 
)اأوت�سا(، اأوقف م�ست�سفى مقاطعة اأوروزجان ملر�سى كورونا خدماته 

الطبية “ب�سبب �سح الأموال ونق�ص الإمدادات واملعدات الطبية«.
واأ�ساف اأن تقييمات الحتياجات جارية اأي�ساً يف جميع اأنحاء البلد، 
ف�سل  ملواجهة  امل�ساعدة  اإىل  يحتاجون  الذين  الأ�سخا�ص  لتحديد 
ال�ستاء. وقال اإن املنظمة الدولية للهجرة تقدم م�ساعدات �ستوية يف 
مناطق اإقليم بدخ�سان لألف اأ�سرة ت�سمل املاأوى واملواد غري الغذائية 

وامللب�ص.
واأ�ساف “ي�سدد زملوؤنا العاملون يف املجال الإن�ساين على اأنه بينما 
اأن  ال��دويل  املجتمع  على  يجب  اأفغان�ستان،  يف  ال�ستجابة  تتوا�سل 
النداء  اأن��ه مت متويل  اإىل  واأ���س��ار حق  اأك��رث من ذل��ك بكثري«.  يفعل 
العاجل لأفغان�ستان، الذي ا�ستهدف 11 مليون �سخ�ص بامل�ساعدات 
حتى نهاية عام 2021، بن�سبة %86، وقال اإنه مت “حتى الآن مت 

ا�ستلم 524 مليون دولر اأمريكي.«

اتفق مفاو�سون من الربملان الأوروبي وحكومات الدول الأع�ساء يف 
الحتاد الأوروبي على موازنة للعام املقبل.

املحادثات حتى  ام��ت��داد  مع  اإليه  التو�سل  ال��ذي مت  الت��ف��اق  وين�ص 
لعام  الأوروب��ي  ليل الثنني، على موازنة للحتاد  وقت متاأخر من 
169.5 مليار يورو )192.9 مليار دولر(،  تبلغ حوايل   2022

وفقاً ملعلومات من اجلانبني.
5 مليارات يورو مقارنة بالتخطيط  وميثل هذا الرقم زيادة بنحو 
الأ�سلي مليزانية العام احلايل. وت�سمل ا�ستخدامات ميزانية الحتاد 
الأوروبي املجتمعية، اجلهود الرامية اإىل امل�ساعدة يف احتواء العواقب 

القت�سادية جلائحة فريو�ص كورونا وتعزيز حماية البيئة واملناخ.
واملناطق  املزارعني  لدعم  املبلغ  من  كبري  جزء  ا�ستخدام  و�سي�ستمر 

الفقرية ن�سبياً يف دول الحتاد الأوروبي.
وقال دبلوما�سي بعد وقت ق�سري من التفاق اإن املوازنة �ستعزز قدرة 
اأوروبا على التحرك. وكانت اإحدى نقاط اخللف يف املحادثات هي 

طلب الربملان الأوروبي توظيف اأكرث من 300 موظف جديد.
للموظفني  ك��اف��ي��اً  م����ربراً  ه��ن��اك  اأن  الأع�����س��اء  ال����دول  ت��ع��ت��رب  ومل 

الإ�سافيني، لكن الربملان ح�سل يف نهاية املطاف على رغبته.

الكوبية  احلكومة  اإليها  جلاأت  التي  باملمار�سات  الأبي�ص  البيت  نّدد 
ال�سلميني، مبا يف ذلك اعتقالها معار�سني  املتظاهرين  “لإ�سكات” 

كانوا �سيتجّمعون يف العا�سمة هافانا و�سّت من مقاطعات البلد.
بيان  يف  �سوليفان  جيك  الأم��ريك��ي  القومي  الأم���ن  م�ست�سار  وق��ال 
اليوم،  تنظيمها  مقّرراً  كان  التي  ال�سلمية  الحتجاجات  “قبل  اإّن��ه 
النفاذ،  م��ع  بال�سجن  اأح��ك��ام  اإ���س��دار  اإىل  الكوبية  احل��ك��وم��ة  جل���اأت 
واإىل اعتقالت متفرقة، واإىل اأ�ساليب ترهيب يف حماولتها الرامية 

لإ�سكات �سوت ال�سعب الكوبي«.
الكوبيني  حت��ّرك��ات  دع��م  ملتزمة  امل��ّت��ح��دة  “الوليات  اأّن  واأ���س��اف 
اجتماعية  حركة  اإط��ار  يف  دميوقراطي  تغيري  اإ�ساعة  اإىل  ال�ساعني 
�سّد  العنف  ا�ستخدام  عدم  اإىل  الكوبية  احلكومة  داعياً  و�ساملة”، 
املعار�سني. ومل تتمّكن املعار�سة الكوبية الإثنني من تنظيم تظاهرة 
اأن�سارها للم�ساركة فيها على الّرغم من  احتجاجية كانت قد دعت 
اأّن ال�سلطات ن�سرت اأع��داداً غفرية  حظرها من قبل احلكومة، ذلك 
م��ن عنا�سر ال�����س��رط��ة ع��ل��ى ال��ط��رق��ات واع��ت��ق��ل��ت ال��ع��دي��د م��ن قادة 
حاولت  “عملية”  اأحبطت  اأّنها  اأو قّيدت حركتهم، موؤّكدة  املعار�سة 
الوليات املّتحدة القيام بها يف اجلزيرة ال�سيوعية. وت�سهد كوبا اأزمة 
اقت�سادية هي الأ�سواأ يف اجلزيرة منذ ثلثني عاماً واأّدت اإىل �سّح يف 

املواد الغذائية والأدوية واأثارت ا�ستياًء �سعبياً متزايداً.

عوا�شم

كابول

بروك�شيل

وا�شنطن

 وا�سنطن تدين اإطالق رو�سيا 
�ساروخا م�سادا لالأقمار ال�سطناعية

•• وا�شنطن-اأ ف ب

دانت وا�سنطن ب�سّدة “الت�سّرف اخلطر” الذي اأقدمت عليه مو�سكو باختبارها 
خّلفت  التجربة  ه��ذه  اأّن  من  حم��ّذرة  ال�سطناعية،  للأقمار  م�ساداً  �ساروخاً 
حمطة  يف  العاملني  الف�ساء  رّواد  �سلمة  تهّدد  التي  احلطام  قطع  من  اآلف���اً 
براي�ص  نيد  الأمريكية  وزارة اخلارجية  با�سم  املتحّدث  الدولية. وقال  الف�ساء 
م�سوؤول  ب�سكل غري  رو�سيا  اأج��رت  اليوم،  �سابق من  وقت  “يف  اإّن��ه  لل�سحافيني 
اختباراً تدمريياً على �ساروخ م�ساّد للأقمار ال�سناعية ا�ستهدفت خلله اأحد 
م�سوؤول«.  “خطر وغري  باأّنه  �سلوك مو�سكو هذا  وا�سفاً  ال�سناعية”،  اأقمارها 
من  قطعة   1500 من  اأك��رث  “خّلفت  ال�ساروخية  التجربة  ه��ذه  اأّن  واأ���س��اف 
احلطام املداري املمكن تتّبعه، ومئات اآلف القطع من احلطام املداري الأ�سغر 
حجماً، والتي تهّدد الآن م�سالح جميع الدول«. ومل يو�سح املتحّدث الأمريكي 
ما اإذا كانت الوليات املّتحدة �ستّتخذ اإجراءات انتقامية �سّد رو�سيا ب�سبب هذه 
التجربة، مكتفياً بالقول اإّن بلده “�ستو�سح اأّنها لن تت�سامح مع هذا النوع من 
اأّن ما  “تظهر بو�سوح  اأّن هذه التجربة ال�ساروخية  الن�ساط«. واأ�ساف براي�ص 

تقوله رو�سيا عن رف�سها ع�سكرة الف�ساء لي�ص �سوى مزاعم واهية ومنافقة«.
من جانبه اأعلن املتحّدث با�سم البنتاغون جون كريبي اأّن “مبعث القلق املبا�سر 
ذل��ك على  اأن ي�سّكل خطراً مبا يف  وال��ذي ميكن  الآن  ال��ذي يطفو  هو احلطام 
التي  الو�سائل  نوع  كثب  نراقب من  “نحن  واأ�ساف  الدولية«.  الف�ساء  حمطة 
ال�سبعة  الف�ساء  رّواد  ا�سطّر  الإثنني  تريد تطويرها«. و�سباح  رو�سيا  اأّن  يبدو 
امللتحمة  �سفنهم  اإىل  لللتجاء  الدولية  الف�ساء  حمطة  منت  على  املوجودون 

باملحّطة ا�ستعداداً لإخلء حمتمل.

تركيا توقف �شعود العراقيني واليمنيني وال�شوريني على منت الرحالت

العراق.. »عرو�س �سفر �ساملة« اإىل بيالرو�س للراغبني بالهجرة 

اأجناد اخلالفة.. هجني القاعدة وداع�س يف تون�س

لبيد: اإيران ل تريد العودة اإىل التفاق النووي تاأجيل حماكمة نتانياهو بتهم الف�ساد 
•» القد�س-وكاالت

الأول  اأم�ص  لبيد  يائري  الإ�سرائيلي،  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 
اإىل �سفقة التفاق  العودة فعلياً  اإي��ران ل تعتزم  اأن  الثنني 
النووي، م�سرياً اإىل اأن طهران حتاول بب�ساطة ك�سب الوقت 
ت�سبح  حتى  النووي  برناجمها  ح��ول  املفاو�سات  خ��لل  من 
غري   2015 ل��ع��ام  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  اإىل  الن�سمام  م�ساألة 
الأمريكي  املبعوث  م��ع  لقائه  خ��لل  لب��ي��د  واأ���س��ار  واق��ع��ي��ة. 
اخلا�ص لل�سوؤون الإيرانية، روب مايل، والذي يزور اإ�سرائيل، 
اإىل املخاوف ال�ستخباراتية التقنية لدى اإ�سرائيل من العودة 

اإىل التفاق ورفع العقوبات.
وقال لبيد: “الإيرانيون ي�سيعون الوقت يف املحادثات حتى 

ل تبدو العودة اإىل التفاق ذات �سلة بعد الآن«.

 2019 الثاين/نوفمرب  ت�سرين  يف  نتانياهو  اإىل  ووج��ه��ت 
تهم الر�سوة والحتيال وخيانة الأمانة يف ثلث لوائح اتهام 
منف�سلة تتهمه بقبول هدايا فاخرة وتقدمي منافع لأقطاب 

و�سائل اإعلم يف مقابل تغطية اإيجابية.
وكان من املتوقع اأن يديل نري حيفت�ص املتحدث ال�سابق با�سم 
نتانياهو باإفادته الثلثاء وهو يعترب �ساهدا رئي�سيا للدعاء 

العام يف ما ي�سمى بق�سية “بيزك” للت�سالت.
ويعترب هذا امللف الأكرث خطورة بالن�سبة لنتانياهو اذ يتهم 
ال�سابق بتقدمي مزايا لل�سركة قد ت�سل  ال��وزراء  فيه رئي�ص 
ايجابية  تغطية  مقابل  يف  ال����دولرات  مليني  اإىل  قيمتها 
ملجموعة  التابع  الإخ��ب��اري  “والل”  م��وق��ع  على  ل�ساحله 

للرد  باأنهم غري م�ستعدين  نتانياهو  بيزك. وج��ادل حمامو 
اأدلة  ح���ول  �سحافية  ت�سريبات  ب��ع��د  حيفت�ص  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 

جديدة قد يعر�سها هذا الأخري.
�سهادة  ح��ول  احلا�سلة  للت�سريبات  العامة  النيابة  واأ�سفت 

حيفت�ص لكنها ح�ست على امل�سي قدما بجل�سة الثلثاء.
لكن ق�ساة املحكمة ا�ستجابوا جلهة الدفاع وارجاأوا املحاكمة 

حتى 22 ت�سرين الثاين/نوفمرب احلايل.
املا�سي وما تلها من جل�سات هذا  العام  املحاكمة  منذ بدء 
العام، كانت تنظم جتمعات موؤيدة لنتانياهو واأخرى معار�سة 
له اأمام املحكمة مع ن�سر اأعداد كبرية من عنا�سر ال�سرطة يف 

حميطها واغلق ال�سوارع.

•• القد�س-اأ ف ب

نتانياهو  بنيامني  ال�سابق  الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�ص  مثل 
اأمام حمكمة يف القد�ص تنظر يف ق�سية ف�ساد، لكن الق�ساة 
منه  املقربني  اأح��د  �سهادة  تاأجيل  ال��دف��اع  واف��ق��وا على طلب 

الذي تعتربه النيابة �ساهدا رئي�سيا.
مدينة  يف  املركزية  املحكمة  اإىل  نتانياهو  بنيامني  وح�سر 
القد�ص ال�سرقية املحتلة للم�ساركة يف جل�سة ا�ستماع مرتقبة  
دون املواكبة الأمنية الوا�سعة. وبات نتانياهو يتزعم املعار�سة 
ويائري  بينيت  نفتايل  بقيادة  وا�سع  حتالف  به  اأط��اح  بعدما 

لبيد يف حزيران/يونيو املا�سي.

•• بغداد-بريوت-اأ ف ب

لل�سفر  ال��������دولرات  اآلف  ي��دف��ع��ون 
على  الكيلومرتات  مئات  ويقطعون 
لهم  اأف�سل”  “م�ستقبل  اإيجاد  اأم��ل 
ويواجهون  اأوروب��������ا  يف  ولأب���ن���ائ���ه���م 
تبداأ  غالًبا،  لكن  هائلة...  �سعوبات 
رح���ل���ة امل���ه���اج���ري���ن ال���ع���راق���ي���ني اإىل 
البيلرو�سية  ال��ب��ول��ن��دي��ة  احل�����دود 
تقدمها  �ساملة”  �سفر  ب�”عرو�ص 

لهم �سركات متخ�س�سة.
ا�ستثناء  ع��اًم��ا   28 ال��ب��ال��غ  بكر  يعد 
بني اآلف املهاجرين الذين يخيمون 
ع��ل��ى اجل���ان���ب ال��ب��ي��لرو���س��ي يف ظل 
ظروف مروعة، فهو لي�ص من اأكراد 
زملئه  غالبية  عك�ص  على  ال��ع��راق 
املهاجرين، بل هو عربي ينحدر من 

حمافظة الأنبار يف غرب البلد.
الو�سول  يريد  ال��ذي  ال�ساب  ويقول 
اأج�����ل  م�����ن  امل����ت����ح����دة  امل���م���ل���ك���ة  اإىل 
الهاتف،  ع��رب  اأف�سل”  “م�ستقبل 

“نحن متعبون ونعاين املر�ص«.
بتاأ�سرية  هنا  اإىل  “و�سلنا  واأ���س��اف 

�سياحية قبل نحو اأ�سبوع، اإذ مل تعد هناك رحلت جوية 
مبا�سرة بني بغداد ومين�سك”، م�سريا اإىل اأن “البع�ص 
األف   35 اآخ��رون لغاية  اآلف دولر، ودف��ع  دف��ع ثلثة 

دولر ملكاتب تنظم رحلت �سياحية من بغداد«.
بالتعب  ع��راق��ي،  ك��ردي  وه��و  �سنكر  ي�سعر  جانبه،  اإىل 
ال�سديد لدرجة اأنه يقول اإنه م�ستعد “للذهاب اإىل اأي 

بلد يقبل به واأطفاله الثلثة«.
وق��ب��ل اإغ��لق��ه��ا ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب احل��ك��وم��ة العراقية 
اأ����س���درت القن�سليات  اأ���س��ب��وع��ني،  ي��ق��رب م��ن  م��ن��ذ م��ا 
ال���ع���راق وبغداد  ب��ك��رد���س��ت��ان  اأرب���ي���ل  ال��ب��ي��لرو���س��ي��ة يف 
مين�سك  اإىل  بال�سفر  للزوار  ت�سمح  �سياحية  تاأ�سريات 
من ثم اإىل احلدود مع بولندا، اإحدى الدول الأع�ساء 

يف الحتاد الأوروبي.
وكانت رحلت اخلطوط اجلوية العراقية املبا�سرة بني 

•• تون�س-وكاالت

التون�سية قبل  الأم���ن  اأج��ه��زة  اأط��ل��ت 
اأي������ام ب����الإع����لن ع���ن ت��ف��ك��ي��ك خلية 
اأجناد  تابعة لتنظيم  ن�سائية  اإرهابية 

حمافظتي  بني  الواقعة  املنطقة  يف  ن�سطت  اخل��لف��ة، 
ال��واق��ع��ة يف  وت���وزر  للبلد  ال��غ��رب��ي  ال�سمال  ال��ك��اف يف 

جنوبها الغربي.
تعمل  كانت  اخللية  تلك  اأن  الر�سمي  بيانهم  يف  وورد 
على ا�ستقطاب الن�ساء عرب مواقع التوا�سل الجتماعي 
اأنهم على �سلة  التاأكيد  داع�ص، كما مت  تنظيم  ل�سالح 

وثيقة بعنا�سر اإرهابية تتبع “اأجناد اخللفة«.
اأن���ه يعد الإع����لن الأول عن  وال��لف��ت يف ه��ذا اخل��رب 
تكن  مل  واإن  تون�ص.  يف  اإرهابية  ن�سائية  خلية  تفكيك 
القب�ص  اإل��ق��اء  فيها  يتم  التي  نوعها  م��ن  الأوىل  امل��رة 
على عنا�سر ن�سائية تعمل يف اجلناح الإعلمي التابع 

لكتيبة “اأجناد اخللفة” الداع�سية.

اجلناح الن�شائي
ي�����س��ل��ط ال��ت��ق��ري��ر ال���ت���ايل ال�����س��وء ع��ل��ى ه���ذه الكتيبة 
اأجل  من  وحتايلها  بل  القاعدة  تنظيم  مع  و�سراعها 

ال�سيطرة على �ساحة القتال يف تون�ص.
القب�ص  اإلقاء  فيها  يتم  التي  الأوىل  امل��رة  لي�ست  ه��ذه 

على عنا�سر ن�سائية تتبع تلك الكتيبة.
األ��ق��ت ق����وات الأم����ن ال��ت��ون�����س��ي��ة ال��ق��ب�����ص ع��ل��ى اجلناح 
 .2015 ع��ام  خ��لل  اخللفة”  ل�”اأجناد  الإع��لم��ي 
ملا لذلك اجلناح من دور  للكتيبة  وكانت �سربة كربى 

هام يف جمال الرتويج وال�ستقطاب الداع�سي.
لداع�ص  ال��ت��اب��ع  الن�سط  الإع���لم���ي  الن�سائي  اجل��ن��اح 
مكناه  �سيدة  ترتاأ�سه  كانت  اخللفة”  “اأجناد  تون�ص 
اأخريات حتت  8 ن�ساء  وبرفقتها  اأ�سيد الغريبة”  ب�”اأم 

اإ�سراف الرهابي املعروف ب�”اأبو القعقاع«.
الن�ساء  اأن  وقتها  التون�سية  الداخلية  وزارة  وك�سفت 
تاأثرهن  على  واأك��دن  تكفرييات،  اأنهن  اعرتفن  الت�سع 
ب��ع��دد م��ن اخل��ط��ب امل��ن�����س��ورة ل��لإره��اب��ي ك��م��ال زروق، 
تنظيم  ل�سالح  م�سابهة  ب��اأع��م��ال  قيامهن  ع��ن  ف�سل 
اأ�سيد”  “اأم  من  ا�ستقطابهم  قبل  ال�سريعة”  “اأن�سار 

ل�سالح اأجناد اخللفة.
خلل  ا�ستهدافها  عن  التون�سية  الأم��ن  ق��وات  واأعلنت 
الأيام الأخرية خلليتني يعملن على ا�ستقطاب الن�ساء 
وال�سباب من خلل مواقع التوا�سل الجتماعي، حيث 
األقت القب�ص على اأحد العنا�سر التكفريية يف حمافظة 
بنزرت يرتكز عمله على الن�ساط الإعلمي الرتويجي 

قيمتها  تبلغ  لرو�سيا  ال�سياحية  “التاأ�سرية  اإن  واأو�سح 
ي�ستغرق  الراكب لدعوة وكفيل.  700 دولر. ويحتاج 
احل�سول عليها قرابة ع�سرة اأيام. وتبلغ تكلفة الرحلة 

500 دولر«.
املهربون  يقوم  رو�سيا،  اإىل  و�سولهم  “مبجرد  وت��اب��ع 
تبلغ  مببلغ  بيلرو�ص  م��ع  احل���دود  اإىل  ب��را  بتهريبهم 

قيمته 500 دولر«.
وهكذا تبلغ قيمة الرحلة حواىل األفي دولر، وهو مبلغ 
دولر   300 العراق  يف  الراتب  متو�سط  يبلغ  اإذ  كبري 

تقريبا.
ل��ك��ن ال���رح���لت اجل��وي��ة ب����داأت ت��ت��وق��ف ال���واح���دة تلو 
الأخ�����رى. ف��ب��ع��دم��ا ح��ظ��رت ت��رك��ي��ا ���س��ع��ود العراقيني 
وال��ي��م��ن��ي��ني وال�����س��وري��ني اإىل رح��لت��ه��ا امل��ت��ج��ه��ة اىل 
“بيلفيا”  �سركة  اأعلنت  املا�سي،  الأ�سبوع  بيلرو�ص 

اآب/ باأمر من حكومة بغداد يف  بغداد ومين�سك علقت 
اأغ�سط�ص املا�سي. يف ذلك الوقت، كان مئات املهاجرين، 
احلدود  عند  جتمعوا  ق��د  العراقيني،  م��ن  ومعظمهم 

الليتوانية البيلرو�سية على اأمل العبور اإىل ليتوانيا.
ومنذ ذلك احلني، حتول مركز ثقل الأزمة اإىل احلدود 

مع بولندا.
اآلف �سخ�ص،  اأربعة  اإىل  اآلف  اأن ثلثة  وتوؤكد وار�سو 
حالًيا  يخيمون  العراقيني،  الأك��راد  من  الكثري  بينهم 
على ط��ول احل��دود، يف ه��ذه الأزم��ة التي تتواجه فيها 
الدول الغربية من جهة، وبيلرو�سيا وحليفتها رو�سيا 

من جهة اأخرى.
الرحلت  تنظيم  م��دراء مكاتب  اأح��د  يقول  ب��غ��داد،  يف 
بر�ص  فران�ص  لوكالة  ا�سمه،  ذك��ر  ع��دم  ف�سل  مف�سل 

“الآن كل �سيء يتم عرب رو�سيا«.

العنا�سر  ا���س��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  ال��داع�����س��ي  التنظيم  ورك���ز 
التابعة للقاعدة. وقد متكن من ذلك فعليا  الإرهابية 
واأعلن يف اإبريل 2015 عن جماعته الرهابية بتون�ص 

والتي حملت ل�سم “اأجناد اخللفة”.
وكعادته �سرح تنظيم داع�ص عن وجوده من خلل اأحد 
العمليات الرهابية التي عرفت با�سم “متحف باردو”، 
كا�سًفا من خللها عن �سرا�سته املعتادة حماول اإظهار 
قوت كتيبته التي ل تقل �سراوة عن “عقبة بن نافع” 
 4 بنحو  اإىل هناك  �سبقتها  التي  ل�”القاعدة”  التابعة 

�سنوات..
ال��ب��لد يف ع��ام ك��ان معباأ باحلرب  دخ��ل تنظيم داع�����ص 
العنا�سر  ا�ستقطاب  على الإره��اب. وب��داأ يفكر يف �سبل 
الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة هناك. ف�سلك عددا 
من الطرق واحد منها كان الإغراء باإمكانيات التنظيم 
وقدرتها على التمويل وما اإىل ذلك من عنا�سر اجلذب 

وجنحت يف ذلك اإىل حد كبري.
ا�ستقطاب  م��ن  اخللفة”  “اأجناد  متكنت  وب��ال��ف��ع��ل 
اأع�����داد ك��ب��رية م��ن اجل��ن��ود خ��ا���س��ة ب��ع��د ت��ده��ور و�سع 

الذي ي�ستهدف ا�ستقطاب فئة ال�سباب للجناح الداع�سي 
يف تون�ص. كما األقت القب�ص على خلية ن�سطة من الن�ساء 
مثيلتهن  ل�ستقطاب  الف��رتا���س��ي  الف�ساء  ت�ستغل 
ل�سالح “اأجناد اخللفة” الداع�سي، وهو الأمر الذي 
ال�ستقطاب  تطور  م��ن  الكثريين  وخم���اوف  قلق  اأث���ار 
الإلكرتوين عرب و�سائل التوا�سل املختلفة. ومت اإحالة 
اأفراد اخللية للنيابة العمومية التي بدورها األقت بهم 

اإىل ال�سجن.
يف  ل��ه  ق���دم  م��وط��ئ  ع��ن  للبحث  داع�����ص  تنظيم  تطلع 
تون�ص التي �سبقه اإليها تنظيم القاعدة. وبداأ يف درا�سة 
و�سائل اإغراء اجلنود التابعني ملناف�سه، وعمل على ذلك 
الأمر منذ نهايات عام 2013، معلناً �سراحة عن ذلك 
2014 م��ن خ��لل ر�سالة لأح��د ق��ادت��ه طالب  يف ع��ام 
ذلك  وت��ل  ل��داع�����ص،  بالن�سمام  تون�ص  اإره��اب��ي  فيها 
املعروف  اأح��د قادته  2015 من  اأخ��رى يف عام  ر�سالة 
تون�ص  اإرهابي  طالب خللها  التون�سي”  ب�”اأبو يحيى 
بالذهاب لتلقي التدريبات يف ليبيا والعودة للعمل حتت 

لواء داع�ص.

اإج�������راء مماثل  ال��ب��ي��لرو���س��ي��ة ع���ن 
للرحلت اجلوية .

الباحثة  بكر،  جا�سم  م��ريا  وبح�سب 
تدفقات  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال��ع��راق��ي��ة 
اأ�سبحت  فقد  ال��ع��راق،  اأك���راد  هجرة 
دب�����ي يف ال����ف����رتة الأخ��������رية اإح�����دى 
“نقطتي انطلق لأكراد العراق نحو 
الدوحة  ه��ي  والأخ�����رى  مين�سك”. 
القطرية.  اجل���وي���ة  اخل���ط���وط  م���ع 
اإىل  ي���ح���ت���اج���ون  “ل  وامل����ه����اج����رون 
فقط  ميرون  لأنهم  قطرية  تاأ�سرية 

يف الدوحة«.
وتو�سح الباحثة باأن اأنقرة “اأ�سبحت 
التاأ�سريات،  للح�سول على  املن�سة” 
م�سرية اإىل اأن اأكراد العراق يقدمون 
يف ك���ث���ري م�����ن الأح������ي������ان ج�������وازات 
الذين  ال�����س��ف��ر  ل����وك����لء  ���س��ف��ره��م 
لهم  مندوبني  اإىل  الوثائق  ير�سلون 
ت�سدر  حيث  ال��رتك��ي��ة  العا�سمة  يف 

لهم التاأ�سريات البيلرو�سية.
�ساملة”،  “هذه عرو�ص  بكر  ويقول 
تكلفتها  ك���ان���ت  ����س���ه���ري���ن  و”قبل 
2500 دولر، اأما اليوم فهي تراوح 

بني 3500 و4000 دولر«.
ويف مواجهة هذه الأزمة، اأعلن العراق عن بدء ت�سيري 
بيلرو�ص  من  العراقيني  للمهاجرين  عودة  رحلة  اأول 

اخلمي�ص “على اأ�سا�ص طوعي«.
مهاجرا   571 اإن  العراقية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 

قالوا اإنهم يريدون العودة اإىل بلدهم.
وت����ود دان����ا )وه����و ا���س��م م�����س��ت��ع��ار( ال���ع���ودة اإىل وطنها 
على  اأنفقتها  التي  الكبرية”  “املبالغ  يهم  ول  �سوريا. 
اأم�ست  بعدما  مين�سك  اإىل  ع��ادت  وه��ي  الرحلة.  ه��ذه 
ع�سرين يوًما يف غابة عند احلدود مع بولندا ، “بدون 
“لل�سرب  خللها  وتعر�ست  تدفئة”  اأو  طعام  اأو  م��اء 

بالهراوات” من قبل جنود بيلرو�ص.
وامل�ساكل يف  الرغم من احل��رب  “على  اإن��ه  دان��ا  وتقول 

�سوريا، ولكنها تبقى اأكرث اأمانا من هذا املكان ».

اإث��ر مقتل  نافع”.  بن  “عقبة  كتيبة 
لدرجة   .2015 ع���ام  ق��ادت��ه��ا  اأب����رز 
القب�ص على  األ��ق��ت  الأم���ن  ق���وات  اأن 
 .2015 يف  ���س��خ�����ص   1800 ن��ح��و 
ك�سفوا اأثناء التحقيقات عن تبعيتهم 
التنظيم يف مواجهته مع  يدل على جناح  ما  لداع�ص. 
القاعدة. واللفت يف هذا اخلرب اأنه يعد الإعلن الأول 
عن تفكيك خلية ن�سائية اإرهابية يف تون�ص. واإن مل تكن 
القب�ص  اإل��ق��اء  فيها  يتم  التي  نوعها  م��ن  الأوىل  امل��رة 
على عنا�سر ن�سائية تعمل يف اجلناح الإعلمي التابع 

لكتيبة “اأجناد اخللفة«.

اأجناد اخلالفة
قوم  ع��ن��د  ق���وم  “م�سائب  ال�����س��ه��ري  للمثل  وت�����س��دي��ق��اً 
قوات  وجهتها  التي  املتتالية  ال�سربات  ف��اإن  فوائد”، 
يف  جميعها  �سبت  نافع”  ب��ن  “عقبة  لكتيبة  الأم����ن 
يف  �سواء  الداع�سي.  اخللفة”  “اأجناد  تنظيم  �سالح 
�ساحة  على  ال�سيطرة  مكا�سب  يف  اأو  ل��ه  امل��وال��ني  ع��دد 
ج��ذب��وا اخلليا  اإن��ه��م  ب��ل  اأ���س��م��وه��ا.  ك��م��ا  “اجلهاد” 
ذلك  بعد  العمليات  م��ن  ع���ددا  و�سنوا  ��ا.  اأي�����سً النائمة 
منها العمليات التي عرفت اإعلميا ب�”حممد اخلام�ص 

متحف باردو و�سو�سة«.

الإرهاب يف تون�س
ب����داأت ال��ع��م��ل��ي��ات الإره��اب��ي��ة يف ت��ون�����ص م��ع ح��ل��ول عام 
اإيقاع بطيء حتى  2011. لكنها كانت متباعدة وذات 
لت�ستهدف   .2013 ع��ام  بحلول  وت��ريت��ه��ا  ت�ساعدت 

ال�سياح والع�سكريني وبالفعل اأودت بحياة املئات.
ول ميكننا اأن ن�سف تون�ص باأنها �ساحة جهاد مو�سع. اإل 
اأن اأر�سها جمعت بني تنظيمي القاعدة وداع�ص الذين 
تناف�سا بداخلها من اأجل ال�سيطرة على ال�ساحة هناك. 
حتى اآلت القوة يف عام 2015 ل�سالح اأجناد اخللفة 

الداع�سي بعد انح�سار نفوذ عقبة بن نافع القاعدي.
“وكر حت�سني اجلماعات  وتعترب اجلبال املرتفعة هي 
املرتفعات  يف  امل���وج���ودة  ت��ل��ك  حت��دي��دا  اأو  الإرهابية” 
طوال  الآم��ن  الإرهابيني  ملذ  اأ�سبحت  التي  الغربية 
فرتات الهجوم الأمني عليهم. ويف عام 2019 قررت 
اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب. جتميد اأموال كتيبة 
املتهمني  م��ن  �سخ�ص   40 ونحو  اخللفة”.  “اأجناد 
قابلة  اأ�سهر   6 ل�  الرهابية  اجلماعة  بهذه  بالرتباط 
ن�ساط  تون�ص من حما�سرة  للتجديد. وبذلك متكنت 
اجلماعة الرهابية وحتجيم قدرتها على ال�سعود بعد 

ال�سيطرة على مواردهم القت�سادية.

هيئة لبنانية تالحق رئي�س »موؤ�س�سة النرتبول« بتهم التعذيب •• بريوت-وكاالت

ال�سجني  ح���ق���وق  م���رك���ز  اأع����ل����ن 
ت��ق��دمي �سكوى  اأن����ه مت  ل��ب��ن��ان  يف 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سد  جنائية 
موؤ�س�سة “�سندوق الإنرتبول من 
اللبناين  اأماناً”،  اأكرث  اأجل عامل 

اإليا�ص املر.
للإعلم  الوطنية  وك��ال��ة  ونقلت 
ال�سكوى  تقدمي  مت  اأنه  الر�سمية 

العملء  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ال�����س��ل��ط��ة 
الأم������ن- اأج����ه����زة  اإىل  امل��ن��ت��م��ني 

اجلي�ص.
بالتايل  ال�سكوى  اأ�سحاب  وطلب 
م���ن امل���دع���ي ال���ع���ام يف ج��ن��ي��ف اأن 
ي��رف��ع دع����وى ج��ن��ائ��ي��ة ���س��د املر، 
جلملة  ال�س���كوى  ق��دم��ت  وق�����د 
ال����ب����دين،  الأذى  م���ن���ه���ا  اأم���������ور 
ا�ستعمال  واإ�����س����اءة  والخ���ت���ط���اف 

ال�سلطة.

الطب  وفح�ص  التعذيب  �سحايا 
العواقب  اأك�����د  ال�����ذي  ال�����س��رع��ي 
التي  القا�سية  للمعاملة  الوخيمة 

تعر�ص لها يف لبنان.
املر،  اأن  اإىل  امل���رك���ز  ب��ي��ان  ول��ف��ت 
وب�����س��ف��ت��ه رئ���ي�������س���اً ه���رم���ي���اً، مع 
توليه وزارة الدفاع اآنذاك، يتوىل 

اللبناين  اجلي�ص  خم��اب��رات  قبل 
الع�سكرية  ال�سرطة  من  وبعدها 
ح��ي��ث اأج����رب ع��ل��ى ال��ت��وق��ي��ع على 
اع���رتاف���ات مل ت�����س��در ع��ن��ه. وقد 
غداة   2010 �سنة  ال��ب��لد  غ���ادر 
اإطلق �سراحه، ومتكن من ر�سده 
تاأهيل  لإع�������ادة  م���رك���ز  ق��ب��ل  م���ن 

واأ�سار املركز اأنه مت ر�سد ع�سرات 
املر  ت��ويل  اأث��ن��اء  التعذيب  ح��الت 
مواطن  بينهم  من  الدفاع،  وزارة 
دامنركي من اأ�سل لبناين، اعتقل 
طرابل�ص،  مدينة  يف   2007 يف 
خلل  ���س��دي��د  لتعذيب  وت��ع��ر���ص 
جل�سات عدة ا�ستجوب خللها من 

جنيف،  يف  ال����ع����ام  امل����دع����ي  اإىل 
الأربعاء  ي��وم  ج��ورن��وت،  اأوليفييه 
“موؤ�س�سة  رئ��ي�����ص  ���س��د  امل��ا���س��ي 
كان  الذي  املر،  اإليا�ص  اإنرتبول” 
ي�سغل من�سب نائب رئي�ص الوزراء 
ووزير الدفاع اللبناين ال�سابق، يف 

لبنان بني 2005 اإىل 2011.
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/انرت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ستيت للنقليات العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1673593 

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
احلديقة  زينة  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للعمال الملنيوم والزجاج
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2452427 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 اإ�سافة �سوكران الدين حممد كمال الدين %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة لطيفه مبارك �سعفان رميدان العامرى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف لطيفه مبارك �سعفان رميدان العامرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ابوالنوا�ص

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1034626 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد انور اخلطيب %100

تعديل وكيل خدمات / اإ�سافة غ�سان �سلح عبدالواحد مقدادى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سملن عي�سى �سامل ال�سملن

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ح�سانة هابي جامب

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�سة رقم:2083246 

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ ح�سانة هابي جامب

HAPPY JUMP NURSERY

اإىل/ ح�سانة هابي جامب - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

HAPPY JUMP NURSERY - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 359838     بتاريخ :  2021/9/19
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: حممد حمبوب عامل عبد العزيز
وعنوانه:    �ص ب 90812 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
؛  ال�سعر  غ�����س��ول  ؛  التجميل  م�ستح�سرات  ؛  ال�����س��اب��ون  ؛  ال��ع��ط��ري��ة  ال��زي��وت  ؛  ال��ب��خ��ور  ؛  ال��ع��ط��ور 
البقع  واإزال��ة  وال�سقل  التنظيف  م�ستح�سرات  ؛  الغ�سيل  م��واد  من  وغريها  التبيي�ص  م�ستح�سرات 

والك�سط ؛ معاجني الأ�سنان. 
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العلمة : الكلمات زاهرات Zaharat   بالأحرف العربية واللتينية
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/8384

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/11/22 الثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده مطعم دميري با�شا �س.ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                      الو�شف  

 16,100                                             معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/12407

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2021/11/22 الثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده ما�شتري�س للحدادة واللحام �س.ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                            الو�شف  

 10,000                                           جمموعه من احلديد  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/20672
املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سلمي �ص م ع. 

املنذر اإليه: احمد �سيف خليفه را�سد بن �سمحه ال�سام�سي .
نتيجة  دره��م   )273،254.79( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخلل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 41688 / خ�سو�سي / W / دبي( من نوع ) رجن روفر ديفندر 
_  اأ�ستي�سن ( موديل )2015 ( _ لون )اأبي�ص ( _ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
 اإنذار عديل بالن�شر

 رقم  2021/20671
املنذر:  م�سرف اأبوظبي الإ�سلمي �ص م ع. 

املنذر اإليه: �سامل عبيد عي�سى الدرعى .
نتيجة  دره��م   )83،431.45( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخلل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خلل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 99083 / خ�سو�سي / 4 / اأبوظبي( من نوع ) تويوتا لند كروزر 
_  اأ�ستي�سن ( موديل )2015 ( _ لون )اأبي�ص ( _ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

Date 17/ 11/ 2021  Issue No : 13394
Transaction No. MOJAU_2021_0027472

Legal Notice for Payment
The claimant: Konat Qamaruddin-Indian Nationality 
Address/Sharjah Emirate - Al Majaz 3-Al Khan St.-Al Mawarid Tower, Second Floor, No. 204 - Phone No.: 
065549449- Represented by lawyer/Hamad Al Kawadi
To, The respondent: 1- Min Nayir Dehiraj - Indian Nationality - Address/ Sharjah Emirate - Free Zone - 
Sharjah International Airport - Gidi Logistics company-Office No. (Q) (C 105-6-1), Phone No.: 0522403814-
0556550358, Email: meena@geedeelog.com

Subject: Notice of Payment of AED 50,000.00
- Since the respondent owes the claimant a payable amount of AED 50,000.00 (Fifty Thousand Dirhams) 
where the respondent issued two cheques to the claimant with the value of the debt, cheques no. (00014) 
dated 20/08/2020 for an amount of AED 25,000.00 and cheque no. (00015) dated 15/09/2020 for AED 
25,000.00 where the two cheques are withdrawn from the bank account of the respondent at Abu Dhabi 
Commercial Bank in favor of the claimant. -When the claimant tried to deposit the above-mentioned 
cheques, they were rejected for insufficient balance, so, the claimant requested the respondent amicably to 
pay the due amount except that it refrained from payment of the debt without a right or legal justification, so, 
the claimant hereby warn you to pay the amount of the claim that you owe which amount to AED 50,000.00 
(Fifty Thousand Dirhams) within a maximum of five days from the date of this notice, otherwise we will have 
to take all legal procedures against you.So,We hereby notify you to pay the amount of AED 50,000.00 (Fifty 
Thousand Dirhams) that represents the value of the above mentioned two cheques that are withdrawn from the 
bank account of the respondent at Abu Dhabi Commercial Bank in favor of the claimant within a maximum of 
five days from the date of this notice, otherwise, we will have to take all legal procedures against you to reserve 
the rights of the claimant.
Yours,

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 17/ 11/ 2021  Issue No : 13394
Notification by Publication for a Defendant

Case Management Office, Sharjah Federal Civil First Instance Court
Case No. SHCFICIREA2021/0007877 Civil/ Partial

To Defendant: Mohamed Sadek Hussein Khdem Hussein
Unknown Place of Residence: Dubai, Deria, close to gold souk
Please be noted that the plaintiff: Analyn Taganas Gamalo filed the above-mentioned case 
requesting the following:
- Binding the defendant to pay AED 3600
- Binding the defendant to give back cheques No. 100041-100042
- Bind the defendant to pay costs, charges and attorney fees
- Notify the defendant with the hearing and the statement
- The ruling shall have the immediate execution pursuant to Article 229, section 5 of the 
Civil Procedure Law.
You are requested to attend the hearing on 17/11/2021 before case management office, 
Sharjah Federal Civil First Instance Court (case admin office No.5) in person or to be 
represented by a legal attorney within 10 days of the date of publication in order to consider 
the above mentioned case in your capacity as defendant. Notification by publication in Arabic 
& English.
Legal Services Office
Aisha Ali Mohamed

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 17/ 11/ 2021  Issue No : 13394
Publication Notification of Defendant

In Case Management Office in Sharjah Federal Civil Court of Frist Instance
On Case No. SHCFICIPOR2021/0008565/(Partial) Commercial

To Defendant: Alam Kir Hussein Rafiz Aldin Howaldar
Unknown residence: Address: Sharjah - Molih Sharjah - Almaliha Street - Apartment 
No. 106- Floor No. (1) owned by Salem Ali Abdullah Bin Hewidin Alkatbi - Mob. 
050815949
To inform Defendant of the publication in Arabic and English
The judgment is issued to obligate Defendant in his capacity with paying to Claimant 
an amount of AED 109,430 (one hundred and nine thousand and four hundred and 
thirty UAE Dirhams only) with the legal interest of 12% upon the date of filling the 
case till the full payment. The judgment is issued to obligate Defendant with paying 
to Claimant a compensation with AED 100,000 as indemnity for all damages caused 
to Claimant due to the fact that Defendant abstained from paying the due claimed 
amounts in the case and Claimant was deprived of using them illegally upon the due 
date till the filling date of the case.
Judicial Service Office
Aisha Abdullah Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(  جتاري   SHCFICIPOR2021 /0008563 يف  الدعوى رقم

ال��������ى املدعي عليه : حممد عبا�ص على بي�سوه البلو�سي
جمهول حمل الإقامة اإمارة ال�سارقة - �سارع املطار - فيل رقم 250 - بالقرب من �سركة اإبراهيم - هاتف: 0509887809

بناء على طلب املدعي : بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة (
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها :  اأول ً : ت�سجيل الدعوى وحتديد اأقرب جل�سة لنظر ها واإعلن املدعى عليه ب�سورة منها ، مع 

احلفاظ على حق املدعي يف تعديل طلباته.
239،668.44 درهم )مئتان وت�سعة وثلثون الفا و�ستمائة  باأن يوؤدى للمدعي مبلغ وقدره  اإلزام املدعى عليه  اأ�سليا ً:   /1 ثانيا : 
وثمانية و�ستون درهما واأربعة واأربعون فل�سا( ،، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف 2020/12/14 وحتى ال�سداد 
للطلع على اأوراق الدعوى وم�ستنداتها و ما ع�سى  اجلدول  يف  الدور  �ساحب  متخ�س�ص  م�سرفى  خبري  ندب   : اإحياطي�ا  التام . 2/ 
ان يقدمه له الأطراف و حتديد املبالغ امل�ستحقة للمدعى بذمة املدعى عليه نتيجة ا�ستخدامة البطاقة الإئتمانية من تاريخ التوقف عن 
ال�سداد وحتى تاريخة ، و كذلك الفوائد و�سوًل اإىل اأحقية املدعي بطلباته و احلكم مبا �سي�سفرعنه تقرير ال�سيد اخلبري. ثالثا ً : �سم 
ملف النزاع رقم 2021/3460 توفيق وم�ساحلة مللف الدعوى. رابعا ً : اإلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اأتعاب املحاماة.  
اأنت مكلف باحل�سور بجل�سة 2021/11/28 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�سارقه الإحتادية املحكمة البتدائية املدنيه يف متام 
ال�ساعة 08:30 �سباحا - مكتب رقم ) مكتب مدير الدعوى رقم 5( �سخ�سيا ً اأو بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خلل مدة ل تزيد على ع�سرة اأيام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اأعله – بو�سفك مدعى عليه.
مكتب اخلدمات الق�شائية      

عاي�شه علي حممد 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
MOJAU_2021- 0033423 رقم املعاملة

تنازل/ بيع
اإع�لن

بن  / مونديكات �سديق  وال�سيد  اجلن�سية  – اماراتي  الطنيجي  �سامل  ن�سيب  �سعيد  ال�سيد:  اأن  حيث 
مهنية  اعمال  �سركة  اجلوهر(  )مطحنة  جتارية  الرخ�سة  ميلكان  اجلن�سية  – هندي  كوتى  مويدين 
رخ�سة جتارية والتي تاأ�س�ست بال�سارقه مبوجب رخ�سة رقم )515169( حيث ان ال�سيد : مونديكات 
الرخ�سة  والتنازل عن كامل ح�سته يف  البيع  – هندي اجلن�سية يرغب يف  �سديق بن مويدين كوتى 
التجارية ))مطحنة اجلوهر(( البالغة ) 49%( اإىل ال�سيد : نو�ساد انات ايوت انات - هندي اجلن�سية 
بح�سة مقدارها 25% واىل ال�سيد / حممد علي جواهر منديكات �سديق منديكات – هندي اجلن�سية 
ذات م�سوؤولية  �سركة  اعمال مهنية اىل  �سركة  القانوين من  ال�سكل  تغيري   ، %24 وبح�سة مقدارها 
احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ص  اخرون.   ودخول  �سركاء   / �سريك  خروج   ، حمدودة 
القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي 

اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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عبد اهلل قا�سم عبد اهلل 

بوكالة املحامية ح�سة القبي�سي
الوادي الأخ�سر للعقارات 

الوادي الخ�سر للو�ساطة العقارية )موؤ�س�سة فردية( ملالكها/على �سعيد �سليمان عبيد ال�سلمي
ال�سلم عليكم

بالإ�سارة اىل تعييني خبريا يف الق�سية امل�سار اليها اأعله، فقد تقرر تكليف املدعى باإعلن املدعى عليهم 
بالن�سر وفقاً لل�سيغة التالية

تطلب من املدعى عليهم بالإ�سارة اىل تعيني اخلبري يف الق�سية 1189/2021 عقاري جزئي - دبي 
- الوادي الأخ�سر للعقارات 

الوادي الخ�سر للو�ساطة العقارية )موؤ�س�سة فردية( ملالكها/على �سعيد �سليمان عبيد ال�سلمي
الإت�سال مبكتب اخلبري على رقم الهاتف 3881554-04 خلل موعد اأق�ساه ال�ساعة الثانية ع�سر 
عدم  حال  ويف  م�ستنداتهم  واإ�ستلم  اأقوالهم  ل�سماع  موعد  لتحديد   25/11/2021 بتاريخ  ظهراً 

الإت�سال خلل املهلة املحددة �ستقوم اخلربة مبتابعة عملها مبا يتوفر لديها من م�ستندات
اخلبري الهند�سي

 معتز حممد حكمت املالح

اإعـــــــــــالن 

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
تكليف اعالن بالن�شر حل�شور اإجتماع جلنة اخلربة امل�شرفية 

يف الدعوى  رقم  2021/30 جتاري م�شارف كلي  
املدعي  : بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املدعى عليهم :1- التميز لل�سلمة ومكافحة احلريق )�سابقا( - اليان�ص للحماية من احلريق - �سركة ال�سخ�ص 
لللكرتوميكانيك  الكرتوبانت�ص  اأرما  الواحد ذ.م.م  )حالياً ( 2. انرتنا�سيونال افنيو انف�ستمنت )�ص.ذ.م.م( ، 3. 
ح�سن  علي  ح�سن  واخلبري/حممد  الهادي  ح�سن  هادي  حممد  عقيل  )اخلبري/  اخلربة  جلنة  تعلن  �ص.ذ.م.م 
البتدائية  دبي  حمكمة  عدالة  قبل  من  املعينة  الفل�سي(  ال�سارد  �سعيد  را�سد  حممد  �سعيد  واخلبري/  املرزوقي 
�ص.م.ع  الوطني  اخليمة  راأ�ص  بنك  املدعي/  من  واملقامة  كلي،  م�سارف  جتاري   30/2021 رقم  الدعوى  يف 
�سركة   - للحماية من احلريق  اليان�ص   - )�سابقا(  لل�سلمة ومكافحة احلريق  التميز  ال�سادة/  املدعى عليهم  فاإن 
اأرما الكرتوبانت�ص  انف�ستمنت )�ص.ذ.م.م( وال�سادة/  افنيو  الواحد ذ.م.م )حالياً( وال�سادة انرتنا�سيونال  ال�سخ�ص 
لللكرتوميكانيك �ص.ذ.م.م مدعوون حل�سور اجتماع جلنة اخلربة امل�سرفية اأو بوا�سطة وكيل معتمد واملقرر عقده 
يوم الربعاء املوافق 2021/11/24 يف متام ال�ساعة 10:00 العا�سرة �سباحاً عرب تطبيق ZOOM للت�سال 
املرئي عن بعد لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اأعله، واإح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي 

تودون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. للتوا�سل : 04-2954833
 عن جلنة اخلربة        
الدكتور/ عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

اإجتماع خربة 

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اإعالن حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية

يف الدعوي رقم 3145/2021 جتاري جزئي 
يعلن اخلبري احل�سابي / را�سد احمد ال�سيخ مبارك املنتدب يف الدعوى املذكورة اأعله مبوجب احلكم ال�سادر عن 
عدالة هيئة حمكمة دبي املوقرة بتاريخ 04/11/2021 املرفوعة من املدعي اأندري �سا�سكوف عن نف�سه وب�سفته 
باييف عن  علي  بايرزهان  الأول  عليه  املدعى  �سد  ذ.م.م  املعادن  لتجارة خدمات  ام  بي  ايه  ل�سركة  و�سريك  مدير 
نف�سه وب�سفته �سريك ومدير ل�سركتي باتو للتجارة العامة ذ.م.م و�سركة بيوتكنولوجي العاملية ذ.م.م )املدعى عليها 
الثانية واخل�سم املدخل( واخل�سم املدخل �سركة بيوتكنولوجي العاملية ذ.م.م وعليه يعلن اخلبري احل�سابي املدعى 
 21/11/2021 املوافق  الأح��د  اخل��ربة  اجتماع  حل�سور  ميثلهم  وما  ذ.م.م  العامة  للتجارة  باتو  الثانية  عليها 
ال�ساعة الرابعة والن�سف ع�سرا احل�سابية يوم )30 :4( عرب تطبيق زووم او احل�سور مبقر مكتبنا الكائن بدبي 
مبنطقة هور العنز �سرق باأبو هيل �سارع الحتاد بجوار وزارة العمل والعمال القدمية مقابل حمطة مرتو القيادة 
بناية ال�سيخ را�سد بن خليفة املكتوم الدور الول مكتب رقم 118& 119 واح�سار كافة الوثائق وامل�ستندات التي 
توؤيد موقفكم يف الدعوي حتى ن�ستطيع اأداء املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد والأ�سول ويف الوقت املحدد لل�ستف�سار 

الت�سال على الرقم ت 2686888-04 هاتف متحرك 0543092666
اخلبري احل�شابي
را�شد اأحمد ال�شيخ

اإجتماع خربة 

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9232(

املنذر : اورا لل�سقق الفندقيه �ص.ذ.م.م وميثلها / �سريل تامباروجن لوجريا - فلبنية اجلن�سية � “ ب�سفتها وكيل عن ناري�ص لخمي�ساند 
ا�سراين مبوجب الوكالة القانونية امل�سدقة اأمام كاتب العدل ب�دبي- الرب�ساء رقم 2020/1/110641 بتاريخ 2020/8/3 ب�سفته 
مدير ال�سركة مبوج�ب رخ�سة �سياحية رقم 811103 ال�سادرة عن اقت�سادية دبي - اإمارة دبي ، وميثله املحامي الدكتور/ �سرحان ح�سن 
ل�دي  عليه�ا  امل�س�دقة  الوكال�ة  مبوج�ب   784-1972-7069851-3 رق�م  هوية  بطاقة   - اجلن�سية  اإماراتي   - املعين�ي  ح�سن  حممد 
احلج�اجي  اهلل  عب�د  مو�س�ى  م�انع   / ال�سيد  وميثل�ه   2021/1/31 بتاريخ   2021/1/22907 رق�م  الرب�س�اء   - ب�دبي  ال�ع�دل  كات�ب 
- مين�ي اجلن�سية - بطاق�ة ه�وي�ة رق�م 784198851870620 مبوج�ب الوكالة امل�سدقة عليه�ا ل�دي الكات�ب ال�ع�دل ب�دبي - الرب�س�اء ب�رقم 
العنوان : اإمارة دبي - منطقة البزن�ص باي - اأوبروي تاور - الطابق العا�سر - مكتب   -  2021/6/17 بتاريخ   2021/1/130528

رقم 1002 - هاتف : 97142324000 - هاتف متحرك : 971529089841
املنذر اإليه : حممد جي�ساد كونوت ، حامل للهوية رقم : 784199318692425

يخطر املنذر املنذر اإليه ب�سرورة الوفاء باملبلغ املرت�سد يف ذمته وفقاً للإتفاق املربم بينهما واملرت�س�د عن�ه يف ذمته املبلغ املذكور يف �سدر 
هذا الإخطار والبالغ قدره 150،000،00 درهم اإماراتي “مائة و خم�سون األف درهم اإماراتي فقط”  املنذر اإىل اللجوء للق�ساء للمطالبة 
والأتعاب،   والر�سوم  النفقات  ك�اف�ة  اإليه�ا  املخط�رة  حتميل  م�ع  واأدبي�ة  مادية  اأ�سرار  م�ن  ب�ه�ا  ل�ح�ق  عم�ا  التعوي�سات  مع  املذكور  باملبلغ 

بالإ�سافة اإىل حتميلها التعوي�ص اجلابر لل�سرر، مع حف�ظ ك�اف�ة احلقوق الأخ�رى للمخط�ر احلا�سرة وامل�ستقبلية.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13394 بتاريخ 2021/11/17 
اإعالن بالن�شر

رقم )2021/9267(
املنذر : اإ�سماعيل �ساه جان اكرب - باك�ستاين اجلن�سية.

املنذراليه : بوناكال حممد ن�سار - هندي اجلن�سية.
ولكل ما تقدم ينذر املنذر/ املنذر اإليه ب�سرورة دفع امل�ستحقات مبلغ وقدره 
غري  ل  دره�����م  وخم�سون  و�سبعمائة  ال�����ف  وث��لث�����ون  اث��ن��ان   )32،750(
مو�س�وع النذار ، وذلك بعد 5 يوم من تاريخ الن�سر ، واإل �سي�سطر املنذر 
بالتعوي�ص  واملطالبة  ل�ه  حتف�ظ  التي  القانونية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ 
املنا�س�ب ع�ن اي عطل اي ع�ط�ل او �س�رر ت�ع�ر�ص ل�ه املنذر ، مع حتميل املنذر 

ال�ي�ه بكاف�ة الر�سوم وم�ساريف التقا�سي واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي



األربعاء   17  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13394  
Wednesday     17   November   2021   -  Issue No   13394

13

عربي ودويل

•• الفجر -هيلني في�شيري –ترجمة خرية ال�شيباين
   يف الوقت نف�شه , جتري ثالث حماكمات, حتتكر 
العنف  حمــورهــا  بكثافة,  الإعــالمــيــة  الأ�ـــشـــواء 
حياد  حــول  تــ�ــشــاوؤلت  ــددا  جم وتثري  العن�شري, 
العدالة الأمريكية.    هكذا اأرادت الروزنامة, ُتعقد 
خمتلفة  حماكمات  ثالث  ــات,  ولي ثالث  يف  حالًيا 
اأ�شخا�س  ا�شتخدم   : نف�شه  املو�شوع  تتناول  ولكنها 
اأنف�شهم �شلطة ل ميلكونها, العنف يف  بي�س, منحوا 

�شياق عرقي كامن.

يف فرجينيا، جمموعة من القوميني البي�ص يف قف�ص التهاميحتمي كايل ريتنهاو�ص بالدفاع عن النف�ص

 ال�سحايف الأمريكي املُفرج عنه يف بورما ي�سل اإىل الدوحة 
ب�سحة جيدة ج�سديا. مل اأتعر�ص للتجويع اأو لل�سرب«.

وُق��ب�����ص يف اأي���ار/م���اي���و ع��ل��ى ف��ي��ن�����س��رت ال����ذي ك���ان ي��ع��م��ل يف جملة 
كان يف طريقه  فيما  تقريبا،  عام  منذ  املحلية  ميامنار”  “فرونتري 

اإىل املنزل لروؤية اأ�سرته.
 11 بال�سجن  ب��ورم��ا حكما  اأ���س��درت حمكمة يف  امل��ا���س��ي،  وال���س��ب��وع 
بتهم  الق�سبان،  وراء  يوما   176 اأم�سى  بعدما  فين�سرت  على  عاما 

التحري�ص وت�سكيل جمعيات غري قانونية وانتهاك قانون الهجرة.
تهمتا  عاما   37 البالغ  ال�سحايف  اإىل  وجهت  منف�سلة،  ق�سية  ويف 
الإرهاب والتحري�ص على الفتنة وهي تهم ميكن اأن توؤدي اإىل �سدور 
اأحكام بال�سجن مدى احلياة. ورّحبت الوليات املتحدة بالإفراج عنه 

قائلة اإنه “�ُسجن ظلما«.

•• الدوحة-اأ ف ب

ب��ورم��ا لدى  املُ��ف��رج عنه يف  فين�سرت  داين  الأم��ريك��ي  ال�سحايف  اأّك���د 
و�سوله اإىل الدوحة يف طريقه اإىل الوليات املتحدة، اأنه �ُسجن “بل 

�سبب” لكّنه مل يتعر�ص للتجويع اأو ال�سرب خلل فرتة �سجنه.
عنه  الف���راج  الثنني ومت  �سابق  وق��ت  فين�سرت يف  العفو عن  و�سدر 
من  وك���ان  ال�سجن.  يف  اأ���س��ه��ر  �ستة  ق��راب��ة  اأم�����س��ى  بعدما  وترحيله 
احتمال  يواجه  كان  الثلثاء حيث  اأم��ام حمكمة  اأن ميثل  املفرت�ص 

عقوبة ال�سجن املوؤبد بتهمتي الإرهاب والتحري�ص على الفتنة.
بعيد  الدوحة  املطار يف  م��درج  على  لل�سحافيني من  فين�سرت  وق��ال 
خروجه من طائرة خا�سة “اعتقلت واحتجزت بل �سبب لكنني كنت 

“نرحب  اأن��ت��وين بلينكن يف بيان  وق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي 
ال�سجن يف  م��ن  دان��ي��ال فين�سرت  الأم��ريك��ي  ال�سحايف  ع��ن  ب��الإف��راج 

بورما حيث احتجز ظلما لنحو �ستة اأ�سهر«.
فيما  عائلته  اإىل  قريبا  �سيعود  داين  لأن  �سعيدون  “نحن  واأ���س��اف 
زال��وا م�سجونني  ما  الذين  الآخرين  ب��الإف��راج عن  املطالبة  نوا�سل 

ظلما يف بورما«.
داين”.  دي���ارك،  يف  ب��ك  للرتحيب  مت�سّوقون  “نحن  بلينكن  وت��اب��ع 
�سّيق اجلي�ص يف بورما اخلناق على ال�سحافة منذ توّليه ال�سلطة يف 
انقلب �سباط/فرباير، واعتقل ع�سرات ال�سحافيني الذين انتقدوا 
من  اأك��رث  مقتل  ع��ن  اأ�سفرت  وال��ت��ي  املعار�سة  على  القمعية  حملته 

1200 �سخ�ص وفًقا ملجموعة مراقبة حملية.

وقال فين�سرت يف الدوحة “اأ�سعر اأنني بخري من الناحية اجل�سدية. 
اإنها نف�ص حالت احلرمان التي تاأتي مع اأي �سكل من اأ�سكال ال�سجن. 

ت�سعر اأنك متيل نحو اجلنون قليًل«.
ينتهي  األ  القلق من  ازداد  ال�سجن(،  )ف��رتة  اأم��د  “كلما ط��ال  وتابع 
البقاء يف حالة ذهنية”  ك��ان  الأك���رب  ال�ساغل  ف���اإّن  ل��ذا  اأب���ًدا.  الأم���ر 

م�ستقّرة.
بعد  مّت  ال�سحايف  عن  الإف���راج  ف��اإّن  ريت�سارد�سون،  منظمة  وبح�سب 
بيل  ال�سابق  الأمريكي  الدبلوما�سي  بني  لوجه”  وجها  “مفاو�سات 

ريت�سارد�سون ورئي�ص املجل�ص الع�سكري مني اأونغ هلينغ.
�سراح  لإط���لق  ارتياحها  ع��ن  بيان  يف  ال�سحايف  اأ���س��رة  اأع��رب��ت  وق��د 

فين�سرت.

القا�سي  يتهمون  ال��ذي��ن  ال�����س��ود 
“النظام  امل���ع���اي���ري.  ب���ازدواج���ي���ة 
العدالة”،  ملفهوم  اإهانة  القانوين 
اأحدهم.  ن��ي��و���س��وم،  ب���ري  خل�����ص 
ف������اإن نغمة  ع������لوة ع���ل���ى ذل������ك، 
اخللوي  ال���ه���ات���ف  ع��ل��ى  ال���رن���ني 
ال������ذي رن يف  ل��ل��ق��ا���س��ي ن��ف�����س��ه، 
يتم  اأغنية  هي  اجل��دل،  منت�سف 
اجتماعات  ج��م��ي��ع  يف  ت�����س��غ��ي��ل��ه��ا 

دونالد ترامب.
اإن��ه��ا حماكمات رم��زي��ة، ومتثل     
ال���س��ت��ق��ط��اب ال�����س��ي��ا���س��ي احل���اد 
ال��ع��رق��ي��ة، يتابع  امل�����س��األ��ة  ب�����س��اأن 
“حتى ل��و مل  الأ���س��ت��اذ ف��ي��ن��ديل. 
بهذه  واملحامون  الق�ساة  يقدمها 
اإليها  ال��ن��ظ��ر  ف�سيتم  ال��ط��ري��ق��ة، 
كانت  واأّي����ا  �سيا�سية.  زاوي����ة  م��ن 
ال��ن��ت��ي��ج��ة، ف���اإن���ه���ا ���س��ت��ك��ون غري 
ال��ب��لد... لن  مر�سّية جل��زء من 
اأتفاجاأ اإذا اندلع املزيد من اأعمال 

العنف«.

ثلثة  اُت�����ه�����م  ج����ورج����ي����ا،  يف     
رج��ال بقتل اأح��م��د اأرب���ريي، وهو 
رج��ل اأ���س��ود ك��ان مي��ار���ص ريا�سة 
الرك�ص. يف 23 فرباير 2020، 
وترافي�ص  ج����ري����ج����وري  ح���م���ل 
جار  م��ع  واب��ن��ه(،  )اأب  ماكمايكل 
اأربريي  وط����اردوا  ال�����س��لح  لهما، 
يف �سيارة، لل�ستباه يف م�سوؤوليته 
ع����ن ع���م���ل���ي���ات ���س��ط��و يف احل����ي. 
ح��ا���س��روه واأط��ل��ق��وا ع��ل��ي��ه ثلث 
بت�سوير  اأحدهم  ق��ام  ر�سا�سات. 
القب�ص  يتم  ومل  بهاتفه،  امل�سهد 
ظهور  اإث�������ر  اإل  ال���ث���لث���ة  ع���ل���ى 
ال��ف��ي��دي��و ع��ل��ى الإن�����رتن�����ت، بعد 
اأك���رث م��ن �سهرين م��ن احل���ادث. 
الدفاع  ب��درع  الثلثة  ن  ويتح�سّ

عن النف�ص.
يحتمي  وي�سكون�سن،  ولي��ة     يف 
اأبي�ص  ���س��اب  ري��ت��ن��ه��او���ص،  ك��اي��ل 

عام  النف�ص.  عن  بالدفاع  ا،  اأي�سً
2020، اأخذ بندقيته الهجومية، 
ال�سن  دون  اأي  عاًما،   17 وعمره 
اأع�ساء  اإىل  وان�����س��م  ال��ق��ان��ون��ي��ة، 
م�����س��ل��ح��ني م���ن اجل���م���اع���ات �سبه 
الدفاع  وميلي�سيات  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
اإنهم  ك��ي��ن��و���س��ا، ق��ال��وا  ال���ذات���ي يف 
وحماية  النظام،  ل�ستعادة  ج��اوؤوا 
كانت  املدينة،  حملت جتارية يف 
يف  عرقية  �سغب  لأع��م��ال  عر�سة 
على  النار  �سرطي  اإط��لق  اأعقاب 
اأمريكي من اأ�سل اأفريقي يف وقت 

�سابق.
كايل  ق����ت����ل  امل�����واج�����ه�����ة،  يف      
ريتنهاو�ص، اثنني من املتظاهرين 
�سرخات  ورغ�����م  ث���ال���ًث���ا.  وج�����رح 
ال�سهود، مل تعتقله ال�سرطة وعاد 
اإىل منزله، لي�سّلم نف�سه يف وقت 
لح����ق. يف ح��ال��ت��ه، ���س��ح��اي��اه من 

ال���ذي���ن قتلوا  ال��ث��لث��ة  ال���رج���ال 
ال������ع������ّداء، اأن�������ه ل ي����ري����د امل���زي���د 
يف  ال�سود”  “الق�ساو�سة  م����ن 
للتاأثري  حم���اول���ة  “يف  ال���ق���اع���ة، 
اآل  الق�ص  ج��اء  املحلفني”.  على 
اأمريكي  �سيا�سي  وه��و  �ساربتون، 
م��ن اأ���س��ل اأف��ري��ق��ي ل��دع��م عائلة 

اأربريي.

كلمة “ثقيلة يف معناها«
وي�����س��ك��ون�����س��ن، منع     يف ولي�����ة 
املكلف مبحاكمة  �سرودر  القا�سي 
ري��ت��ن��ه��او���ص، ال��ن��ي��اب��ة م��ن و�سف 
قتلهم  ال�����ذي�����ن  امل����ت����ظ����اه����ري����ن 
“ال�سحايا”.  ب�  ال�ساب  وا�سابهم 
واأو�سح اأنها كلمة “ثقيلة املعنى”. 
الدفاع  باإمكان  اإن  املقابل، قال  يف 
“ناهبون”  اأنهم  على  ت�سنيفهم 
“حارقون  و  �سغب”  “مثريي  و 
ذلك.  اإثبات  ا�ستطاع  اإذا  عمًدا”، 
وق��د األ��ه��ب ه��ذا ال��ق��رار الن�سطاء 

اأ�سبح  ريتنهاو�ص  لكن  البي�ص، 
ملهما لليمني املتطرف، و�ساعده 
ن�����س��ط��اء يف ج��م��ع م��ل��ي��وين دولر 
�سراحه  واإط�������لق  ع��ن��ه  ل���ل���دف���اع 
�سراحه،  اإط������لق  ب��ع��د  ب��ك��ف��ال��ة. 
من  جمموعة  م��ع  ���س��وًرا  التقط 

اتباع تفّوق الرجل البي�ص.
تقف  ف���رج���ي���ن���ي���ا،  يف  اأخ����������رًيا     
جم�����م�����وع�����ة م��������ن ال����ق����وم����ي����ني 
بتنظيم  عنا�سرها  يّتهم  البي�ص 
مظاهرات 11 اأغ�سط�ص 2017 
انتهت  وال��ت��ي  �سارلوت�سفيل،  يف 
النازيني  اأح��د  ق��اد  عنف.  باأعمال 
من  ح�سد  و���س��ط  �سيارته  اجل���دد 
املناوئني وقتل امراأة  املتظاهرين 
�سابة. اإن هذه الق�سية “اأ�سبحت 
القا�سي  ق��ال  للغاية”،  �سيا�سية 

مت اخ��ت��ي��ار ه��ي��ئ��ة امل��ح��ل��ف��ني مرة 
اأخ��������رى ب���اأغ���ل���ب���ي���ة ����س���اح���ق���ة من 
البي�ص. “هذا ل يعني اأن املحلفني 
حمايدين،  ي��ك��ون��وا  ل��ن  ال��ب��ي�����ص 
النظام  باأن  لكنه يعطي النطباع 
يعترب  ل يعمل بطريقة عادلة”، 
ال��ق��ان��ون يف  اأ���س��ت��اذ  كيث فينديل، 
وي�سيف:  وي�سكون�سن.  ج��ام��ع��ة 
منذ  قليًل  تتغري  الأم��ور  “بداأت 
ال�سرطي  �سوفني،  دي��ري��ك  اإدان���ة 
ال���ذي قتل الأ���س��ود ج���ورج فلويد 
يزال  ل  ول��ك��ن  مينيابولي�ص،  يف 

اأمامنا طريق طويلة لنقطعها«.
تظهر  بالعن�سرية  الت��ه��ام��ات     
قاعة  و�����س����ط  ب���ان���ت���ظ���ام  اي�������س���ا 

املحكمة.
 ادع��ى كيفن غ��وف، اأح��د حمامي 

ع���ن حماكمة  امل�������س���وؤول  ����س���رودر 
على  ه��ذا  وين�سحب  ريتنهاو�ص. 
لأنه  ا،  اأي�سً الخريني  الق�سيتني 
التاأكيد  يف  الدفاع  ا�ستمرار  رغ��م 
على اأن اأفعال موكليهم ل علقة 
لها بالق�سايا العرقية، فاإن امل�ساألة 

العن�سرية يف قلب كل ذلك.

»متييز متعّمد«
املحلفني،  هيئة  اخ��ت��ي��ار  اأث��ن��اء     
�سارلوت�سفيل،  يف  القا�سي  ���س��األ 
من  الكثري  املحتملني  املر�سحني 
حول  اآرائ��ه��م  بخ�سو�ص  الأ�سئلة 
الأهلية،  واحل�����رب  ال��ع��ن�����س��ري��ة، 
والقومية البي�ساء، وحركة حياة 
ال�سود مهمة، واأنتيفا، للتاأكد من 

اأنهم لي�سوا متحيزين للغاية.

    يف جورجيا، اأثناء اختيار هيئة 
اأرب��ريي، �سئلوا  املحلفني ملحاكمة 
اأن  يعتقدون  كانوا  اإذا  عما  ا  اأي�سً
ال��ع��ل��م ال���ك���ون���ف���درايل ك����ان رم����ًزا 
يدعمون  كانوا  اإذا  وما  عن�سرًيا، 
حركة حياة ال�سود مهمة. ا�ستمر 
الخ��ت��ي��ار 11 ي���وًم���ا، وع��ل��ى 12 
بينما  اأ���س��ود،  حملًفا، واح��د فقط 
ال�سود يف هذه  الأمريكيون  ميثل 
27 باملائة من ال�سكان.  املقاطعة 
باإق�ساء  ال����دف����اع  حم���ام���و  ق�����ام 
ب�سكل  ����س���ود  م��ر���س��ح��ني  ث��م��ان��ي��ة 
م��ن��ه��ج��ي، وواف�����ق ال��ق��ا���س��ي على 
لكن  متعمد”،  “متييز  وج�����ود 
م�سروعة  اعرتا�سات  للمحامني 

ول ي�سمح له القانون بالتدخل.
   يف كينو�سا، ملحاكمة ريتنهاو�ص، 

الق�شاء الأمريكي وازدواجية املعايري:

ثالث حماكمات حتيي التوترات حول امل�ساألة العرقية
حماكمات رمزية ترتجم ال�شتقطاب ال�شيا�شي احلاد ب�شاأن امل�شاألة العرقية

قد ت�ستعيد املظاهرات ح�سورها؟ اُتهم ثلثة رجال بقتل اأحمد اأربريي

ن�شطاء �شود يتهمون النظام القانوين باأنه اإهانة ملفهوم العدالة

اأيا كانت، �ستكون النتيجة غري مر�سية جلزء من البالد... واندلع املزيد من اأعمال العنف وارد

بهجوم اإلكرتوين.. هل بداأت احلرب على النتخابات يف ليبيا؟وا�سنطن حت�ّس رعاياها على مغادرة اإثيوبيا فورًا
•• وا�شنطن-اأ ف ب

حربا  ت�سهد  التي  اإثيوبيا  مغادرة  على  جم��ددا  رعاياها  املتحدة  الوليات  ت  ح�سّ
مدمرة فورا، حمّذرة من اأنه لن تكون هناك عملية اإجلء على غرار تلك التي 
نّفذت يف اأفغان�ستان. ومنذ اأيام تدعو �سفارة الوليات املتحدة يف اأدي�ص اأبابا الرعايا 
للخروج  التجارية  اجل��وي��ة  ال��رح��لت  م��نت  على  ت��ذاك��ر  حجز  اإىل  الأم��ريك��ي��ني 
وتعر�ص  العا�سمة.  اإىل  الزحف  ي�ستبعدون  املتمردون  يعد  مل  حيث  البلد  من 
ال�سفارة تقدمي قرو�ص للذين يتعّذر عليهم �سراء تذاكر ال�سفر على الفور. وقال 
املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية نيد براي�ص اإّن ما نقوم به لي�ص �سببه 
براي�ص عن خ�سيته من  واأع��رب  لأّننا عملّيون«.  بل  ال�سلم،  اآف��اق  اإزاء  “الت�ساوؤم 
هو  اأفغان�ستان  يف  �سهدناه  ما  “باأن  العاّمة  يف �سفوف  “اعتقاد خطاأ”  ي�سود  اأن 
اأّي مكان ويف كّل مكان يف العامل”.  اأمر ميكن للحكومة الأمريكية القيام به يف 
اأر�سلت اآلف اجلنود اإىل مطار كابول يف منت�سف اآب-اأغ�سط�ص  وكانت وا�سنطن 

•• طرابل�س-وكاالت

بداأت التحذيرات من خمطط عرقلة النتخابات يف ليبيا، تتحول اإىل وقائع على 
الأر�ص، حيث كانت املفو�سية الوطنية العليا للنتخابات امل�ستهدفة، فيما ينذر 

باأن “حربا �ساملة” على ا�ستحقاق دي�سمرب تلوح يف الأفق.
مبوقع  �سفحتها  ع��ل��ى  املفو�سية  لرئي�ص  ت�سريح  ُن�����س��ر  حينما  �سجة  وث����ارت 
تر�سح �سيف الإ�سلم، جنل العقيد معمر القذايف،  رف�ص  فيه  يعلن  “في�سبوك”، 
اأقدم  ل�”هجوم” اإلكرتوين، حيث  تعر�ست  ال�سفحة  اأن  ذلك  بعد  ات�سح  اأن��ه  اإل 
جمهولون على اخرتاقها ون�سر “الت�سريح املكذوب”، بح�سب رئي�ص ق�سم التقنية 
ال�ساعة  م�ستمرا حتى  العمل لزال  اأن  اإىل  اأ�سار  ال��ذي  رحيل،  في�سل  باملفو�سية 
حدوث  كيفية  عن  فايز  اأحمد  الليبي  ال�سيا�سي  املحلل  وت�ساءل  ل�سرتجاعها. 
اأكرث  اأنها  “في�سبوك”، ما يعني  “موثقة” من  الهجوم، خ�سو�سا واأن ال�سفحة 
باملركز الإعلمي  اأف��راد  ا�ستقطاب  العاملي، حمذرا من  التطبيق  تاأمينا من قبل 

اجلي�ص  ا�ستكمال  قبل  اأفغان�ستان  يف  ال�سلطة  على  طالبان  حركة  ا�ستولت  حني 
ط��ارئ��ة. وخلل  اإج���لء  لتنفيذ عملية  وذل���ك  ال��ب��لد،  م��ن  ان�سحابه  الأم��ريك��ي 
ج�سر  اإقامة  من  الأمريكي  اجلي�ص  متّكن  حلفائه،  ومب�ساعدة  ونّيف،  اأ�سبوعني 
جوي واإجلء اأكرث من 123 األف �سخ�ص بني اأمريكيني واأجانب، واآلف الأفغان 
اأولئك الذين تعاونوا مع دول غربية يف  املتخّوفني من انتقام طالبان، خ�سو�ساً 
املا�سي. لكّن اإدارة بايدن تعّر�ست لنتقادات حادة لإخفاقها يف التخطيط ب�سكل 
اأف�سل لعملية الإجلء، ولرتكها عدداً من الأمريكيني يف اأفغان�ستان بعد ان�سحاب 
القوات الأجنبية. وفتحت وزارة اخلارجية حتقيقاً داخلياً لتبيان كيف كان ميكن 
تنظيم عملية الإجلء ب�سكل اأف�سل واأكرث ا�ستباقية. والإثنني قال براي�ص اإّن “ما 
لكّنه اأ�سار اإىل اأّن اإقامة “ج�سر جوي  فعلناه يف اأفغان�ستان كان فريداً من نوعه”، 
ع�سكري لنحو 125 األف �سخ�ص... لي�ص باأمر ميكن للحكومة الأمريكية تكراره 
النتظار حتى  اإىل  الأمريكيني  “لي�ص هناك ما يدعو  وتابع  اآخ��ر«.  اأّي مكان  يف 

اللحظة الأخرية” ملغادرة اإثيوبيا عرب الرحلت اجلوية التجارية.

فايز  ونبه  النتخابات.  واإف�ساد  الأوراق  اإىل خلط  ت�سعى  اأط��راف  للمفو�سية من 
اإىل اأنها لي�ست الواقعة الأوىل، بل الثالثة على التوايل، حيث كانت املرة ال�سابقة 
ال�سفحة، ويو�سح  اأن حتذفه  الرئي�ص، قبل  تر�سح  �سروط  بيان حول  ن�سر  حني 
القائمون عليها اأنه “ن�سر باخلطاأ«.  ويف حني، اأغلقت مكاتب الإدارات النتخابية 
وغريان”  وزلينت  وزليطن  ورق��دال��ني  واجلميل  واخلم�ص  “الزاوية  من  كل  يف 
التدخل من  اإىل حماولة بع�ص اجلهات  اأ�سارت  التي  بح�سب ما ك�سفته م�سادر، 

اأجل اإعادة العمل بها مرة اأخرى.
ويبدو اأن وعيد رئي�ص جمل�ص الدولة الإخواين، خالد امل�سري، الذي اأطلقه قبل 
واملفو�سية،  “ح�سار” املقرات احلكومية  اإىل  دعا علنية  اأ�سابيع، حتقق، حينما 

حمر�سا على “عدم امل�ساركة” يف ال�ستحقاق املقبل �سواء كناخبني اأو مر�سحني.
بهذا اجلمع ومن يقف  ت�ستهينوا  “ل  الليبيني قائل:  اإىل  التهديدات  كما وجه 
تر�سح  م�سبًها  نريدهم”،  اأ�سخا�ص ل  انتخاب  لتجنب  �سيء  اأي  و�سنفعل  وراءن��ا، 

هوؤلء ب�”النازية والفا�سية«.
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 
املودعة بالرقم 344118:تاريخ: 2021/03/29

بيانات الأولوية: 
ال�سم: �سنغهاي جينبي فوتوجرافك اإيكويبمينتز كو ، ال تي دي.

وعنوانه: 7 جي . ات�ص )كاياجن بيلدينج( رقم 788 دينج اك�ص روود ، �سنغهاي، رمز بريدي 200052 ، ال�سني.
�شورة العالمة   

               
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:31

�سدة  قيا�ص  )اأجهزة  لل�سوء  التعر�ص  مدة  قيا�ص  اأجهزة  الفوتوغرايف(،  )للت�سوير  وّما�سة  اإ�ساءة  اأجهزة 
الإ�ساءة(، منا�سب ثلثية القوائم للكامريات، م�سابيح للغرف املظلمة )للت�سوير الفوتوغرايف(، منا�سب 
الفوتوغرايف(، م�سابيح وّما�سة )للت�سوير  الفوتوغرايف، مر�سحات )فلتر( )للت�سوير  الت�سوير  لأجهزة 
)للت�سوير  تكبري  اأجهزة  الفوتوغرافية،  والأدوات  للأجهزة  خ�سي�ساً  م�سنوعة  �سناديق  الفوتوغرايف(، 

الفوتوغرايف(، اأغطية عد�سات.
و�سف العلمة: العلمة عبارة عن   كلمة  JINBEIبخط عري�ص فوقها احلرف J بخط وطريقة مميزة 

والكلمات باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

EAT 157083

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 
املودعة بالرقم 347995:تاريخ: 2021/03/29

بيانات الأولوية: 
ال�سم: ثريي مي�سال ف جاكوب�ص

وعنوانه: �سي.بيه كوجنونتو ماليبو، بورتال 9، اأبارتامنتو 72،
اأوربانيزا�سيون روديو بيت�ص ا�ص/ان، 29660 ماربيل  ، اإ�سبانيا

�شورة العالمة         

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
امللب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص.

بني  الأزرق  اللون  بتدرجات  مميزة  وطريقة  عري�ص  بخط    OC ح��ريف  عبارة  العلمة  العلمة:  و�سف 
باللون  الإجنليزية  باللغة  باأكملها  والعلمة   OCEAN CLUB كلمتي   حتتهما  مموجني  خطيني 

الأزرق الفاحت.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

EAT 169294

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 
املودعة بالرقم 347996:تاريخ: 2021/03/29

بيانات الأولوية: 
ال�سم: ثريي مي�سال ف جاكوب�ص

وعنوانه: �سي.بيه كوجنونتو ماليبو، بورتال 9، اأبارتامنتو 72،
اأوربانيزا�سيون روديو بيت�ص ا�ص/ان، 29660 ماربيل  ، اإ�سبانيا

�شورة العالمة              

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
خدمات الرتفيه وخدمات النوادي )مبا يف ذلك النوادي ال�ساطئية والنوادي الليلية( واإنتاج املو�سيقى.

بني  الأزرق  اللون  بتدرجات  مميزة  وطريقة  عري�ص  بخط    OC ح��ريف  عبارة  العلمة  العلمة:  و�سف 
باللون  الإجنليزية  باللغة  باأكملها  والعلمة   OCEAN CLUB كلمتي   حتتهما  مموجني  خطيني 

الأزرق الفاحت.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

EAT 169295

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية: 
املودعة بالرقم 347999:تاريخ: 2021/03/29

بيانات الأولوية: 
ال�سم: ثريي مي�سال ف جاكوب�ص

وعنوانه: �سي.بيه كوجنونتو ماليبو، بورتال 9، اأبارتامنتو 72،
اأوربانيزا�سيون روديو بيت�ص ا�ص/ان، 29660 ماربيل  ، اإ�سبانيا

�شورة العالمة       

      
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، خدمات املطاعم.
بني  الأزرق  اللون  بتدرجات  مميزة  وطريقة  عري�ص  بخط    OC ح��ريف  عبارة  العلمة  العلمة:  و�سف 
باللون  الإجنليزية  باللغة  باأكملها  والعلمة   OCEAN CLUB كلمتي   حتتهما  مموجني  خطيني 

الأزرق الفاحت.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ ا�سدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

EAT 169296

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 166864
 باإ�سم : يونيليفر جلوبال اآي بيه ليمتد

وعنوانه: بورت �سنليت ، ويرال ،  مري�سي�سايد ، �سي اإت�ص 62 4 زد دي ،  اململكة املتحدة .
بتاريخ: 2013/02/17 وامل�سجلة حتت الرقم: 166864 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/12/21 

وحتى تاريخ: 2031/12/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

EAT 66661

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163356
 باإ�سم : يونيليفر جلوبال اآي بيه ليمتد

وعنوانه: بورت �سنليت ، ويرال ،  مري�سي�سايد ، �سي اإت�ص 62 4 زد دي ،  اململكة املتحدة .
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منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 163355
 باإ�سم : يونيليفر جلوبال اآي بيه ليمتد

وعنوانه: بورت �سنليت ، ويرال ،  مري�سي�سايد ، �سي اإت�ص 62 4 زد دي ،  اململكة املتحدة .
بتاريخ: 2013/02/17 وامل�سجلة حتت الرقم: 163355 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2021/10/05 

وحتى تاريخ: 2031/10/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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وزارة االقت�شاد
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عربي ودويل

ح�����������روب
بني  ال��ن��ف��وذ 
امل��ع��ت��دل��ني 
والتقدميني، 
ج����ع����ل����ت 
احلكومة تبدو 
وكاأنها م�سلولة

حتليل اخباري

••  الفجر –خرية ال�شيباين
   �شعبية يف انتكا�س و�شفعة انتخابية يف فرجينيا: 
النتخابات  م�شبقا  بــايــدن  مع�شكر  خ�شر  هــل 

الت�شريعية لعام 2022؟
من  عــام  بعد  �شغرًيا.  اإجنـــاًزا  بايدن  جو  حقق     
برنامج  متــريــر  يف  جنــح  ال�شلطة,  اإىل  و�ــشــولــه 
مليار   1200 بقيمة  التحتية  البنية  يف  ا�شتثمار 
اجل�شور  مــن  مــتــدهــورة  �شبكة  لتحديث  دولر 
والطرق, مع تطوير الإنرتنت عالية التدفق. وقد 
حاول اأ�شالفه دون جدوى اإطالق مثل هذه اخلطة 
ال�شتقطاب  اأوقـــات  يف  ـــرز  والأب �شنوات.  طيلة 
القانون  م�شروع  على  املوافقة  متت  هذه:  ال�شديد 
بدعم من 13 ع�شًوا منتخًبا من احلزب اجلمهوري 

يف جمل�س النواب.

ي�شعرون بالذعر وينق�شهم التوافق:

يف موقف دفاعي، موجة كاآبة ت�سرب الدميقراطيني...!
امل�شادقة على خطته الكربى لن تعزز �شعبية بايدن ولن تنقذ ال�شفينة

   لكن الحتفاء تعرتيه مرارة... 
لأن هذه اخلطة الكبرية لن تعزز 
بايدن.  ج��و  �سعبية  ب��ال�����س��رورة 
)مت  اأخ��ري  راأي  ل�ستطلع  وف��ًق��ا 
اإجراوؤه قبل الت�سويت على خطة 
ال�ستثمار(، فاإن 38 باملائة فقط 
م���ن الأم��ري��ك��ي��ني را����س���ون على 

اإدارة الرئي�ص.
 خ��ا���س��ة، ان ه���ذا الإ����س���لح رغم 
���س��ع��ب��ي��ت��ه، ل���ن ي���ك���ون ك��اف��ي��اً ملنع 
خ�سارة  م����ن  ال���دمي���ق���راط���ي���ني 
ال����ك����وجن����ر�����ص يف  الأغ����ل����ب����ي����ة يف 

انتخابات نوفمرب 2022.
   ت���ق���ل���ي���دي���ا، ي���ت���دح���رج احل����زب 
احلاكم يف القرتاع الن�سفي، لكن 
هذه املرة، تبدو علمات التحذير 

مثرية للقلق ب�سكل خا�ص. 
تلقى  الأخ���������������رية،  الآون�������������ة  يف 
بارعة  ���س��ف��ع��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ون 
ان���ت���زع  ان���ت���خ���اب���ات حم���ل���ي���ة.  يف 

ولية  حاكم  مقعد  اجلمهوريون 
بايدن  ب��ه��ا  ف���از  ال���ذي  فرجينيا، 
 ،2020 ن��ق��اط ع��ام   10 ب��ف��ارق 
مبقعد  ي������ف������وزوا  اأن  وك������������ادوا 
التاريخي  امل��ع��ق��ل  ن��ي��وج��ري���س��ي، 

للي�سار.
ت�����ف�����������س�����ري ه�����زمي�����ة   ومي�������ك�������ن 
فرجينيا  يف  ال���دمي���ق���راط���ي���ني 
اأ�سوات  ب��خ�����س��ارة  خ��ا���ص  ب�����س��ك��ل 
وامل�ستقلني  املعتدلني  الناخبني 
ال��ك��ربى، وهم  امل���دن  يف �سواحي 
الذين �سمحوا جلو بايدن بالفوز 

عام 2020.
    مت ان��ت��خ��اب ه���ذا الأخ����ري من 
خ����لل ت���ق���دمي ن��ف�����س��ه ع��ل��ى اأن���ه 

بن،  م��ارك  يقول  الو�سط”،  نحو 
لبيل  ال����س���رتات���ي���ج���ي  امل��خ��ط��ط 
�سيا�سة  م��ع  كلينتون،  وه��ي��لري 
وحتديد  ح����زم����ا،  اأك������رث  ه���ج���رة 
الإن���ف���اق ال���ع���ام، وال��رتك��ي��ز على 
خم��اوف الأم��ري��ك��ي��ني، م��ن بينها 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ���س��ع��ر الأدوي������ة، 
اأف�سل للم�سنني  وتغطية �سحية 
الدميقراطيون  ا�ستمر  “اإذا   ...
يف امل�����س��ار احل����ايل، وا���س��ت��م��روا يف 
التقدميني،  اأول����وي����ات  تلبي�����ة 
ف��اإن��ه��م ي���خ���اط���رون ب��ف��ق��دان ما 
وغالبية  م��ق��ع��ًدا،   50 اإىل  ي�سل 
اأع�����������س�����اء جم���ل�������ص ال������ن������واب يف 
الن�سفي”،  التجديد  ان��ت��خ��اب��ات 

ترامب،  دون���ال���د  ���س��د  ال���رتي���اق 
ال�ستقرار  بع�ص  با�ستعادة  ووعد 
واجلدية يف البيت الأبي�ص. غري 
ان الن�سحاب من اأفغان�ستان كان 
�سعبية  وت��ق��و���س��ت  ذري��ع��ا،  ف�سل 
الإنتاج  م�سكلت  ب�سبب  الرئي�ص 
اإىل  اأدت  التي  الدولية،  والإم��داد 
ارتفاع اأ�سعار ال�سيارات والأجهزة 
فواتري  ارتفعت  املنزلية، يف حني 

الوقود والت�سخم. 
بالإ�سافة اإىل ذلك، جعلت حروب 
النفوذ واملفاو�سات التي ل تنتهي 
املعتدلني  ب��ني  ال��ك��وال��ي�����ص  خ��ل��ف 
اأج�����ل مترير  وال��ت��ق��دم��ي��ني م���ن 
احلكومة  بايدن”،  “اإ�سلحات 

ال�������س���ي���ا����س���ي.   اجل��م��ي��ع ميار�ص 
ال�سغط على جو بايدن. ويعتقد 
طموًحا  ي���ك���ن  مل  اأن������ه  ال���ي�������س���ار 
اأثبط  – وه���ذا  الكفاية  فيه  مب��ا 
عزمية الناخبني –ويدفع به اىل 
الإ�سلحية  م�ساريعه  موا�سلة 
حدود  تظهر  “النتائج  ال��ك��ربى. 
حملة معتدلة 100 باملائة، حملة 
ل تثري، ول تتحدث اإىل القاعدة 
قالت  حت�سدها”،  اأو  التقدمية 
كورتيز،  اأوك��ا���س��ي��و  األ��ك�����س��ان��دري��ا 
ممثلة نيويورك وملهمة الي�سار، 
املر�سح  ح���م���ل���ة  ع�����ن  م���ت���ح���دث���ة 
فريجينيا.     يف  ال���دمي���ق���راط���ي 
امل�سار  “تغيري  اإىل  بحاجة  نحن 

تبدو وكاأنها م�سلولة.
ي�ستغل  ذل��������ك،  غ�������س���ون  يف     
ق�سم  ق�����ل�����ق  اجل������م������ه������وري������ون 
م������ن ال����ن����اخ����ب����ني ال���غ���ا����س���ب���ني 
م����ن ال������وب������اء، واخل����ائ����ف����ني من 
وتزايد  الق��ت�����س��ادي��ة،  امل�����س��اك��ل 
املهاجرين  وان��ف��ج��ار  اجل���رمي���ة، 
غ���ري ال�����س��رع��ي��ني ع��ل��ى احل����دود، 
الي�ساري  اجل����ن����اح  وان������ح������راف 
للحزب الدميقراطي، الذي يريد 
خف�ص ميزانيات ال�سرطة، واإعادة 
ا�سم  حتمل  ال��ت��ي  امل��ب��اين  ت�سمية 
ج��ورج وا�سنطن لأن��ه ك��ان ميلك 
العن�سرية  ق�سية  وو�سع  عبيًدا، 

يف مقدمة التعليم.

يوميات هزمية
 انتخابية معلنة

النتخابية  الن��ت��ك��ا���س��ة  م��ن��ذ     
فرجينيا،  ولي������ة  يف  ال����لذع����ة 
اأ�سيب الدميوقراطيون بالذعر، 
وت�ساءلوا عن الجتاه الذي يجب 
اأن ي�سلكوه، لكن دون التو�سل اإىل 
توافق. يف الواقع، يتكون حزبهم 
م��ن ت��ي��ارات م��ت��ع��ددة، ل��ك��ل منها 

اأولويات خمتلفة. 
ول�����وت  اخل���������س����ر،  اأن  ل�����و  ك����م����ا 
ال�سرتاكي،  واحل���زب  اأوف���ري���ري، 
الفرن�سي،  ال�����س��ي��وع��ي  واحل�����زب 
املتمردة،  وفرن�سا  والو�سطيون، 
الهيكل  ن���ف�������ص  يف  ان�����خ�����رط�����وا 

ب��ن يف منرب بتوقيع  ت��اب��ع م���ارك 
م�سرتك.

   يعّول البيت الأبي�ص على حالة 
جتد  حتى  النتخابية  ال��ط��وارئ 
ال��ف�����س��ائ��ل داخ������ل احل������زب حًل 
ميكن  ما  باأ�سرع  وت�سّوت  و�سًطا 
الإ�سلح  الثاين من  على اجل��زء 
الج��ت��م��اع��ي وال��ب��ي��ئ�����ي امل���ق���در ب� 
وال������ذي  دولر  ت��ري��ل��ي��ون   1.7
املث�������ال رو�سة  �س�����بيل  يوفر على 
خا�سة  وتدابري  للجميع،  اأطفال 

باملناخ. 
رئي�ص  ك����لي����ن  رون  وح�������س���ب 
موظفي جو بايدن، فان الناخبني 
اأخ�����رى  يف ف��رج��ي��ن��ي��ا واأم�����اك�����ن 
“وجهوا ر�سالة”: اإنهم “يريدون 
روؤي����ة امل��زي��د م��ن الإج�������راءات يف 
تتحرك  اأن  ي��ري��دون  وا���س��ن��ط��ن، 
يف  اأ�سرع”...  ب�����س��ك��ل  الأم��������ور 
الن��ت��ظ��ار، رمب���ا ت��ب��ّخ��ر الأم����ل يف 
نوفمرب  يف  الدميقراطيني  ف��وز 

.2022
عن لك�شربي�س

بايدن اي دمعة حزن ل ل ل...

الد�ستوري احلر ي�سّعد

انتزع اجلمهوريون مقعد حاكم ولية فرجينيا

الك�سندريا كورتيز رمز الي�سار الغا�سب مارك بن  املطلوب تغيري امل�سار

بورما توّجه تهمة التزوير النتخابي ل�سو ت�سي 
•• رانغون-اأ ف ب

الزعيمة  اإىل  بورما  يف  احلاكمة  الع�سكرية  املجموعة  �ستوّجه 
ال�سابقة اأونغ �سان �سو ت�سي، التي اأطاحها اجلي�ص يف �سباط-

تهمة  ق�سائية،  اإج�����راءات  ب��ع��دة  م���ذاك  وامل�ستهدفة  ف��رباي��ر 
للعام  الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  اأث��ن��اء  النتخابي”  “التزوير 
اأفادت  ما  وف��ق  �ساحًقا،  ف��وًزا  حزبها  فيها  حقق  التي   2020
ليت  نيو  “غلوبل  �سحيفة  واأف����ادت  ر�سمية.  اإع���لم  و���س��ائ��ل 
 )Global New Light of Myanmar( ميامنار«  اأوف 
واأعمال  النتخابي  “التزوير  بتهمة  �سُتلحق  ت�سي  �سو  اأن 
قد  كانوا  اآخ��ر  م�سوؤوًل   15 ملحقة  و�ستتّم  قانونية”.  غري 
ال�سابق  الرئي�ص  وبينهم  �سباط-فرباير  انقلب  اأثناء  اأوقفوا 

غداة  ذل��ك  ي��اأت��ي  نف�سها.  بالتهمة  مينت،  وي��ن  للجمهورية 
الإفراج عن ال�سحايف الأمريكي داين فين�سرت الذي ُمنح عفًوا 
حماكمته  ع�سية  ال�سجن  يف  اأ�سهر  �ستة  قرابة  اأم�سى  بعدما 
التي كان �سيواجه خللها احتمال فر�ص بحقه عقوبة ال�سجن 

املوؤبد بتهمة الإرهاب. ومّت ترحيله اإىل الوليات املتحدة.
ال�سلطة  ا�ستيلء اجلي�ص على  وت�سهد بورما ا�سطرابات منذ 

واإطاحته بحكومة اأونغ �سان �سو ت�سي املدنية املنتخبة.
عاما(   76( ت�سي  �سو  �سان  اأون��غ  حتاكم  حزيران-يونيو،  منذ 
التي تخ�سع للإقامة اجلربية منذ توقيفها فجر 1 �سباط/
فرباير، بتهم عدة من بينها حيازة اأجهزة ل�سلكي ب�سكل غري 
والع�سيان  بكوفيد-19  املرتبطة  القيود  وخمالفة  م�سروع 
والف�ساد والتحري�ص على ال�سطرابات العامة. ويندد العديد 

�سو  �سان  اأون��غ  �سيا�سية بهدف حتييد  املراقبني مبحاكمة  من 
يف  و2020.   2015 عامي  النتخابات  يف  ف��ازت  التي  ت�سي 
امل�ساعد  هتني  وي��ن  على  حكم  الأول-اك��ت��وب��ر،  ت�سرين  نهاية 
املقرب لأونغ �سان �سو ت�سي البالغ من العمر 80 عاما بال�سجن 

20 عاما بتهمة اخليانة.
�سهدتها  الدميوقراطية  الع�سكري فرتة من  النقلب  واأنهى 

البلد ا�ستمرت لعقد.
ملعار�سيهم  دم��وي  بقمع  الع�سكريون  يقوم  احل��ني،  ذل��ك  منذ 
اأك���رث م��ن �سبعة  1200 م��دين ومت توقيف  اأك���رث م��ن  وق��ت��ل 
اآلف بح�سب املنظمة غري احلكومية املحلية “رابطة م�ساعدة 
ال�سجناء ال�سيا�سيني” التي ت�سّلط ال�سوء على حالت تعذيب 

واغت�ساب واإعدامات خارج اإطار القانون.

 اإطالق �سراح ن�سف �سائقي الأمم املتحدة يف اإثيوبيا 
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اُطلق �سراح ن�سف �سائقي برنامج الغذاء العاملي الذين اعُتقلوا الأ�سبوع املا�سي يف 
�سمال اإثيوبيا الغارق يف ال�سراع، بح�سب ما اأفاد متحدث با�سم الأمم املتحدة يف 
نيويورك. وقال فرحان حّق خلل موؤمتر �سحايف يف مقر الأمم املتحدة “ميكنني 
القول اإن ع�سرة من موظفي الأمم املتحدة الذين قلنا اإنهم احُتجزوا يوم اجلمعة 
بال�سائقني  تتعّلق  ���س��اّرة  اأخ��ب��اًرا  “هناك  اأّن  غري  معتقلني”،  ي��زال��ون  ل  املا�سي 
املتعاقدين: اأُبلغنا باأن 34 منهم اأُفرج عنهم فيما ل يزال 36 معتقلني«. واأ�ساف 
“هوؤلء لي�سوا موظفني لدى الأمم املتحدة اإمّنا هم متعاقدون، لكّننا �سعيدون 
جًدا اأن قرابة ن�سف هوؤلء الذين اعُتقلوا يف الأيام القليلة املا�سية، اأُفرج عنهم«. 
اأوائل ت�سرين  اأحمد حال طوارئ يف  اأبيي  اإعلن حكومة  وجرت التوقيفات بعد 
الثاين-نوفمرب عقب تهديد مقاتلي جبهة حترير �سعب تيغراي وحلفائهم من 

جي�ص حترير اأورومو بالتقّدم نحو العا�سمة اأدي�ص اأبابا.

�شينظمها احلزب الد�شتوري احلر:

وقفة احتجاجية للمطالبة بحّل الربملان وحما�سبة الإخوان

لتعوي�ص  واجل����راي����ات،  امل���رت���ب���ات 
ع��ج��ز ال���دول���ة ع���ن ت��ع��ب��ئ��ة امل����وارد 

املالية ال�سرورية«.

هذا الإطار من “اللجوء اإىل مزيد 
واملوؤ�س�سات  املواطنني  كاهل  اإثقال 
ب����اأع����ب����اء ج��ب��ائ��ي��ة واق����ت����ط����اع من 

والتعتيم   2022 ل�سنة  امليزانية 
على ال�سيا�سات العامة والأولويات 
يف  حم��ّذرا  تنفيذها”،  تنوي  التي 

جوهرية  اجتماعية  اأو  اقت�سادية 
التدابري  املرا�سيم يف ظل  مبوجب 
�سبيل  “ل  وان����ه  ال�ستثنائية”، 
الغام�ص  ال��و���س��ع  ه���ذا  ل��ت��وا���س��ل 
ال�����ذي اأ����س���ر ب�����س��ورة ت��ون�����ص بني 
الأمم و�سل حركة ال�ستثمار وعّمق 
على  م���وؤك���دا  املواطن”،  م��ع��ان��اة 
“�سرورة الإ�سراع باملرور اإىل و�سع 
موؤ�س�سات  ع��رب  م�ستقر  ���س��ي��ا���س��ي 
على  ق����ادرة  منتخبة  دمي��ق��راط��ي��ة 
ال�سامل  الإنقاذ  عملية  يف  ال�سروع 

للوطن«.
وعلى �سعيد اآخر، عرّب الد�ستوري 
“التكتم  اإزاء  ا�ستغرابه  عن  احل��ر، 
ال�سلطة  ت��ع��ت��م��ده  ال���ذي  ال�����س��دي��د 
امليزانية  م�����س��روع  م��ق��وم��ات  ح���ول 
وم�سروع   2021 ل�سنة  التكميلي 

ون���ّدد ال��د���س��ت��وري احل��ر ب��� “تعّمد 
جتاهل  ال��ق��ائ��م��ة  ال�سلطة  رئ��ي�����ص 
الربملان  ب��ح��ل  ال�����س��ع��ب��ي  امل��ط��ل��ب 
اأهم مطلب رفع خلل  الذي مثل 
اإجراءات  بها  ب��رر  التي  املظاهرات 
م���ق���اب���ل   2021 ي����ول����ي����و   25
للن�ساط  م��ن��ا���س��ري��ه  ي���د  اإط�����لق 
مل�سروعه  للرتويج  القانون  خ��ارج 
ال�����س��ي��ا���س��ي مم���ا ي��خ��ف��ي رغ���ب���ة يف 
ال�ستثنائية  ال����ف����رتة  ت���ط���وي���ل 
لتوظيف النفوذ واملال العام ق�سد 
اجلدي  م��ن��اف�����س��ه  ع��ل��ى  الت�سييق 
الفر�ص  ت���ك���اف���ئ  م����ب����داأ  و�����س����رب 
امل�سهد  ع��ل��ى  ال��ه��ي��م��ن��ة  و����س���م���ان 

ال�سيا�سي«.
للقيام  “ل جمال  انه  على  و�سّدد، 
اأو  ���س��ي��ا���س��ي��ة  اإ�����س����لح����ات  ب����اأي����ة 

و�سمان احلياد وال�ستقللية«.
“ا�ستنكاره  ع����ن  احل������زب  وع������رّب 
لدى  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  الإرادة  ل��غ��ي��اب 
لتلبية  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����س��ل��ط��ة  رئ��ي�����ص 
الرامية  ال�سعب  اأغلبية  مطالب 
والذبح  الغ��ت��ي��الت  ملفات  لفتح 
اإىل  ال�����س��ب��اب  وت�سفري  وال��ت��ف��ج��ري 
ب��وؤر التوتر واإ���س��دار ق���رارات غلق 
وحما�سبة  الإره����اب  تفريخ  اأوك���ار 
املرتكبة  اجل���رائ���م  ع��ل��ى  الإخ������وان 
واملالية  الوطني  القت�ساد  حق  يف 
الف�ساد  ع����ن  ف�����س��ل  ال��ع��م��وم��ي��ة 
النتخابات  وت����زوي����ر  ال�����س��ي��ا���س��ي 
ب���ا����س�������������������ت���ع���م���ال امل��������ال اخل����ارج����ي 
لتبيي�ص  اجل��م��ع��ي��ات  وت���وظ���ي���ف 
الأموال و�سراء الذمم وغريها من 

التجاوزات«.

“تنقية املناخ  مربزا انه يدعو اىل 
النتخابي عرب تفكيك الأخطبوط 
الإخواين  وال�سيا�سي  اجلمعياتي 
وجتميد اأر�سدته البنكية وحتويل 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  اإىل  م��ل��ف��ات��ه 
منابع  وجتفيف  الإره���اب  ملكافحة 
للجمعيات  الأج���ن���ب���ي  ال���ت���م���وي���ل 
النا�سطة لغايات �سيا�سية وتطبيق 
ن��زي��ف كل  ال��ق��ان��ون عليها ووق���ف 
اأ����س���ك���ال ال��ت��ح��ي��ل ال�����ذي ت���ق���وم به 
بع�ص الأطراف التي تن�سب نف�سها 
لرئي�ص ال�سلطة القائمة )يف ا�سارة 
واتخاذ  �سعّيد(  قي�ص  الرئي�ص  اىل 
داخل  ال�سرورية  الإج��راءات  كافة 
امل�ستقلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  اأج���ه���زة 
الفرعية  وال��ه��ي��ئ��ات  ل��لن��ت��خ��اب��ات 
املحدثة للقطع مع هيمنة الإخوان 

•• الفجر - تون�س
اأع���ل���ن احل����زب ال��د���س��ت��وري احلر، 
يوم  �سينّظم  اأّن���ه  ال��ث��لث��اء،  اأم�����ص 
ال�سبت 20 نوفمرب اجلاري وقفة 
رئا�سة  م��ق��ر  ق��ب��ال��ة  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
للمطالبة  ب��ال��ق�����س��ب��ة  احل���ك���وم���ة 
الربملان  “حّل  اأبرزها  نقاط  بعّدة 
لنتخابات  ال���ف���وري���ة  وال�����دع�����وة 
اآج��������ال  يف  م����ب����ك����رة  ت�������س���ري���ع���ي���ة 

ق�سرية«.
احل��زب يف بلغ �سادر عنه،  واأ�سار 
الحتجاجية  ال���وق���ف���ة  اأن  اإىل 
املطلق  “رف�سه  ع��ن  تعبريا  ت��اأت��ي 
ل��ل��ت��خ��اذل يف حم��ا���س��ب��ة الإخ������وان 
لر�سكلة  اأم��ام��ه��م  امل���ج���ال  وف�����س��ح 
اأنف�سهم واإعادة تنظيم �سفوفهم”، 
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 361050     بتاريخ :  2021/10/3
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:    �سينجكو انفورمي�سن تكنولوجي )�سنغهاي( كو.، ليمتد
وعنوانه: الطابق 1-2، 4-14، مبنى رقم 1، �سارع هيكو 36، 58، ال�سني )�سنغهاي( بايلوت فري تريد زون، 

جمهورية ال�سني ال�سعبية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

عن  معلومات  التدري�ص؛  املتجولة؛  املكتبات  خدمات  الرتفيه(؛  اأو  )للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم 
اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون؛ الرتفيه؛ توفري ت�سهيلت  الرتبية والتعليم؛ خدمات الرتبية والتعليم؛ 

ريا�سية؛ خدمات الألعاب املقدمة مبا�سرًة من �سبكة كمبيوتر؛ ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية الفورية.
الواق�عة بالفئة: 41

متميز  خط  ومن��ط  اللتينية  ب��الأح��رف   Dragon Nest Evolution الكلمات   : العلمة  و�سف 
ور�سم لتنني، الكلمات والر�سم باللونني الذهبي والبني. الكلمات Dragon Nest يف �سطر وا�سفل منها 
 Nest Evolution بحجم خط ا�سغر. ويتميز التنني بر�سم جلناح وزيل يتنهي خلف الكلمة  الكلمة 

كما يف ال�سكل. 
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 361049     بتاريخ :  2021/10/3
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:    �سينجكو انفورمي�سن تكنولوجي )�سنغهاي( كو.، ليمتد
وعنوانه: الطابق 1-2، 4-14، مبنى رقم 1، �سارع هيكو 36، 58، ال�سني )�سنغهاي( بايلوت فري تريد زون، 

جمهورية ال�سني ال�سعبية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

األعاب كمبيوتر؛ برامج كمبيوتر  للتفريغ؛ برامج  اإلكرتونية قابلة  لة؛ من�سورات  برجميات كمبيوتر م�سجًّ
)برجميات قابلة للتنزيل(؛ اأجهزة كمبيوتر؛ اأجهزة حتكم عن بعد؛ �سور كرتونية متحركة؛ اأقرا�ص ت�سجيل 

ال�سوت؛ م�سغلت وم�سية للنواقل املت�سل�سلة امل�سرتكة )يو ا�ص بي(؛ م�سغلت و�سائط حممولة.
الواق�عة بالفئة: 9

متميز  خط  ومن��ط  اللتينية  ب��الأح��رف   Dragon Nest Evolution الكلمات   : العلمة  و�سف 
ور�سم لتنني، الكلمات والر�سم باللونني الذهبي والبني. الكلمات Dragon Nest يف �سطر وا�سفل منها 
 Nest Evolution بحجم خط ا�سغر. ويتميز التنني بر�سم جلناح وزيل يتنهي خلف الكلمة  الكلمة 

كما يف ال�سكل. 
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 361334     بتاريخ :  2021/10/6
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:       جمموعة ال�سري )�ص. ذ. م. م.(
وعنوانه:    �ص ب 6647 ، دبي ، المارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات عر�ص ال�سلع ل�سالح الآخرين على النرتنت؛ خدمات الن�سح واملعلومات التجارية للزبائن )ن�سح 
قواعد  يف  املعلومات  تنظيم  والإع��لن؛  الدعاية  اإعلنية؛  اأو  جتارية  لغايات  املعار�ص  تنظيم  امل�ستهلكني(؛ 
بيانات الكمبيوتر؛ حما�سبة ؛ تاأجري اآلت البيع ؛ بحث الكفالت؛ تاأجري وقت للدعاية والإعلن يف و�سائل 
الت�سال ؛ خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عا مة الزبائن من معاينتها 
ه��ذه اخلدمات من خلل  تقدم مثل  وق��د  ؛  النقل(  ذل��ك على خدمة  ينطوي  (ول  و�سرائها عند احلاجة  
متاجر البيع بالتجزئة، اأ�سواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�سر اأو بوا�سطة الأو�ساط 
حترير  اأو  ن�سخ  اأوت�سجيل   خدمات  التلفزيونية؛  الت�سوق  برامج  اأو  الإلكرتونية  املواقع  مثل  الإلكرتونية، 
اأو  ريا�سية  بيانات  اأي��ة  جتميع  اأو  ا�ستغلل  وكذلك  اخلطية،  والت�سجيلت  املرا�سلت  تنظيم  اأو  جتميع  اأو 
اأو من  مبا�سرة  التعريفية،  الن�سرات  توزيع  وكذلك خدمات  والإع��لن  الدعاية  وك��الت  اإح�سائية، خدمات 

الواقعة بالفئة: 35 خلل الربيد، اأو توزيع العينات. 
و�سف العلمة : الكلمة الفري بالأحرف العربية ور�سم ل�سكل هند�سي م�ستطيل منحني من الأعلى داخل 
الأبي�ص  باللونني  العلمة   . ال�سكل  مميز  منحني  خ��ط  ب��وج��ود  يتميز  الفري  كلمة  يف  ف  احل��رف  دائ���رة. 

والأ�سود
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 361336     بتاريخ :  2021/10/6
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:       جمموعة ال�سري )�ص. ذ. م. م.(
وعنوانه:    �ص ب 6647 ، دبي ، المارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات تقدمي الطعام وامل�سروبات ؛ خدمات متوين الطعام ؛ خدمات حت�سري الأطعمة لل�ستهلك خارج 
يتم  التي  الأطعمة  ؛ خدمات  والكافترييات  الوجبات اخلفيفة  واملقاهي وحملت  املطاعم  ؛ خدمات  املحل 

تناولها خارج املحل. 
الواقعة بالفئة: 43

و�سف العلمة : الكلمة الفري بالأحرف العربية ور�سم ل�سكل هند�سي م�ستطيل منحني من الأعلى داخل 
الأبي�ص  باللونني  العلمة   . ال�سكل  مميز  منحني  خ��ط  ب��وج��ود  يتميز  الفري  كلمة  يف  ف  احل��رف  دائ���رة. 

والأ�سود
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 361374     بتاريخ :  2021/10/6
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: �سيكويا انف�ستمنت�ص انرتنا�سونال ليمتد 
وعنوانه:    �ص ب 123374 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات تقدمي الطعام وامل�سروبات ؛ خدمات متوين الطعام ؛ خدمات حت�سري الأطعمة لل�ستهلك خارج 
يتم  التي  الأطعمة  ؛ خدمات  والكافترييات  الوجبات اخلفيفة  واملقاهي وحملت  املطاعم  ؛ خدمات  املحل 

تناولها خارج املحل.
الواقعة بالفئة: 43

اللتينية  ب���الأح���رف   BLACK CIRCUS CIRQUE NOIR ال��ك��ل��م��ات  ال��ع��لم��ة:  و���س��ف 
و   U م�ستقلوا�سفل احلرفني  �سطر  مكتوبة يف  كلمة  وك��ل   ، بنمط خط مميز  والأ���س��ود  الأبي�ص  باللونني 

ال�سكل. يف  كما  خط   O
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 360622     بتاريخ :  2021/9/28
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: فندق �ساطيء اأم القيوين
وعنوانه:    �ص ب 158؛ ام القيوين؛ المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
الأطعمة لل�ستهلك  ؛ خدمات حت�سري  الطعام  ؛ خدمات متوين  وامل�سروبات  الطعام  خدمات تقدمي 
الأطعمة  ؛ خدمات  والكافترييات  الوجبات اخلفيفة  واملقاهي وحملت  املطاعم  ؛ خدمات  املحل  خارج 

التي يتم تناولها خارج املحل.. 
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العلمة : الكلمات LUMI BEACH   بالأحرف اللتينية باللون الفريوزي وفوق احلرف 
دائرة.  ن�سف  �سكل  يف  �سفراء  ملثلثات  ر�سم   I

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العلمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 164487                                                
با�س�م: ريت�سي برو�ص . اك�سونريز )كندا( ليمتد

وعنوانه:  6500 ريفر رود ، ري�سموند ، كوملبيا الربيطانية ، كندا  يف 6 
اك�ص  4 جي 5 .

الواق�عة بالفئة: 35
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انت��هاء احلم��اية يف:     30  /  10 /   2021
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العلمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 164488                                                
با�س�م: ريت�سي برو�ص . اك�سونريز )كندا( ليمتد

وعنوانه:  6500 ريفر رود ، ري�سموند ، كوملبيا الربيطانية ، كندا  
يف 6 اك�ص  4 جي 5 .
الواق�عة بالفئة: 35

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من 
تاريخ انت��هاء احلم��اية يف:     30  /  10 /   2021

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 361331     بتاريخ :  2021/10/6
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:       جمموعة ال�سري )�ص. ذ. م. م.(
وعنوانه:    �ص ب 6647 ، دبي ، المارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات عر�ص ال�سلع ل�سالح الآخرين على النرتنت؛ خدمات الن�سح واملعلومات التجارية للزبائن )ن�سح 
قواعد  يف  املعلومات  تنظيم  والإع��لن؛  الدعاية  اإعلنية؛  اأو  جتارية  لغايات  املعار�ص  تنظيم  امل�ستهلكني(؛ 
بيانات الكمبيوتر؛ حما�سبة ؛ تاأجري اآلت البيع ؛ بحث الكفالت؛ تاأجري وقت للدعاية والإعلن يف و�سائل 
الت�سال ؛ خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عا مة الزبائن من معاينتها 
ه��ذه اخلدمات من خلل  تقدم مثل  وق��د  ؛  النقل(  ذل��ك على خدمة  ينطوي  (ول  و�سرائها عند احلاجة  
متاجر البيع بالتجزئة، اأ�سواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�سر اأو بوا�سطة الأو�ساط 
حترير  اأو  ن�سخ  اأوت�سجيل   خدمات  التلفزيونية؛  الت�سوق  برامج  اأو  الإلكرتونية  املواقع  مثل  الإلكرتونية، 
اأو  ريا�سية  بيانات  اأي��ة  جتميع  اأو  ا�ستغلل  وكذلك  اخلطية،  والت�سجيلت  املرا�سلت  تنظيم  اأو  جتميع  اأو 
اأو من  مبا�سرة  التعريفية،  الن�سرات  توزيع  وكذلك خدمات  والإع��لن  الدعاية  وك��الت  اإح�سائية، خدمات 

الواقعة بالفئة: 35 خلل الربيد، اأو توزيع العينات. 
م�ستطيل منحني من  ل�سكل هند�سي  ور�سم  اللتينية  بالأحرف    AL FAIR الكلمة   : العلمة  و�سف 
الأعلى داخل دائرة. احلرف A يف كلمة FAIR يتميز بوجود خط منحني مميز ال�سكل . العلمة باللونني 

الأبي�ص والأ�سود
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 361332     بتاريخ :  2021/10/6
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:       جمموعة ال�سري )�ص. ذ. م. م.(
وعنوانه:    �ص ب 6647 ، دبي ، المارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات تقدمي الطعام وامل�سروبات ؛ خدمات متوين الطعام ؛ خدمات حت�سري الأطعمة لل�ستهلك خارج 
يتم  التي  الأطعمة  ؛ خدمات  والكافترييات  الوجبات اخلفيفة  واملقاهي وحملت  املطاعم  ؛ خدمات  املحل 

تناولها خارج املحل. 
الواقعة بالفئة: 43

م�ستطيل منحني من  ل�سكل هند�سي  ور�سم  اللتينية  بالأحرف    AL FAIR الكلمة   : العلمة  و�سف 
الأعلى داخل دائرة. احلرف A يف كلمة FAIR يتميز بوجود خط منحني مميز ال�سكل . العلمة باللونني 

الأبي�ص والأ�سود
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 362402     بتاريخ :  2021/10/20
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:       جيبا�ص ال�سرق الأو�سط �ص م ح
وعنوانه:    �ص ب 3843 – جبل علي – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
تنظيف  م�ستح�سرات  امللب�ص،  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�ص  م�ستح�سرات 
و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، 

منظفات اأ�سنان.
الواقعة بالفئة: 3

و�سف العلمة : الكلمة Biowash بالأحرف اللتينية باللونني الأبي�ص والأ�سود. 
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 361371     بتاريخ :  2021/10/6
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: �سيكويا انف�ستمنت�ص انرتنا�سونال ليمتد 
وعنوانه:    �ص ب 123374 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأو  املباريات  تنظيم  م�سابقات اجلمال؛  تنظيم  والثقافية؛  الريا�سية  والأن�سطة  التدريب  الرتفيه،  خدمات 
املناف�سات )للتعليم اأو الرتفيه(؛ خدمات النوادي )للرتفيه اأو التعليم(؛ خدمات النوادي ال�سحية )خدمات 
تدريب الياقة البدنية واحلفاظ على ال�سحة(؛ خدمات النوادي الليلية؛ حجز املقاعد للعرو�ص امل�سرحية؛ 
تنظيم املباريات الريا�سية؛ التدريب الريا�سي؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات؛ تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية؛ 

تنظيم واإدارة ور�سات العمل )تدريب(.
الواقعة بالفئة: 41

اللتينية  ب��الأح��رف   BLACK CIRCUS CIRQUE NOIR الكلمات   : ال��ع��لم��ة  و���س��ف 
و   U م�ستقلوا�سفل احلرفني  �سطر  مكتوبة يف  كلمة  وك��ل   ، بنمط خط مميز  والأ���س��ود  الأبي�ص  باللونني 

ال�سكل. يف  كما  خط   O
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العلمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 164489 
با�س�م: ريت�سي برو�ص . اك�سونريز )كندا( ليمتد

وعنوانه:  6500 ريفر رود ، ري�سموند ، كوملبيا الربيطانية ، كندا  يف 6 
اك�ص  4 جي 5 .

 الواق�عة بالفئة: 36
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انت��هاء احلم��اية يف:   30  /  10 /   2021
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 362313     بتاريخ :  2021/10/19
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:  �سعيد حارب م�سعود حمد الدرمكي
وعنوانه:    �ص دبليو17 – منطقة ب1 فيل 75اأ، مدينة خليفة، ابوظبي، دولة المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التجارية  الإدارة  ال�سناعية؛  اأو  التجارية  الأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�ساعدة  ال�سناعية؛  اأو  التجارية  الأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�ساعدة 
الغري، وذلك لتمكني عا مة  الب�سائع ل�سالح  ت�سكيلة من  باآخرين؛ خدمات جتميع  ال�سلع واخلدمات اخلا�سة  لرتخي�ص 
الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خلل 
الإلكرتونية،  الأو�ساط  بوا�سطة  اأو  املبا�سر  الربيد  الطلب عرب  كتالوجات  باجلملة،  البيع  اأ�سواق  بالتجزئة،  البيع  متاجر 
مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�سوق التلفزيونية؛ خدمات اأوت�سجيل  ن�سخ اأو حترير اأو جتميع اأو تنظيم املرا�سلت 
والإعلن  الدعاية  وك��الت  خدمات  اإح�سائية،  اأو  ريا�سية  بيانات  اأي��ة  جتميع  اأو  ا�ستغلل  وكذلك  اخلطية،  والت�سجيلت 
وكذلك خدمات توزيع الن�سرات التعريفية، مبا�سرة اأو من خلل الربيد، اأو توزيع العينات؛ اأعمال الدعاية والإعلن فيما 
يتعلق بخدمات اأخرى كتلك املتعلقة بالقرو�ص امل�سرفية اأو الدعاية والإعلن بالراديو؛ املعاجلة الإدارية لطلبات ال�سراء؛ 
الدعاية والإعلن بالطلب الربيدي؛ تقدمي املعلومات التجارية والن�سح للم�ستهلكني )موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكني(؛ البيع 
باملزاد العلني؛ خدمات مقارنة الأ�سعار؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ جتميع البيانات الإح�سائية؛ عر�ص 
ال�سلع؛ ن�سر مواد الدعاية والإعلن؛ توزيع العينات؛ اأبحاث الت�سويق؛ درا�سات الت�سويق؛ عر�ص ال�سلع على و�سائل الت�سال 

لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات ال�سراء للآخرين )�سراء ال�سلع واخلدمات للأعمال الأخرى(. 
الواقعة بالفئة: 35

و�سف العلمة : الكلمات Sheesha Finance بالأحرف اللتينية باللونني الأزرق والأخ�سر و ر�سم هند�سي �سداد�سي 
الأ�سلع باللون الأزرق وو�سطه ر�سم لإرجيلة باللون الأخ�سر مع وجود لون اأزرق غامق على قاعدة الر�سم وخلف الرجيلة 

ال�سرتاطات: 
بالربيد  اإر�ساله  اأو   ، القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ص  لديه  من  فعلى 

امل�سجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 362316     بتاريخ :  2021/10/19
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:  �سعيد حارب م�سعود حمد الدرمكي
وعنوانه:    �ص دبليو17 – منطقة ب1 فيل 75اأ، مدينة خليفة، ابوظبي، دولة المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�سوؤون  التمويلية، خدمات  ال�سوؤون  الأم��وال؛ خدمات  اإ�ستثمار  الأم��وال؛ خدمات  روؤو���ص  ا�ستثمار  خدمات 
املالية؛ ال�سرافة؛ حتويل الأموال اإلكرتونياً؛ خدمات ال�سوؤون العقارية ؛  خدمات مكاتب العقارات وال�سقق 
ال�سم�سرة؛  ؛ خدمات  العقارات  ثمني  ؛ خدمات  ال�سقق  تاأجري  ؛ خدمات  العمارات  اإدارة  ال�سكنية؛ خدمات 
اإدارات العقارات؛ خدمات وكلء ال�سكان؛  خدمات حت�سيل اليجارات؛ خدمات وكالت العقارات؛ خدمات 

خدمات تاأجري العقارات؛ خدمات تثمني العقارات. 
الواقعة بالفئة: 36

و�سف العلمة : الكلمات Sheesha Finance بالأحرف اللتينية باللونني الأزرق والأخ�سر و ر�سم 
هند�سي �سداد�سي الأ�سلع باللون الأزرق وو�سطه ر�سم لإرجيلة باللون الأخ�سر مع وجود لون اأزرق غامق 

على قاعدة الر�سم وخلف الرجيلة . 
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 363264     بتاريخ :  2021/10/31
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:  �سعيد حارب م�سعود حمد الدرمكي
وعنوانه:    �ص دبليو17 – منطقة ب1 فيل 75اأ، مدينة خليفة، ابوظبي، دولة المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التجارية  الإدارة  ال�سناعية؛  اأو  التجارية  الأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�ساعدة  ال�سناعية؛  اأو  التجارية  الأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�ساعدة 
الغري، وذلك لتمكني عا مة  الب�سائع ل�سالح  ت�سكيلة من  باآخرين؛ خدمات جتميع  ال�سلع واخلدمات اخلا�سة  لرتخي�ص 
الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خلل 
الإلكرتونية،  الأو�ساط  بوا�سطة  اأو  املبا�سر  الربيد  الطلب عرب  كتالوجات  باجلملة،  البيع  اأ�سواق  بالتجزئة،  البيع  متاجر 
مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�سوق التلفزيونية؛ خدمات اأوت�سجيل  ن�سخ اأو حترير اأو جتميع اأو تنظيم املرا�سلت 
والإعلن  الدعاية  وك��الت  خدمات  اإح�سائية،  اأو  ريا�سية  بيانات  اأي��ة  جتميع  اأو  ا�ستغلل  وكذلك  اخلطية،  والت�سجيلت 
وكذلك خدمات توزيع الن�سرات التعريفية، مبا�سرة اأو من خلل الربيد، اأو توزيع العينات؛ اأعمال الدعاية والإعلن فيما 
يتعلق بخدمات اأخرى كتلك املتعلقة بالقرو�ص امل�سرفية اأو الدعاية والإعلن بالراديو؛ املعاجلة الإدارية لطلبات ال�سراء؛ 
الدعاية والإعلن بالطلب الربيدي؛ تقدمي املعلومات التجارية والن�سح للم�ستهلكني )موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكني(؛ البيع 
باملزاد العلني؛ خدمات مقارنة الأ�سعار؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ جتميع البيانات الإح�سائية؛ عر�ص 
ال�سلع؛ ن�سر مواد الدعاية والإعلن؛ توزيع العينات؛ اأبحاث الت�سويق؛ درا�سات الت�سويق؛ عر�ص ال�سلع على و�سائل الت�سال 

لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات ال�سراء للآخرين )�سراء ال�سلع واخلدمات للأعمال الأخرى(. 
الواقعة بالفئة: 35

و�سف العلمة : الكلمات SHEESHA FINANCE بالأحرف اللتينية باللونني باللونني الأبي�ص والأ�سود. 
ال�سرتاطات: 

بالربيد  اإر�ساله  اأو   ، القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العلمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ص  لديه  من  فعلى 
امل�سجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 363265     بتاريخ :  2021/10/31
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:  �سعيد حارب م�سعود حمد الدرمكي
وعنوانه:    �ص دبليو17 – منطقة ب1 فيل 75اأ، مدينة خليفة، ابوظبي، دولة المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�سوؤون  التمويلية، خدمات  ال�سوؤون  الأم��وال؛ خدمات  اإ�ستثمار  الأم��وال؛ خدمات  روؤو���ص  ا�ستثمار  خدمات 
املالية؛ ال�سرافة؛ حتويل الأموال اإلكرتونياً؛ خدمات ال�سوؤون العقارية ؛  خدمات مكاتب العقارات وال�سقق 
ال�سم�سرة؛  ؛ خدمات  العقارات  ثمني  ؛ خدمات  ال�سقق  تاأجري  ؛ خدمات  العمارات  اإدارة  ال�سكنية؛ خدمات 
اإدارات العقارات؛ خدمات وكلء ال�سكان؛  خدمات حت�سيل اليجارات؛ خدمات وكالت العقارات؛ خدمات 

خدمات تاأجري العقارات؛ خدمات تثمني العقارات. 
الواقعة بالفئة: 36

باللونني  باللونني  اللتينية  ب��الأح��رف   SHEESHA FINANCE الكلمات   : العلمة  و���س��ف 
الأبي�ص والأ�سود. 

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 363263     بتاريخ :  2021/10/31
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:  �سعيد حارب م�سعود حمد الدرمكي
وعنوانه:    �ص دبليو17 – منطقة ب1 فيل 75اأ، مدينة خليفة، ابوظبي، دولة المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الأجهزة والأدوات العلمية وامللحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�ص والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حاملت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�ص ت�سجيل، اأقرا�ص مدجمة، اأقرا�ص فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر.
الواقعة بالفئة: 9

باللونني  باللونني  اللتينية  ب��الأح��رف   SHEESHA FINANCE الكلمات   : العلمة  و���س��ف 
الأبي�ص والأ�سود . 

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 362405     بتاريخ :  2021/10/20
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:       جمموعة ال�سري )�ص. ذ. م. م.(
وعنوانه:    �ص ب 6647 ، دبي ، المارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات عر�ص ال�سلع ل�سالح الآخرين على النرتنت؛ خدمات الن�سح واملعلومات التجارية للزبائن )ن�سح 
قواعد  يف  املعلومات  تنظيم  والإع��لن؛  الدعاية  اإعلنية؛  اأو  جتارية  لغايات  املعار�ص  تنظيم  امل�ستهلكني(؛ 
بيانات الكمبيوتر؛ حما�سبة ؛ تاأجري اآلت البيع ؛ بحث الكفالت؛ تاأجري وقت للدعاية والإعلن يف و�سائل 
الت�سال ؛ خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عا مة الزبائن من معاينتها 
ه��ذه اخلدمات من خلل  تقدم مثل  وق��د  ؛  النقل(  ذل��ك على خدمة  ينطوي  (ول  و�سرائها عند احلاجة  
متاجر البيع بالتجزئة، اأ�سواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�سر اأو بوا�سطة الأو�ساط 
حترير  اأو  ن�سخ  اأوت�سجيل   خدمات  التلفزيونية؛  الت�سوق  برامج  اأو  الإلكرتونية  املواقع  مثل  الإلكرتونية، 
اأو  ريا�سية  بيانات  اأي��ة  جتميع  اأو  ا�ستغلل  وكذلك  اخلطية،  والت�سجيلت  املرا�سلت  تنظيم  اأو  جتميع  اأو 
اأو من  مبا�سرة  التعريفية،  الن�سرات  توزيع  وكذلك خدمات  والإع��لن  الدعاية  وك��الت  اإح�سائية، خدمات 

الواقعة بالفئة: 35 خلل الربيد، اأو توزيع العينات. 
و�سف العلمة : الكلمة الفري بالأحرف العربية ور�سم ل�سكل هند�سي م�ستطيل منحني من الأعلى داخل 
الأبي�ص  باللونني  العلمة   . ال�سكل  مميز  منحني  خ��ط  ب��وج��ود  يتميز  الفري  كلمة  يف  ف  احل��رف  دائ���رة. 

والأ�سود
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 362251     بتاريخ :  2021/10/18
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: جمموعة ال�سري )�ص. ذ. م. م.(
وعنوانه:    �ص ب 6647 ، دبي ، المارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات تقدمي الطعام وامل�سروبات ؛ خدمات متوين الطعام ؛ خدمات حت�سري الأطعمة لل�ستهلك خارج 
يتم  التي  الأطعمة  ؛ خدمات  والكافترييات  الوجبات اخلفيفة  واملقاهي وحملت  املطاعم  ؛ خدمات  املحل 

تناولها خارج املحل. 
الواقعة بالفئة: 43

و�سف العلمة : الكلمة الفري بالأحرف العربية ور�سم ل�سكل هند�سي م�ستطيل منحني من الأعلى داخل 
الأبي�ص  باللونني  العلمة   . ال�سكل  مميز  منحني  خ��ط  ب��وج��ود  يتميز  الفري  كلمة  يف  ف  احل��رف  دائ���رة. 

والأ�سود
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17 نوفمرب 2021 العدد 13394
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي -وام:

اأع�����ل�����ن م����ه����رج����ان ال����ظ����ف����رة عن 
م�����واع�����ي�����د ت����رك����ي����ب ال�������س���ري���ح���ة 
للإبل  /الرت�سي�ص/  الإلكرتونية 
امل�����س��ارك��ة يف م��زاي��ن��ة رزي���ن �سمن 
التي  ع�������س���رة،  اخل���ام�������س���ة  دورت�������ه 
ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت  ت��ق��ام 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
بتنظيم   ، امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 

الثقافية والرتاثية يف اأبوظبي.
املحليات  الإب����ل  تر�سي�ص  وي���ب���داأ 
يف  الأ�سايل  واملهجنات  واملجاهيم 
الفرتة  رزي��ن خلل  موقع مزاينة 
اجلاري،  نوفمرب   23  -  19 م��ن 
وب�سكل يومي من ال�ساعة ال�سابعة 
ظهراً،  ال����واح����دة  وح��ت��ى  ���س��ب��اح��اً 
املزاينة  لنطلق  ا�ستعداداً  وذل��ك 
يوم اخلمي�ص 25 نوفمرب اجلاري. 
و�ست�سهد مزاينة رزين تنظيم 75 
واملجاهيم  املحليات  للإبل  �سوطاً 
واملهجنات الأ�سايل �سمن 6 فئات 
لقايا،  ح��ق��اي��ق،  /م��ف��اري��د،  عمرية 
اإي��ذاع، ثنايا، ح��ول/، وقد خ�س�ص 
اإجمالية  بقيمة  جوائز   705 لها 
األ����ف  و415  م��ل��ي��ون��ا   11 ت��ب��ل��غ 
درهم ، اإذ تعد مزاينة رزين املحطة 
الثانية يف مو�سم مزاينات اأبوظبي، 

ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ب��ع��د 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
الظفرة  م��ه��رج��ان  ن��ط��اق  بتو�سيع 
ك��ل من  الإب���ل يف  مزاينات  لي�سمل 
���س��وي��ح��ان ورزي������ن وم���دي���ن���ة زاي���د 
يف  الرئي�سية  امل��زاي��ن��ة  ج��ان��ب  اإىل 
ويهدف  الظفرة.  مهرجان  موقع 
احلفاظ  اإىل  ال��ظ��ف��رة،  م��ه��رج��ان 
الأ�سيلة،  الإب�������ل  �����س����للت  ع���ل���ى 
وزيادة عدد ملك الإبل امل�ساركني 
وامل�سابقات  امل��زاي��ن��ة  م�سابقات  يف 
الرتاثية املرتبطة بثقافة وتقاليد 
امل���ن���ط���ق���ة، واحل���ف�������اظ عل�ى  اأه������ل 

اأبناء  وت�سجيع  ال�سعبي،  امل����وروث 
املجتمع الإماراتي واخلليجي على 
ممار�سته مبختلف اأ�سكاله، وتقوية 
والجتماعية،  الإن�سانية  الروابط 
تطوير  يف  امل�����س��اه��م��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
واخلليجية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة 
القت�سادي،  ال��ن�����س��اط  وحت��ف��ي��ز 
اأبوظبي  اإم��������ارة  م���رك���ز  وت���ع���زي���ز 
ملزاينات  الأوىل  ال��وج��ه��ة  ل��ت��ك��ون 
حملياً  الرتاثية  والفعاليات  الإب��ل 
واإقليمياً ودولًيا. وانطلق مهرجان 
بحّلة جديدة،  املو�سم  هذا  الظفرة 
كافة  مظلته  حت��ت  تن�سوي  حيث 

اأبوظبي،  اإم���ارة  يف  الإب���ل  مزاينات 
مواقع  اأرب����ع  �سمن  ت��ت��وزع  وال��ت��ي 
/���س��وي��ح��ان، رزي����ن، م��دي��ن��ة زاي���د، 
بالإ�سافة  ال���ظ���ف���رة/،  م���ه���رج���ان 
والعديد  امل��ح��ال��ب  م�����س��اب��ق��ة  اإىل 
الهادفة،  ال��رتاث��ي��ة  امل�سابقات  م��ن 
/����س���ب���اق اخليول  ت�����س��م��ل:  وال���ت���ي 
ال�سقور،  �سباق  الأ�سيلة،  العربية 
الرتاثي،  العربي  ال�سلوقي  �سباق 
م�سابقة  ال�سقور،  مزاينة  م�سابقة 
م�سابقة  العربي،  ال�سلوقي  مزاينة 
غنم  م��زاي��ن��ة  وم�سابقة  ال��رم��اي��ة، 

النعيم/.

ال�سارقة  جامعة  منتخبات  حققت 
باملراكز  ك��ب��ريا  ف����وزا  ال��ري��ا���س��ي��ة 
الريا�سي  “املهرجان  يف  الأوىل 
والتي  للجامعات”  ع�سر  احل���ادي 
اخليمة  راأ���������ص  ج���ام���ع���ة  ن��ظ��م��ت��ه 
للطب والعلوم ال�سحية على مدار 
 500 مب�ساركة  املا�سي،  الأ�سبوع 
طالب وطالبة ميثلون 11 جامعة 

من جامعات الدولة.
وقد �ساركت عمادة �سوؤون الطلب 
ب���اأك���رب وفد  يف ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة 
م�سارك حيث بلغ عدد الطلب 60 
طالبا  ريا�سيا بالإ�سافة اإىل طاقم 
بالعمادة  الريا�سي  الن�ساط  ق�سم 
الدكتور  الأ����س���ت���اذ  راأ���س��ه��م  وع��ل��ى 
عيد كنعان، عميد �سوؤون الطلب، 
العامري،  طاهر  �سلح  والكابنت 
الريا�سي  ال��ن�����س��اط  ق�����س��م  رئ��ي�����ص 
تناف�ص  املهرجان  و�سمل  بالعمادة، 
يف  اجلامعات  منتخبات  بني  كبري 
تناف�ص  حيث  املختلفة،  الريا�سات 
يف  م�ساركة  جامعة   11 منتخبات 
ريا�سات كرة القدم والكرة الطائرة 
الطائرة  وال��ري�����س��ة  ال�����س��ل��ة  وك����رة 
وال�سطرجن  ال����ط����اول����ة  وت���ن�������ص 
وال���ب���ل���ي���اردو وال���ك���ري���ك���ت واأل���ع���اب 
وقد  الذراعني،  وم�سارعة  القوى 
ح�سدت منتخبات جامعة ال�سارقة 
معظم املراكز الأوىل يف الريا�سات 

املختلفة.

جامعة ال�سارقة بطال للجامعات يف اأكرب جتمع ريا�سي بعد جائحة كورونامهرجان الظفرة يعلن مواعيد واأماكن تر�سي�س الإبل امل�ساركة يف مزاينة رزين

•• الفجرية-وام: 

بن  حم��م��د  ال�����س��ي��خ  �سمو  ا�ستقبل 
حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد 
الفجرية، ال�سيخ عبداهلل بن حمد 
ب��ن ���س��ي��ف ال�����س��رق��ي رئ��ي�����ص احتاد 
واللياقة  الأج�سام  لبناء  الإم���ارات 
املنظمة  اللجنة  واأع�ساء  البدنية، 
الدولية  الفجرية  حتدي  لبطولة 
حتت  اأقيمت  التي  الأج�سام،  لبناء 
املا�سي  �سبتمرب  يف  ���س��م��ّوه  رع��اي��ة 
بالفجرية، مب�ساركة عاملية وا�سعة.

الفجرية  ع��ه��د  ويل  ���س��م��و  واأ����س���اد 
ال��ت��ي حققتها  امل�����س��ّرف��ة  ب��ال��ن��ت��ائ��ج 
دائرة  بتنظيم  ال��دول��ي��ة  البطولة 
بالفجرية،  والق��ت�����س��اد  ال�سناعة 
والحتاد  الإم��ارات  احتاد  واإ�سراف 
اأثنى  كما  الأج�سام،  لبناء  ال��دويل 
التنظيمي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ���س��م��وه 
اللجان،  لعمل  والإداري  وال��ف��ن��ي 

ال�ست�سافة  اإجن���اح  يف  �ساهم  مب��ا 
ح�سور  وتعزيز  اأهدافها،  وحتقيق 
اإمارة الفجرية، ودولة الإمارات، يف 

املجال الريا�سي عامليا.

اإىل  ال��ل��ق��اء  خ��لل  �سموه  وا�ستمع 
امل�ستقبلية  وال����ربام����ج  اخل���ط���ط 
لإدارة البطولة يف الن�سخ القادمة، 
الفجرية  اإم�����ارة  م���وؤك���دا ج��اه��زي��ة 

واملوارد  الإم��ك��ان��ات  كافة  لت�سخري 
املتاحة مبا ي�سمن جناح الأحداث 
ال��ري��ا���س��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، وال��ت��م��ي��ز يف 

تقدمي اأرفع املعايري التنظيمية.

للبطولة  املنظمة  اللجنة  وقدمت 
ل�����س��م��و ويل عهد  ت��ذك��اري��ة  ه��دي��ة 
ال�سكر  ع����ن  ت���ع���ب���ريا  ال����ف����ج����رية، 
والتقدير لرعاية �سموه للبطولة، 

للفعاليات  امل���ت���وا����س���ل  ودع����م����ه 
ال��ري��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام ع��ل��ى اأر�ص 
العمل  موا�سلة  موؤكدة  الفجرية، 
م��زي��ٍد من  ن��ح��و  اجل��ه��ود  وتكثيف 

الإجنازات الريا�سية امل�سرفة.
ح�سر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي 
عهد  ويل  ����س���م���و  م���ك���ت���ب  م����دي����ر 
املهند�ص حممد  الفجرية، و�سعادة 

ع���ب���ي���د ب����ن م����اج����د م����دي����ر دائ������رة 
بالفجرية  والق��ت�����س��اد  ال�����س��ن��اع��ة 
للبطولة،  املنظمة  اللجنة  رئي�ص 

واأع�ساء اللجنة.

ويل عهد الفجرية ي�ستقبل اللجنة املنظمة لبطولة حتدي الفجرية لبناء الأج�سام وي�سيد بنجاحها دوليا

•• دبي - وام: 

تاألق بطلنا خالد املرا�سدة يف اليوم الثاين لبطولة فزاع " الدولية " 
للبوت�سيا " اآ�سيا واأوقيانو�سيا - دبي 2021 التي تقام ب�سالة مكتوم 
الأول  الفوز  حمققا  دب��ي  الأه��ل��ي  �سباب  بنادي  مكتوم  اآل  حممد  بن 
ملنتخبنا بعبور نظريه العراقي مرت�سى ال�ساعدي بنتيجة 5 / �سفر، 

بعد مباراة جاءت مل�سلحة املرا�سدة �سكل وم�سمونا.
واأعرب بطلنا عن �سعادته بالفوز الأول يف حدث مهم بقيمة " بطولة 
فزاع الدولية " ..م�سريا اإىل اأنه يعد موؤ�سرا جيدا للمباريات املقبلة 
وجود  يف  املناف�سة  �سعوبة  رغ��م  نف�سه  ال���درب  على  ال�سري  اأج��ل  م��ن 

الأبطال النخبة بالقارة الآ�سيوية .. وقال: ما مييز الن�سخة احلالية 
ال��ت��ي حت��م��ل رق���م 7 ت��واج��د ع���دد م��ن ال��لع��ب��ني اأ���س��ح��اب اخلربات 
الإيجابي  امل��ردود  له  �سيكون  البوت�سيا، مبا  لعبة  العايل يف  وامل�ستوى 

على امل�ستوى الفني العام.
الذي يقدم م�ستويات  التايلندي  باملنتخب  اإعجابه  املرا�سده  واأب��دى 
ثابتة خلل م�ساركاته يف بطولت البوت�سيا، موؤكدا اأنه ميلك لعبني 
للتفوق، قال  توؤهلهم  التي  امليدانية  اأ�سحاب اخل��ربات  متميزين من 
اأم��ل كبريا  الإم��ارات��ي يف حت�سن م�ستمر مبا يعطي  املنتخب  اأداء  اإن 
طموحاتهم  لتحقيق  كبري  م�ستقبل  ينتظرهم  ال�سباب  لعبيه  ب��اأن 
ت�سارك  التي  ال�سعبة  اللعبات  من  البوت�سيا  اأن  خ�سو�سا  املطلوبة، 

فيها الإعاقات ال�سعبة، وتتطلب تركيزا كبريا من "اأ�سحاب الهمم" 
للو�سول اإىل من�سات التتويج.

واخلليج  الإم���ارات  �سعيد  على  النت�سار  يف  ب��داأت  البوت�سيا  اأن  واأك��د 
مواهب  بظهور  ال�سريحة  ه��ذه  يخدم  مم��ا  امل�ساركني  دائ���رة  بات�ساع 

خلل املرحلة املقبلة التي ت�ستحوذ على قدر كبري من الأهمية.
املختلفة  الن�سخ  ال��ع��دي��د م��ن  ���س��ارك يف  امل��را���س��ده  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
من  العديد  حقق  اأن  ل��ه  و�سبق  للبوت�سيا،  ال��دول��ي��ة  ف���زاع  لبطولت 
الإجنازات القارية منها برونزية غرب اآ�سيا بالأردن اإ�سافة اإىل املركز 

الثالث وامليدالية الربونزية يف خليجي البحرين.
العراق بطولت فزاع  الإبراهيمي رئي�ص وفد  الدكتور ظافر  وو�سف 

يف  الهمم"  "اأ�سحاب  ريا�سة  خريطة  يف  مهما  رقما  باأنها  للبوت�سيا 
العربي،  وال��وط��ن  اخلليج  يف  اللعبة  اأحيا  احل��دث  اأن  ..مبينا  العامل 

خا�سة اأن العديد من الدول مل تكن تعرف لعبة البوت�سيا.
وك�سف الإبراهيمي اأن بطولت فزاع هي النطلقة احلقيقية للعبة 
يف ال���ع���راق وال��ع��دي��د م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ح��ي��ث ب��ات��ت حم��ط اأنظار 
ريا�سيي العامل، واأ�سار اإىل ارتفاع امل�ستوى الفني للبوت�سيا من لعبة 
لأخرى معتربا اأن بطولت فزاع من اأرقى الأحداث العاملية اخلا�سة ب� 
اإىل اللجنة املنظمة للحدث على دقة  ال�سكر  "اأ�سحاب الهمم"، ووجه 
واحرتافية التنظيم مما يوؤهل لتحقيق مكانة مرموقة على اخلريطة 

العاملية.

يف دولية فزاع للبوت�سيا .. بطلنا املرا�سدة يفوز على العراقي ال�ساعدي

••  القد�س، فل�شطني-الفجر:

الرجوب  ال��ف��ري��ق ج��ربي��ل  اف��ت��ت��ح 
رئ�����ي�����������ص ال�����ل�����ج�����ن�����ة الأومل������ب������ي������ة 
املقر  املا�سي  الأح���د  الفل�سطينية 
بلدة  يف  الومل��ب��ي��ة،  للجنة  ال��دائ��م 
بح�سور  ال���ق���د����ص،  ���س��م��ال  ال������رام 
ر�سمي و�سعبي وريا�سي ووفد من 
املجل�ص الوملبي ال�سيوي واللجنة 

الوملبية الردنية. 
الآ�سيوي  الأومل���ب���ي  امل��ج��ل�����ص  م��ث��ل 
الآ�سيوية  الأل����ع����اب  ق�����س��م  م���دي���ر 
ال�سيد حيدر فارمان يرافقه ال�سيد 
عبد الهادي حممد، ومثل اللجنة 
العام  الومل��ب��ي��ة الردن���ي���ة الم����ني 
والدكتور  امل��ج��ايل  ن��ا���س��ر  ال�����س��ي��د 

�ساري حمدان نائب الرئي�ص. 
الف����ت����ت����اح، عقدت  ح���ف���ل  وع���ق���ب 
للجنة  ال����ع����م����وم����ي����ة  اجل���م���ع���ي���ة 
برئا�سة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  الومل���ب���ي���ة 

ع�سوا   53 وح�������س���ور  ال����رج����وب 
جدول  وت�����س��م��ن   ،57 ا���س��ل  م���ن 
اللجنة  رئي�ص  ر�سالة من  العمال 
الوملبية الدولية توما�ص باخ تعهد 
فيها بتقدمي الدعم الكامل للجنة 

الوملبية الفل�سطينية. 

وقال باخ يف ر�سالته بح�سب ما نقلت 
يف  الفل�سطينية:  الوملبية  اللجنة 
الوقت الذي جتتمعون فيه لنعقاد 
فر�سة  فاإنها  العمومية،  اجلمعية 
العظيم  ال��ن��ج��اح  لتقييم  منا�سبة 
الأل����ع����اب  دورة  يف  حت���ق���ق  ال������ذي 

وهي   ،2020 طوكيو  الأوملبية يف 
ل�ست�سراف  كذلك  منا�سبة  فر�سة 
قادم الأيام وحتديد م�سار م�ستقبل 

الريا�سة الفل�سطينية. 
املقر  اأن  ب����دوره  ال��رج��وب  واع��ت��رب 
البنية  ت��ط��وي��ر  وا����س���ل  اجل���دي���د 

فل�سطني،  يف  الريا�سية  التحتية 
واأك�������������د ع�����ل�����ى وح�����������دة احل�����رك�����ة 
اأهمية  ع��ل��ى  م�����س��ددا  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
الفل�سطينيني  جلميع  ال��ري��ا���س��ة 
اأن  اإىل  م�������س���ريا  م����وح����دة،  ك���ق���وة 
اأح��دث مبادرة بعد املركز  املقر هو 

الريا�سي  وامللعب  الأوملبي  الطبي 
والأك��ادمي��ي��ة الأومل��ب��ي��ة، مع خطط 

ملركز العداد الأوملبي. 
و�سدد على اأهمية توحيد ال�سيا�سات 
والت�سويقية  وامل���ال���ي���ة  الإداري���������ة 
والتي  الأوملبية،  للحركة  والفنية 

وتطوير  ال��ع��م��ل  مل��اأ���س�����س��ة  ت��ه��دف 
امل���ن���ظ���وم���ة ال����ري����ا�����س����ي����ة، داع����ي����اً 
الحتادات الريا�سية اإىل ال�ستفادة 
من الربامج التي يطرحها املجل�ص 

الآ�سيوي. 
ال�����س��ي��د حيدر  م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال 

الأومل����ب����ي  امل���ج���ل�������ص  اإن  ف�����ارم�����ان 
ب��ت��ط��ور احلركة  الآ���س��ي��وي ف��خ��ور 
فل�سطني  الأومل��ب��ي��ة يف  ال��ري��ا���س��ي��ة 
والدويل،  القاري  ال�سعيدين  على 
وهناأ اللجنة الوملبية الفل�سطينية 

بالنتقال اىل املقر اجلديد. 
اأن املجل�ص الأوملبي الآ�سيوي  واأكد 
الفل�سطينية  ال��ري��ا���س��ة  ���س��ي��دع��م 
اللجنة  خ����لل  م���ن  والحت���������ادات 
خلل  ومن  الفل�سطينية  الوملبية 
تطوير  اإىل  تهدف  التي  ال��ربام��ج 

الكادر الريا�سي. 
العمومية اعتماد  ومت يف اجلمعية 
الأ�سا�سي  والنظام  امل��وؤمت��ر  وث��ائ��ق 
ولئحة  ال���ري���ا����س���ي���ة  ل��ل��م��ح��ك��م��ة 
الأخ��������لق والم����ت����ث����ال الأومل���ب���ي���ة 
مل��ن��ع التلعب  وال��ق��ان��ون الأومل���ب���ي 
بالإ�سافة  الريا�سية،  باملناف�سات 
املالية  ال��رق��اب��ة  ج��ه��ة  اع��ت��م��اد  اإىل 

امل�ستقلة للدروة املقبلة. 

الرجوب ي�شدد على وحدة احلركة الريا�شية

اللجنة الأوملبية الفل�سطينية تعقد جمعيتها العمومية يف مقرها اجلديد
فارمان يوؤكد دعم املجل�س الأوملبي الآ�شيوي للريا�شة الفل�شطينية
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•• دبي-الفجر:

يوا�سل مربط دبي للخيول العربية 
البطولت  يف  ال���ذه���ب���ي  ح�������س���وره 
ال��ت��ي لت����زال م�ستمرة يف  ال��دول��ي��ة 
اأورب��ا، ليعزز ر�سيده من الإجنازات 
عال  بتميز  ال��ع��ام  ه��ذا  ال��ت��ي حققها 
واآخ��������ر حمطات  ودول�����ي�����ا.  حم��ل��ي��ا 
الأول  اأم�ص  م�ساء  كانت  م�ساركاته 
ب��ب��ط��ول��ة ف���ريون���ا ال��دول��ي��ة جلمال 
والتي  اإي��ط��ال��ي��ا،  يف  العربية  اخل��ي��ل 
�سفوة  ب��ني  �سر�سة  مناف�سة  �سهدت 
اأ�سفرت  وق�����د  الأورب����������ي.  الإن�����ت�����اج 
باإحراز  املركزة  دبي  مربط  م�ساركة 
�سجله  �ساحق  بامتياز  املهور  ذهبية 
الفحل  م����ن  وه�����و  ف���ن���ان  دي  امل���ه���ر 
والفر�ص  اإيه  اإي  اإك�سكاليبور  العاملي 
لأيقونة  ك���ان  وق���د  ف��لم��ي��ن��ك��ا.  اإيل 
وعمود  امل��ع��ا���س��ر  ال���ع���امل���ي  الإن����ت����اج 
الفحل  دبي  الأول يف مربط  الإنتاج 
املعتادة يف  ر�سيم ب�سمته  اإل  اإي��ه  اإف 
والدولية؛  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ب��ط��ولت  ك��ل 
ت��وج املهر ف��دوى دي��ل بالزوتو  فقد 
من الفحل اإف اإيه اإل ر�سيم والفر�ص 
دي ف�سة بذهبية املهور بعمر ال�سنة 
م��ت��ف��وق��ا ع���ل���ى اأج����م����ل امل����ه����ور ذات 

اجلودة العالية، كما متكن املهر دي 
ر�سيم  اإل  اإي��ه  اإف  الفحل  ونا�ص من 
وامل��م��ل��وك مل��رب��ط اجل���ود م��ن اإح���راز 

برونزية املهور.
ب��ط��ول��ة ف���ريون���ا جلمال  وحت��ت��ف��ظ 
اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي��ة مل��رب��ط دب���ي �سجل 
ح��اف��ل م��ن الإجن�����ازات ك���ان اآخرها 
املهرة  اأبطالها  ك��ان  ذهبية،  ثلثية 
اأ�سطورة  اب��ن��ة  ع�سلية"  اإي����ه  "دي 
الفحل  امل��ع��ا���س��ر  ال���ع���امل���ي  الإن����ت����اج 
اإيلي  وال��ف��ر���ص  ر���س��ي��م  اإل  اإي����ه  اإف 
فلمينكا، واملهر املتميز دي �سخاط 
خطاف  دي  الأمم������ي  ال��ف��ح��ل  اب����ن 
والفر�ص الرقيقة دي �سريين، املهرة 
اإف  العاملي  الفحل  اب��ن��ة  �سينية  دي 

اإيه اإل ر�سيم والفر�ص الولود رويال 
اأمرية.

التوحيدي: ب�شمة
التوحيدي  حممد  املهند�ص  اأع���رب 
امل�������س���رف ال���ع���ام م���دي���ر ع����ام مربط 
�سعادته  ع��ن  العربية  للخيول  دب��ي 
فنان،  دي  للمهر  الذهبي  بالتتويج 
متميز  فحل  م�����س��روع  امل��ه��ر  معتربا 
الإنتاج  يف  عاملية  ب�سمات  �سيحقق 
القوة  م��وا���س��ف��ات  م��ن  ب��ه  يتمتع  مل��ا 
املكونات  يف  وال���ت���ن���اغ���م  واجل����م����ال 
واحلركة. وقال التوحيدي:" بطولة 
تناف�سية  حم��ط��ة  نعتربها  ف��ريون��ا 
هامة ل�سيما لقيا�ص م�ستوى جودة 

الإنتاج الأوربي. لقد كانت م�ساركتنا 
مركزة وحققت هدفها املحدد باللقب 
الذهبي للمهر دي فنان. كما اأ�سعدنا 
احل�سور الإنتاجي املتميز للفحل اإف 
اإيه اإل ر�سيم الذي �سجل ب�سمته مع 
واملهر  بالزوتو  ملربط  ف��دوى  املهرة 

دي ونا�ص ملربط اجلود".

  املرزوقي: اإجنازات
العزيز  ع���ب���د  اأع���������رب  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
املرزوقي املدير التنفيذي ملربط دبي 
عن �سعادته بذهبية املهر دي فنان يف 
بطولة و�سفها باأنها قوية ومتميزة. 
وقال املرزوقي:" البطولة ت�سجل يف 
تاريخها ملربط دبي اإجنازات قيا�سية 
مبوا�سفاته  امل���ح���ل���ي  اإن����ت����اج����ه  يف 
الإنتاج  اأي��ق��ون��ة  وب��ق��ي��ادة  ال��ع��امل��ي��ة، 
اإل  اإي���ه  اإف  الفحل  املعا�سر  العاملي 
ر���س��ي��م، ال���ذي لي��ل��ب��ث ي��وؤك��د اأن���ه يف 
حتقيق  يف  الأول  وامل���رك���ز  امل��ق��دم��ة 
م�ستويات عالية من اجلودة. الفحل 
ر�سيم ليزال مطلب خمتلف املرابط 
لتعزيز  متاحا  لي��زال  وهو  العاملية، 
املرابط  ال��ع��رب��ي��ة يف  دم����اء اخل��ي��ول 
العاملية اإىل جانب الفحل العاملي دي 

�سراج والفحل املتميز دي نائل".

•• دبي-وام:

بحث ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي 
رئ��ي�����ص احت����اد الإم������ارات ل��ك��رة القدم 
اأم�ص الأول مع فريان �سوريانو املدير 
جروب  �سيتي   " ملجموعة  التنفيذي 
ل���ك���رة ال����ق����دم " وب���ي���ب ج�����واردي�����ول، 
�سيتي  مان�س�سرت  لفريق  الفني  املدير 
الإجن��ل��ي��زي اآف���اق ال��ت��ع��اون ب��ني احتاد 
تعد  ال��ت��ي  جروب"  و"�سيتي  ال���ك���رة 
من��وذج��اً اح��رتاف��ي��ا يف ت��اأه��ي��ل و�سقل 
امل���واه���ب ال��ك��روي��ة ف�����س��ًل ع��ن كونها 
م�����س��روع��اً ا���س��ت��ث��م��اري��اً ���س��خ��م��اً حقق 
ال�سنوات  خ����لل  م��ت��ت��ال��ي��ة  جن���اح���ات 

املا�سية.
واأ����س���اد رئ��ي�����ص احت���اد الإم������ارات لكرة 
القدم - خ��لل اللقاء ال��ذي ج��رى يف 
معر�ص اإك�سبو 2020 دبي - بتجربة 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زاي�����د اآل 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جمل�ص ال����وزراء 
"�سيتي  م���ع  ال��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون  وزي�����ر 
جروب" لكرة القدم .. موؤكداً اأن هذه 

�سموه  روؤية  بف�سل  اأ�سبحت  التجربة 
باأ�سره،  العامل  به يف  يحتذى  منوذجاً 
ال��ه��ائ��ل وامل�����س��ت��م��ر يف  ال��ت��ط��ور  ب�سبب 

هذه املجموعة، وكذلك ب�سبب منوها 
الق��ت�����س��ادي ، وحت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د من 
خطط  اللقاء  وا�ستعر�ص  الإجن��ازات. 

بتطوير  اخل��ا���س��ة  ال�����س��ي��ت��ي  وب���رام���ج 
التي  ال���ك���روي���ة، وال���ن���ت���ائ���ج  امل����واه����ب 
فريق  خا�سة  املجموعة  فرق  حتققها 

را�سد  ال�سيخ  واأك��د  �سيتي.  مان�س�سرت 
بن حميد النعيمي حر�ص احتاد الكرة 
جتربة" �سيتي  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  ع��ل��ى 

جروب" لأنها غنية بالدرو�ص وحمفزة 
واإجنازاتها  املذهلة  جناحاتها  ب�سبب 
ح�سر  الكبرية.  وطموحاتها  الكبرية 

و�سيف  ال�سام�سي  علي  ���س��امل  ال��ل��ق��اء 
اإدارة  جمل�ص  ع�سوا  املن�سوري  ماجد 
احت��اد ال��ك��رة ، وحممد ع��ب��داهلل هزام 

الكرة،  العام لحتاد  الظاهري الأمني 
امل�ساعد  العام  الأم��ني  ب��ريودي  وعمر 

لل�سوؤون الفنية.

 •• دبي –الفجر:

ال���دويل للريا�سات  ن���ادي دب��ي   ق��رر 
امل�ستمر  اهتمامه  اإط���ار  يف  البحرية 
والقوارب  ال�سفن  �سباقات  بتطوير 
ال�سوط  اإط�����لق  ال���رتاث���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
)املفتوح( للمرة الأوىل �سمن جولت 
التجديف  ل�����ق�����وارب  دب�����ي  ب���ط���ول���ة 
يخ�س�ص  ح��ي��ث  ق��دم��ا   30 امل��ح��ل��ي��ة 
لفرق املوؤ�س�سات احلكومية والوطنية 
دول  دول  م����ن  الأ�����س����ق����اء  وق���������وارب 
جم��ل�����ص ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي وذل���ك 
م��ن اأج���ل اإ���س��ف��اء امل��زي��د م��ن الإث���ارة 
مفهوم  ون�سر  وزي��ادة  الفعاليات  على 
با�ستقطاب  ال���رتاث���ي���ة  ال���ري���ا����س���ات 
الرعاة وحث املوؤ�س�سات على امل�ساركة 

يف الفعاليات البحرية 
وق���ال حم��م��د ع��ب��داهلل ح���ارب املدير 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ن�����ادي دب������ي ال������دويل 
اإدارة  اأن جمل�ص  البحرية  للريا�سات 
�سعيد  اأح��م��د  �سعادة  برئا�سة  ال��ن��ادي 
الريا�سية  وال���ل���ج���ن���ة  م�����س��ح��ار  ب����ن 
ب��رئ��ا���س��ة را���س��د ث���اين ال��ع��اي��ل ت�سجع 
الأهداف  حتقيق  �ساأنه  م��ن  اأم��ر  ك��ل 
ال��ت��وج��ه واخلطة  ال��ع��ام��ة وم��واك��ب��ة 
الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة امل���ح���دث���ة ل���ن���ادي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال�����دويل  دب���ي 
اخلطوة  اأن  مبينا   2027-2021
اجل���دي���دة مت��ث��ل ب�����س��م��ة ج���دي���دة يف 
ال��ب��ح��ري��ة والتي  ال�����س��ب��اق��ات  م�����س��وار 
ت���ط���وي���ره���ا منذ  ال����ن����ادي يف  اأ����س���ه���م 

تاأ�سي�سه عام 1988.
اإ�سافة  ق��رار  اأن  ح��ارب  واأك���د حممد 
للموؤ�س�سات  )امل����ف����ت����وح(  ال�������س���وط 
احل��ك��وم��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة وق����وارب دول 
من  ياأتي  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 

الرتاثية  ال��ري��ا���س��ات  م�سلحة  اأج���ل 
ومن اأجل زي��ادة الإهتمام بها يف ظل 
الإقبال الكبري من خمتلف قطاعات 

احلكومية  املوؤ�س�سات  وح��ث  املجتمع 
بريا�سات  ل���له���ت���م���ام  وال���وط���ن���ي���ة 
زي��������ادة فر�ص  اأج�������ل  م����ن  امل����������وروث 

اإنت�سارها بني اأفراد املجتمع.
لنادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  واأو�����س����ح 
اأن  البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دب��ي 

�سباقات قوارب التجديف املحلية 30 
قدما ولدت مو�سم 1997-1996 
ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  قبل  من 
اآل مكتوم -طيب  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان 
اهلل ثراه- ومنذ تلك الفرتة تطورت 
لها  اأ�سبح  اآخ��ر حتى  اإىل  من مو�سم 
لي�ست  ك���ب���رية  ج���م���اه���ريي���ة  ق����اع����دة 
ال��ع��رب��ي��ة فح�سب  يف دول���ة الم�����ارات 
دول  من  الأ�سقاء  لت�سمل  تعدت  ب��ل  
وكذلك  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ص 
لذلك  ال��دول��ة  يف  املقيمة  اجل��ال��ي��ات 
خمتلف  جلذب  املفتوح  ال�سوط  ياأتي 
اأن  ح��ارب  حممد  وك�سف  القطاعات. 
ال�سوط املفتوح �ستكون ح�سب اللوائح 
التجديف  ق��������وارب  ع���ل���ى  امل���ح���دث���ة 
املوا�سفات  بنف�ص  قدما   30 املحلية 
9 بحارة  )�سكوين و8 افراد(  وع��دد 
اإبراز  ب�سرط  التقيد بجن�سيتهم  دون 

اإث����ب����ات ���س��خ�����س��ي��ة واحل�������س���ول على 
قاربني  اأق�سي  بحد  ال��ن��ادي  موافقة 
اأ�سماء  ك�سف  واإر���س��ال  موؤ�س�سة  لكل 
املوؤ�س�سة  م���ن  ل��ل��م�����س��ارك��ني  م��ع��ت��م��د 
ال�سوط  ���س��ي��ق��ام  ح��ي��ث   ، ال��ه��ي��ئ��ة  اأو 
)امل���ف���ت���وح( ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات جولت 
والبطولة  ل��ل��ت��ج��دي��ف  دب���ي  ب��ط��ول��ة 
اإىل  مكتوم( جنبا  اآل  )ك��اأ���ص  الأغ��ل��ي 

جنب القوارب املحلية.
 

مراحل 
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•• خورفكان-الفجر

واجلودو  امل�����س��ارع��ة  احت���اد  يحتفل 
دي�سمرب  م��ن  ال��ث��ال��ث  واأن��دي��ت��ه يف 
خورفكان  ن������ادي  ب�����س��ال��ة  امل���ق���ب���ل 
دي�سمرب  م��ن  الثالث  يف  الريا�سي 
لدولة  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم  امل���ق���ب���ل 
الإم��ارات لعام 2021 ، من خلل 
للنا�سئني  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ب��ط��ول��ة 
ينظمها  ال��ت��ي  ل��ل��ج��ودو  وال���رج���ال 
بن  حممد  �سعادة  برعاية  الحت���اد 
ث��ع��ل��وب ال����درع����ي رئ��ي�����ص الحت����اد 
الأع�ساء  الأن��دي��ة  ك��اف��ة  مب�ساركة 
ملو�سم  الحت��������اد  ب���رن���ام���ج  ���س��م��ن 
تاأتي  وال��ت��ي   2021  –  2020
وفقا للئحة الفنية اخلا�سة بتلك 

البطولة الحتفالية ال�سنوية .
�سرورة  ع��ل��ى  ال���لئ���ح���ة  و�����س����ددت 
اللتزام بكافه ال�سوابط وال�سروط 
اخلا�سة باللعب النظيف التي جاءت 
يف البند الأول من �سروط امل�سابقة ، 
و�سمحت لئحة مناف�سات النا�سئني 
املواطنني  اللعبني  م�ساركة  على 
مفتوح  ع��دد  مب�ساركة  ي�سمح  ،كما 

وي�سمح  وزن  ل��ك��ل  ال��لع��ب��ني  م���ن 
بخطاب   2007 مواليد  مب�ساركة 
الأمر وخطاب توقيع  موافقة ويل 
املدرب .. اأما بالن�سبة لفئة الرجال 
ف�����س��م��ح��ت ال��لئ��ح��ة مب�����س��ارك��ة 5 
ال��واح��د، وي�سمح  ال��وزن  لعبني يف 
مب�ساركة لعب واحد غري مواطن 
يف كل وزن، ومينع م�ساركة اللعب 
يف فئة النا�سئني والرجال يف اليوم 

نف�سه .
اأعمار  ال��ف��ن��ي��ة  ال��لئ��ح��ة  وح�����ددت 
15 �سنة  ال���رج���ال م���ن ع��م��ر  ف��ئ��ة 
،اأم���ا   2006 واأك����رب م��ن م��وال��ي��د 

�سنة   18 حت����ت  ال���ن���ا����س���ئ���ني  ف���ئ���ة 
 ،  2005  ،  2004 م��وال��ي��د  م���ن 
التي  الرجال  فئة  واأوزان   2006
 60 اعتمدتها اللجنة الفنية هي- 
وحتت   ،  90 و   81  ،  73  ،  66  ،
..اأم���ا  ك��ج��م   100 وف���وق   ،  100
 ،  50 – النا�سئني فهي  اأوزان فئة 
 90 ، 81 ، 73 ، 66 ، 60  ،  55
مباريات  وزم���ن  90 كجم  وف���وق   ،
حالة  ويف  دق��ائ��ق   4 النا�سئني  فئة 

ت�ستغرقه  ال����ذي  ال���زم���ن  ال��ت��ع��ادل 
النقطة الذهبية .. ويبداأ الت�سجيل 
اعتبارا من  اليكرتوين  املوقع  عرب 
ويغلق  احل���ايل  -23نوفمرب  ي���وم 
م�ساء يوم 11/30، وجتري قرعة 
البطولة يوم 2-12-2021 وهو 
موعد امليزان، وتبداأ مباريات الدور 
 12-3 ي���وم  للبطولة  التمهيدي 
اعتبارا من التا�سعة �سباحا ويكون 

التتويج بعد الرابعة ع�سرا.

را�سد بن حميد يبحث اآفاق التعاون مع 
»�سيتي جروب« لكرة القدم

لإ�شفاء املزيد من الإثارة ون�شر مفهوم الريا�شات الرتاثية

»دبي البحري« ي�ستحدث ال�سوط »املفتوح« يف قوارب التجديف
حممد حارب: ب�شمة جديدة لتطوير  وزيادة الهتمام بال�شباقات املحلية

الثالثاء فتح باب الت�شجيل 

بطولة اليوم الوطني  للجودو  3 دي�سمرب ب�سالة خورفكان 
بطولة فريونا جلمال اخليل العربية

دي فنان يحرز الذهب واإف اإيه اإل ر�سيم ي�سجل ب�سمته

•• دبي-الفجر

حقق فريق بن دري فوزا كبريا وم�ستحقا على مناف�سه فريق انكورا وب�سبعة 
اأوىل مبارياتهما يف بطولة نادي ومنتجع  اأهداف يف  اأهداف مقابل ثلثة 
املباراة الفتتاحية  ال�سهرية كما خطف فريق ذئاب دبي الفوز يف  احلبتور 
من مناف�سه العنيد فريق هي�سكث بعد اأن خطف خم�سة اأهداف مقابل اأربعة 
اأهداف . مباراتي اليوم الفتتاحي توؤ�سر اإىل اأن مو�سم بولو احلبتور �سيكون 
الربعة  ال��ف��رق  قدمته  ال��ذي  ال��رائ��ع  فامل�ستوى  املو�سم  ه��ذا  وم��ث��ريا  قويا 
والتي  املباراة الوىل  . ففي  الإث��ارة  املحرتفني وهي قمة  اأداء  يقرتب من 
حبتور  بقيادة  دبي  ذئ��اب  فريق  �سن  املو�سيقية  الكرا�سي  بلعبة  اأ�سبه  كانت 

ال�سوط  منهية  هدفني  وخطفت  البداية  منذ  املتكررة  غاراتها  احلبتور 
الول بتقدمها بهدفني مقابل هدفا واحدا ويف ال�سوط الثاين ادرك فريق 
هي�سكت التعادل ثم تقدم الذئاب مرة ثانية ويف بداية ال�سوط الثالث ينجح 
فريق هي�سكث يف حتقيق التعادل ال ان الذئاب مل يعجبهم احلال فاحرزوا 
هدفني تباعا ليخطفوا الفوز الول يف البطولة . اما املباراة الثانية فحدث 
ول حرج فقد قدم لعبو بن دري عر�سا قويا ومثريا بقيادة املتاألق حممد 
بن دري الذي احرز خما�سية مبفرده وفاز على مناف�سه فريق انكورا ب�سبعة 
املباراة  زمن  نهاية  الثالث مع �سافرة  الهدف  اه��داف مقابل ثلثة منهم 
ال�سلي . املباراة اأعادت اإىل الأذهان امل�ستوى املتميز الذي �سهدته ملعب 
نادي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�سية ابان كاأ�سي دبي الذهبي والف�سي 

ان  ال  املباراة  ال�سوطني الوليني من  ال�سمود يف  انكورا  فقد حاول فريق 
من  ك��ل  وحيوية  ن�ساط  ام��ام  ال��راب��ع  ال�سوط  يف  خا�سة  ان��ه��ارت  خطوطه 
. وعقب  �سان�سيز  وحممد ورا�سد بن دري ومعهم حممد خالد واملحرتف 
املباراة اأعرب رجل العمال حميد بن دري عن �سعادته مب�ستوى اللعبني 
يف مباراتي الفتتاح وخا�سة مباراة فريقه وفريق انكورا الذي بذل جهودا 
كبرية ليقاف هجمات فريق بن دري كما اثني على فريقه وخا�سة حممد 
بن دري الذي نفوق على نف�سه وكان جنما للمباراة الثانية على التوايل . 
للبطولة  النهائي  قبل  ال��دور  الأربعاء مباراتي  اليوم  تقام  ثانية  من جهة 
التي ت�سم خم�سة فرق حيث يلتقي فريق بن دري وفريق هي�سكث يف الثالثة 

ع�سرا ثم فريقي انكورا ومهرة يف الرابعة ع�سرا .

بداية قوية لبطولة احلبتور ال�شهرية للبولو 

فوز رائع ل� »بن دري« على انكورا و»الذئاب« تخطف هي�سكث 



األربعاء   17  نوفمبر    2021  م   -    العـدد   13394  
Wednesday     17   November   2021   -  Issue No   13394

19191919

الفجر الريا�ضي

اإزاء  تفاوؤله  مان�سيني،  روبرتو  اإيطاليا  م��درب  اأب��دى 
ف��ر���ص ف��ري��ق��ه يف ال��ل��ع��ب ب��ك��اأ���ص ال��ع��امل ل��ك��رة القدم 

التاأهل املبا�سر. يف  اأوروبا  بطل  ف�سل  رغم   ،2022
وب��ع��د اأرب���ع���ة اأ���س��ه��ر م��ن ال��ت��ت��وي��ج يف ب��ط��ول��ة اأوروب����ا 
اإيرلندا  يف  اأهداف  دون  اإيطاليا  تعادل  كان   ،2020
املجموعة  ب�����س��دارة  �سوي�سرا  ف���وز  م��ع��ن��اه  ال�سمالية 
على  الثالثة يف الت�سفيات الأوروبية بعد تغلبها 0-4 
اإىل  مان�سيني  ف��ري��ق  ليتجه  ل��وت�����س��رين،  يف  ب��ل��غ��اري��ا 

ملحق الت�سفيات.
وهذه ثاين ت�سفيات لكاأ�ص العامل على التوايل تكتفي 

اإي��ط��ال��ي��ا ب��ال��ت��اأه��ل اإىل امل��ل��ح��ق، حيث  ف��ي��ه��ا 
�سي�سعد ثلثة فرق من 12 هذه املرة اإىل 

النهائيات يف قطر.
وف�سل املنتخب الإيطايل يف التاأهل لكاأ�ص 
قبل   ،1958 م��ن��ذ  م���رة  لأول  ال���ع���امل 
ال�سويد  اأم��ام  بعد خ�سارته  �سنوات  اأرب��ع 
الذهاب  ملباراتي  الإجمالية  النتيجة  يف 

والعودة يف ملحق الت�سفيات.
�سبورت  راي  حمطة  مان�سيني  واأب��ل��غ 

واث���ق ج���دا من  "اأنا  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
الت�سفيات. رمبا �سنفوز حتى بكاأ�ص 

العامل.
�سيء  اأي  ف���ع���ل  مي��ك��ن��ن��ا  "ل 
هذه  لدينا  الآن،  ذل��ك  حيال 

)اآذار(  م��ار���ص  يف  امل��ب��اري��ات 
ق�سارى  ب���ذل  و���س��ن��ح��اول 

جهدنا".
اأم�����ر  "اإنه  واأ��������س�������اف 

م����وؤ�����س����ف، لأن�������ه ك���ان 
ح�سم  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ج��ب 

قبل  امل����ج����م����وع����ة 
وقت طويل من 

اإىل  و���س��ول��ن��ا 

اإع��ادة اكت�ساف ما كنا  اإىل  هذه النقطة. نحتاج فقط 
عليه حتى اليوم".

اأن  اأه����داف معناه  اأرب��ع��ة  ب��ف��ارق  �سوي�سرا  ف��وز  وك���ان 
بفارق  النت�سار  عليه  يتعني  كان  الإيطايل  املنتخب 
ثلثة اأهداف يف بلفا�ست، لكن فريق مان�سيني املبتلى 
املباراة،  بالإ�سابات مل يقدم الكثري يف الهجوم طيلة 
واأتيحت لإيرلندا ال�سمالية الفر�ص الأخطر لنتزاع 

الفوز.
وقال دومينيكو برياردي لعب اإيطاليا "كنا نعلم اأن 
لدينا  ما  كل  هنا �سعب. قدمنا  اللعب 

لكننا مل ننجح يف الت�سجيل.
"و�سعوا كل مدافعيهم خلف الكرة 

وكان من ال�سعب اخرتاقهم".
وتابع "من املوؤ�سف اأننا مل نح�سم 
املجموعة مبكراً. علينا ال�ستعداد 
وحجز  )اآذار(  م��ار���ص  مل��ب��اري��ات 

كاأ�ص  يف  م���ك���ان���ن���ا 
العامل".

•• اأبوظبي-وام: 

التنفيذي  اآل نهيان، ع�سو املجل�ص  ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد  �سهد �سمو 
لإمارة اأبوظبي رئي�ص مكتب اأبوظبي التنفيذي، مرا�سم توقيع �سراكة متتد لعدة 
ال�سلة  اأبوظبي والرابطة الوطنية لكرة  الثقافة وال�سياحة -  �سنوات بني دائرة 

الأمريكية لت�ست�سيف اأبوظبي مباريات دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني 
لأول مرة يف منطقة اخلليج العربي. و�سلط �سمّوه ال�سوء، خلل مرا�سم توقيع 
ال�سراكة، على اأهمية ا�ست�سافة الفعاليات الريا�سية العاملية يف اأبوظبي لتعزيز 
ح�سورها على امل�سهد الريا�سي الدويل وحتفيز اأفراد املجتمع على امل�ساركة يف 
مكانة  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  �سحي،  حياة  منط  وتبني  البدنية  اللياقة  اأن�سطة 

هذه  ومب��وج��ب  العاملية.  الريا�سية  للفعاليات  ه��ام��اً  م��رك��زاً  ب�سفتها  الإم����ارة 
�سهر  خ��لل  املو�سم  قبل  متهيديتني  م��ب��ارات��ني  اأب��وظ��ب��ي  ت�ست�سيف  ال�����س��راك��ة، 
2022، كما ت�سمل ال�سراكة جتارب تفاعلية بح�سور جنوم كرة ال�سلة  اأكتوبر 
الأمريكية احلاليني واملُعتزلني ودوري النا�سئني لكرة ال�سلة، املعروف اخت�ساراً 
الإمارات،  دولة  واللعبات يف مدار�ص  اللعبني  ل�سالح  ب�"جونيور اإن بي اإيه"، 

بالإ�سافة اإىل عيادات اللياقة البدنية "اإن بي اإيه فيت" للتوعية باأهمية ال�سحة 
 ./NBA 2K/ الإلكرتونية الألعاب  اأبوظبي دوري  واللياقة، كما ت�ست�سيف 
واأ�سبحت مبادرة "زوروا اأبوظبي"، التابعة لدائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي، 
ال�سريك الر�سمي والوجهة ال�سياحية للرابطة الوطنية لكرة ال�سلة الأمريكية 

يف ال�سني واأوروبا ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.

اأبوظبي ت�شت�شيف مباريات دوري كرة ال�شلة الأمريكي للمحرتفني لأول مرة يف منطقة اخلليج العربي

خالد بن حممد بن زايد ي�سهد مرا�سم توقيع �سراكة متتد لعدة �سنوات 
بني »ثقافة و�سياحة اأبوظبي« و»الرابطة الوطنية لكرة ال�سلة الأمريكية«

مان�سيني ما زال واثقًا يف قدرة 
اإيطاليا على التاأهل 

•• ال�شارقة -وام:

بحث �سعادة اأحمد عبد الرحمن العوي�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي 
الأول  اأم�ص  لقائه  خ��لل  النف�ص  عن  الدفاع  لريا�سات  ال�سارقة 
الإ�سباين  انتونيو دي مورينو رئي�ص الحتاد  �سعادة  النادي  مبقر 
للكاراتيه والوفد املرافق له اآفاق التعاون امل�سرتك ومبا ي�سهم يف 
ريا�سة  وتطوير  للحياة  مثايل  كاأ�سلوب  الريا�سة  ممار�سة  تعزيز 

الكاراتيه يف الإمارة.
اإقامة  بتبادل  الريا�سي  ال�سارقة  اللقاء وفقا لروؤية جمل�ص  ياأتي 
املع�سكرات التدريبية للعبي املنتخبات الأ�سبانية ونادي ال�سارقة 
لريا�سات الدفاع عن النف�ص ومدى ا�ستفادة النادي من اخلربات 

املرتاكمة للكاراتيه يف اإ�سبانيا.

ح�سر اللقاء اإدري�ص املناين رئي�ص اأكادميية 23 الدولية للكاراتيه 
هنادي  واملهند�سة  األي�سا  الكاراتيه  يف  الأمريكية  ال��ع��امل  وبطلة 
الزعابي  اأحمد  و�سيف  للنادي  التنفيذي  املدير  الكابوري  خليفة 
الزحنوين  ال��دي��ن  �سلح  و  ال��ن��ادي  يف  احلكومي  الت�سال  مدير 

املدير الفني للكاراتيه وعدد من م�سوؤويل النادي.
و اأعرب اأنتونيو دي مورينيو عن �سعادته لتواجده يف الإمارات على 
هام�ص اإقامة بطولة العامل للكاراتيه .. مبديا ا�ستعداده لتقدمي 
ال�سارقة  ن��ادي  يف  الكاراتيه  تطور  دع��م  �سبيل  يف  متاح  ماهو  ك��ل 

لريا�سات الدفاع عن النف�ص .
اللقاء نبذة عن  العوي�ص خلل  الرحمن  اأحمد عبد  �سعادة  وقدم 
النادي باعتباره ناديا تخ�س�سيا يتطلع لتحقيق اأف�سل الإجنازات 
الكبريمن  الدعم  وا�ستثمار  الدولية  التتويج  ملن�سات  والو�سول 

القا�سمي  بن حممد  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  قبل �ساحب 
النادي  ا�ستعداد  مبديا   .. ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�سو 
للتعاون امل�سرتك مبا يخدم النقلة النوعية لريا�سات الدفاع عن 
الإ�سباين  الحت��اد  رئي�ص  م�ساركة  على  العوي�ص  واأث��ن��ى   . النف�ص 
عن  ال��دف��اع  لريا�سات  ال�سارقة  ملتقى  يف   23 اأكادميية  ورئي�ص 
النف�ص الذي عقد افرتا�سيا يف وقت �سابق من العام احلايل حول 

ا�ست�سراف م�ستقبل ريا�سة الكاراتيه بعد اجلائحة .
و يف �سياق مت�سل بحثت املهند�سة هنادي الكابوري - خلل لقائها 
ممار�سة  دع��م  األي�سا  الكاراتيه  يف  الأمريكية  ال��ع��امل  بطلة  م��ع   -
املراأة للكاراتيه يف "ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�ص" وكيفية 
�سكرها  وق��دم��ت  احلديثة  الريا�سية  للممار�سات  وفقا  تطورها 

ل�ستعداد البطلة اإلي�سا على التعاون امل�سرتك.

»ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س« والحتاد الإ�سباين للكاراتيه يبحثان التعاون

•• دبي -وام:

ال�سهري  الإ����س���ب���اين  امل������درب  ال��ت��ق��ى 
ب����ي����ب ج��������واردي��������ول، م��������درب ن�����ادي 
القدم  ك��رة  لعبي  �سيتي،  مان�س�سرت 
دبي   2020 اإك�������س���ب���و  يف  ال�������س���غ���ار 
اإح����دى  اإىل  خ����لل زي������ارة م��ف��اج��ئ��ة 
التي  اليومية  التدريبية  احل�س�ص 
الدوري  بلقب  املتوج  النادي  ينظمها 
الإجنليزي املمتاز يف دبي طوال فرتة 
احلدث العاملي الكبري الذي يحت�سن 
وت��وج��ه ج��واردي��ول يف  دول���ة.   192
ال����زي����ارة اخل��ا���س��ة ال��ت��ي تاأتي  ه����ذه 
�سيتي على  نادي مان�س�سرت  بعد فوز 
غرميه مان�س�سرت يونايتد يف ديربي 
مناف�سات  �سمن  مان�س�سرت  مدينة 
ال����دوري الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از، ملتابعة 
لكرة  ال�سيتي  مدار�ص  ح�س�ص  �سري 
خ����لل معر�ص  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ق���دم 
على  والط���لع  دب��ي   2020 اإك�سبو 
اأداء املواهب الكروية النا�سئة يف دولة 

الإمارات.
البالغ  ���س��امل،  ال��لع��ب حممد  وق���ال 
"فوجئنا  �سنوات:  ثماين  العمر  من 
ب���ي���ب ج�������واردي�������ول عند  ب���ح�������س���ور 
دخ��ول��ه ع��رب ال��ب��واب��ة خ��لل احل�سة 
املدربني  اأف�سل  اأنه  اأظن  التدريبية، 
ح�سلت  لأنني  �سعيد  واأن��ا  العامل،  يف 
والتحدث  اأمامه  اللعب  فر�سة  على 

اإليه".
بيب  ف��ي��ه��ا  ي��ت��وج��ه  زي������ارة  اأول  ويف 
دبي،   2020 اإك�سبو  اإىل  جوارديول 
ق�����س��د م�����درب ال�����س��ي��ت��ي ج���ن���اح دولة 
الدولة  قيم  يعك�ص  ال���ذي  الإم�����ارات 
توجه  ث��م  ال��غ��ن��ي،  وت��راث��ه��ا  الأ�سيلة 
املتحدة  اململكة  ج��ن��اح  اإىل  ذل��ك  بعد 
والذي  ال��ف��ر���ص،  منطقة  يف  ال��واق��ع 

الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  م�����س��ت��ق��ب��ل  ي���ت���ن���اول 
ال�سطناعي واآفاقها الوا�سعة.

وعن تلك الزيارة علق بيب جوارديول 

رائعة،  م��ن جت��رب��ة  ل��ه��ا  "يا  ق��ائ��ل: 
ت��ل��ك ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني م��واه��ب كرة 
القدم واأكرب معر�ص دويل يف العامل 

اأده�سني   ،2020 دب��ي  اإك�سبو  وه��و 
الهتمام الكبري بالرباعم والنا�سئني 
يطبقونها،  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  وال��ربام��ج 

و�سعدت بقدرة الفريق على التوا�سل 
خمتلف  من  اجلمهور  مع  والتفاعل 
اأنحاء العامل ..كما اأن حما�ص اجليل 
ال�سغار  ال��لع��ب��ني  وط��م��وح  النا�سئ 
مبتابعة  ���س��ع��دت  ح���ًق���ا.  رائ�����ع  اأم�����ر 
اأث��ن��اء احل�س�ص  ال�����س��غ��ار  ال��لع��ب��ني 
بع�سهم  يحظى  اأن  واآم��ل  التدريبية 
بفر�سة التدريب يف مدينة مان�س�سرت 
�سولتو  علق  وب����دوره  امل�ستقبل".  يف 
التنفيذي  الرئي�ص  ه���وم،  دوغ��ل���ص 
يف  والت�����س��ال  وال��ت�����س��وي��ق  للمبيعات 
»اإك�سبو 2020 دبي قائل: "ت�سرفنا 
اإك�سبو  اإىل  ج���واردي���ول  بيب  ب��زي��ارة 
فهو من اأهم املدربني  دبي.   2020
يف العامل واأكرثهم ابتكاًرا يف اأ�ساليب 
وخطط اللعب، وقد �سعدنا بح�سوره 
اأمامه يف  امل�ستقبل  اآف��اق  وا�ستعرا�ص 
هذه الزيارة والتجربة الفريدة التي 
املقام يف  العاملي  يوفرها هذا احلدث 

دولة الإمارات".

بيب جوارديول يلتقي مواهب كرة القدم مبدار�س �سيتي يف اإك�سبو دبي 2020

لبنان يفوز بكاأ�س اآ�سيا 
لل�سيدات بكرة ال�سلة

••  عمان-الفجر:

اأحرز منتخب لبنان لقب كاأ�ص اآ�سيا لل�سيدات بكرة ال�سلة )امل�ستوى الثاين( 
التي اأقيمت يف �سالة الأمري حمزة مبدينة احل�سني لل�سباب يف عمان. 

الأردين  ن��ظ��ريه  على  ب��ف��وزه  الآ���س��ي��وي  اللقب  اللبناين  املنتخب  و�سمن 
80-40.  و�ساركت يف البطولة اأي�سا منتخبات �سوريا واإندوني�سيا واإيران 

وكازخ�ستان.

قرارات جلنة الن�سباط باحتاد الكرة
•• دبي-الفجر: 

 ، �سعيد احلوطي  امل�ست�سار  اأم�ص اجتماعها برئا�سة  القدم  الإم��ارات لكرة  عقدت جلنة الن�سباط باحتاد 
ومب�ساركة حمدان الزيودي نائب رئي�ص اللجنة ، وح�سن ال�سيباين ، وعبداهلل احلمادي ، و�سلمان الطويل ، 
اأع�ساء اللجنة ، و�سادي مدحت مقرراً.  واطلعت اللجنة على التقرير املقدم من حكم ومراقب املباراة التي 
جمعت فريق اأتلتيكو اآرابيا مع فريق لفال يونايتد �سمن مباريات الأ�سبوع الثالث مل�سابقة دوري الدرجة 
الثانية ، وقررت اللجنة اعتماد نتيجة املباراة بخ�سارة فريق اأتلتيكو اآرابيا بنتيجة )3 – 0(  وذلك لعدم 
اأحمد  اإيقاف عمري  اللجنة  ق��ررت  كما   ، الأدين من فحو�سات فريو�ص كورونا للعبني  ا�ستكماله احلد 
يو�سف لعب فريق ريجينال مباراتني وتغرميه مبلغ وقدره األفي درهم للتلفظ على احلكم ، وذلك خلل 
مباراة فريقه اأمام فريق ل ليغا اأت�ص بي يف امل�سابقة ذاتها.  وفر�ست اللجنة غرامة مالية على كل من نادي 
احلمرية ونادي خورفكان قدرها خم�سمائة درهم لتاأخر نزول فريقيهما لأر�ص امللعب ملدة �سبع دقائق قبل 
بداية ال�سوط الثاين ، ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي الن�سر لدخول غري املخولني مللعب املباراة 

، وذلك يف م�سابقة دوري ال�سباب حتت 19 عاماً.



القب�س على �سيدة عر�ست ر�سيعها للبيع 
األقت اأجهزة الأمن بالعا�سمة امل�سرية القاهرة القب�ص على �سيدة 
عر�ست طفلها حديث الولدة للبيع ب�سبب رف�ص والده العرتاف 

به، كما مت القب�ص كذلك على الأب.
وقال م�سدر اأمني ملوقع "�سكاي نيوز عربية" اإن الق�سة بداأت بعد 
اإحدى  قيام  القاهرة  اأم��ن  مبديرية  الأمنية  الأج��ه��زة  ر�سدت  اأن 
ال�سيدات بعر�ص طفل حديث الولدة للتبني من خلل �سفحتها 

الإلكرتونية عرب موقع التوا�سل الجتماعي في�سبوك.
هوية  حتديد  اإىل  تو�سلت  الأم��ن  وحتريات  معلومات  اأن  واأو�سح 

مرتكبة الواقعة وتبني اأنها مقيمة مبحافظة اجليزة.
ق�سر  �سرطة  ق�سم  ب��دائ��رة  �سبطها  مت  الإج����راءات  تقنني  وعقب 
النيل، ووجدت اأجهزة الأمن ب�سحبتها اأحد الأ�سخا�ص، وهو مقيم 

باجليزة اأي�سا وبرفقتهما طفل حديث الولدة.
باأنها تزوجت عرفيا  املتهمة  الأمني اعرتفت  ال�ستجواب  وخلل 
من املتهم الثاين، واأجنبت منه الطفل، ولكنه رف�ص ن�سب الطفل 
التبني، من  اإليه، فراودتها فكرة عر�ص الطفل للبيع حتت �ستار 
كذلك  املتهمة  واع��رتف��ت  الجتماعية.  ال�سفحات  اإح���دى  خ��لل 
ب��اأن��ه��ا فعلت ذل���ك ن��ظ��را ل��ق��ي��ام امل��ت��ه��م ال��ث��اين ب��ت��ه��دي��ده��ا. وبعد 
مواجهة املتهم بتلك الأقوال اأقر بها، فتمت اإحالتهما اإىل النيابة 
امل�سري يحظر عمليات تبني  القانون  اأن  العامة للتحقيق. يذكر 
الأطفال اإل من خلل املوؤ�س�سات الر�سمية احلا�سلة على ترخي�ص 

رعاية اأطفال من وزارة الت�سامن الجتماعي.

كرات غام�سة يف �سماء مدينة رو�سية
ظهور كرات م�سيئة غام�سة يف �سماء مدينة �سوت�سي الرو�سية

�سهد ال�سياح يف منتجع �سوت�سي الرو�سي ظاهرة غري عادية تتلألأ 
على  ال�ستجمام  اأرادوا  الذين  ال�سياح  اأول  وا�ستمتع  ال�سماء.  يف 
بروؤية  للمنتجع   التابع  مات�سي�ستا،  حي  يف  الأ�سود  البحر  �ساطئ 
الطائرة الورقية وهي تتمايل يف مهب الريح، ثم فاجاأتهم �سورة 
ال�سماء  يف  الهوية  جمهولة  اأ���س��ي��اء  ث��لث��ة  ظ��ه��رت  حيث  غريبة، 

ال�سافية. ف�سجلوها فورا على �سريط فيديو للهواتف املحمولة.
 واأظهرت امل�ساهد التي �سجلها ال�سائحون اأ�سواء جمهولة الأ�سل 
تتلألأ يف ال�سماء. ويف الوقت نف�سه، مل يتم ترتيب الأ�سياء بطريقة 
اأنه  يبدو  مميز،  مثلث  �سكل   على  ا�سطفافها  مت  لكن  فو�سوية، 
التي  املده�سة،  ال��ظ��اه��رة  تلك  ال�سياح   واأذه��ل��ت  اجل���و.   يف  يحوم 
تثري اأفكار الأ�ساطري الف�سائية واألغاز الف�ساء، وقد اأثار الفيديو 
الكثري من ال�سائعات املختلفة. وقرر الكثريون اأنهم �سهدوا حتيات 

من ح�سارات خارج كوكب الأر�ص.
وات�سلت مرا�سلة من �سحيفة "كوم�سومول�سكايا برافدا" بالعلماء 
املحليني ملعرفة ما اإذا مت التقاط  �سورة ج�سم غام�ص يف ال�سماء.

مزاد على 100 قطعة لنجوم الروك 
ُيقام مزاد يف نيويورك على نحو األف قطعة تخ�ّص عدداً من اأبرز 
منذ  والربيطانيني  الأم��ريك��ي��ني  الكبار  ال���روك  مو�سيقى  جن��وم 
�ستينات القرن الفائت، ممن توفوا اأو ل يزالون على قيد احلياة، 
بينها مثًل غيتار لإريك كلبتون، ولئحة بخط يد كورت كوباين 
تت�سمن عناوين اأغنيات اإحدى احلفلت، و�سرتة لويتني هيو�سنت 
اأوك�سنز"  "جوليانز  دار  واأو���س��ح��ت  "فري�سات�سي".  ت�سميم  م��ن 
الأول  اأم�ص  املجموعة   على  ال�سحافيني  اأطلعت  التي  للمزادات 
الثنني قبل اأيام من املزاد الذي يقام يف 19 و20 ت�سرين الثاين-
القطع  اأن  مانهاتن  �سكوير" يف  "تاميز  مطاعم  اأح��د  يف  نوفمرب 

املعرو�سة للبيع تبلغ نحو األف.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سريحة مزروعة بالدماغ ترتجم اأفكار رجل م�سلول 
اأفكارك املتخيلة ميكن اأن تتحول اإىل ن�ص، دون اأن مت�سك بالقلم؟ هذا ما جنح فيه العلماء  اأن  هل توقعت يوما 

موؤخرا، بعدما جنحوا يف ترجمة اأفكار رجل م�سلول وحتويلها اإىل ن�ص بدقة 94 يف املئة.
اإ�سابة يف  ب�سبب  اأ�سفل  اإىل  الرقبة  بال�سلل من  اأ�سيب  اأظهر رجل  األريت"، فقد  "�ساين�ص  وبح�سب بح�سب موقع 
احلبل ال�سوكي تعر�ص لها يف عام 2007 اأنه قادر على اإي�سال اأفكاره، وذلك بف�سل نظام زرع الدماغ الذي يرتجم 
اأن��ه يكتب  ب�سكل فعال، م�ستغرًقا يف تخيل   - يكتب  كان  لو  الرجل كما  ��ز  وركَّ اإىل ن�ص حقيقي.  املتخيل  يده  خط 
احلروف بقلم وورقة وهميني. اأثناء قيامه بالتجربة، �سجلت اأقطاب كهربائية مزروعة يف ق�سرته احلركية اإ�سارات 
ن�ساط دماغه، والتي مت تف�سريها بعد ذلك من خلل خوارزميات تعمل على كمبيوتر خارجي، وفك ت�سفري م�سارات 

القلم التخيلية، والتي تتبعت عقلًيا 26 حرًفا من الأبجدية وبع�ص علمات الرتقيم الأ�سا�سية.
يف الختبارات التي ُن�سرت نتائجها يف درا�سة حديثة بدورية "نيت�سر" متكن الرجل من حتقيق �سرعات كتابة ت�سل 
اإىل 90 حرًفا يف الدقيقة )حوايل 18 كلمة يف الدقيقة( ، بدقة ت�سل اإىل 94 يف املئة تقريًبا )ودقة ت�سل اإىل 99 

يف املئة مع متكني الت�سحيح التلقائي(.
املفاتيح  لوحات  مثل  اأ�سياء  )با�ستخدام  ال�سابقة   BCI جت��ارب  من  ملحوظ  ب�سكل  فقط  اأ�سرع  املعدل  ه��ذا  لي�ص 
الفرتا�سية( ، ولكنه يكاد يكون على قدم امل�ساواة مع �سرعة الكتابة مل�ستخدمي الهواتف الذكية يف الفئة العمرية 

للرجل - والتي تبلغ حوايل 115 حرًفا اأو 23 كلمة يف الدقيقة.
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مغربي يتوج بلقب اأف�سل اأ�ستاذ يف العامل
اأ�سبح م�سطفى جلل، الأ�ستاذ الذي اأمت ربيعه الأربعني، حديث ال�سحافة 
املغربية، بعد اأن �سطع جنمه يف العا�سمة الهندية، وخرج من الكوالي�ص اإىل 

الأ�سواء حامل بني يديه تتويجا عامليا ولقب "اأف�سل اأ�ستاذ يف العامل".
وقد توجت املنظمة العاملية Education Awards AKF، التي يوجد 
مقرها يف الهند، م�سطفى جلل اأ�ستاذ التعليم البتدائي مبجموعة مدار�ص 
اأولد هماد، الواقعة يف جماعة �سيدي اأحمد اأوعمر، باإقليم تارودانت جنوبي 

اململكة، بجائزة اأف�سل اأ�ستاذ يف العامل بر�سم �سنة 2021. 
وقال جلل يف ت�سريح ل�"�سكاي نيوز عربية" اإن املنظمة اعتمدت معايري 
�سارمة لنتقاء اأف�سل الأ�ساتذة عرب العامل، واأفرجت عن اللئحة النهائية 
يوم الأحد، يف حفل ُنظم عن بعد بالهند، ومت الك�سف فيه عن لئحة اأف�سل 

معلمي العامل ل�سنة 2021، وت�سم اإىل جانبه اأ�ستاذتني مغربيتني.
الأ�ستاذ املتوج ك�سف اأن اأزيد من 26 األف من ن�ساء ورجال التعليم �ساركوا 
اأ�ستاذ منهم، وذلك  اأن يتم اختيار   امل�سابقة، قبل  العامل يف  اأنحاء  من كل 

تقديرا ملجهوداتهم ومبادراتهم ل�سالح الطلبة.
وعن م�ساركته يف امل�سابقة، قال م�سطفى جلل احلا�سل على ثلث اإجازات 
يف القانون والأدب الإ�سباين والإعلم، اإنه �سارك يف امل�سابقة بدافع الغرية 
على مهنة التدري�ص، ولت�سليط ال�سوء على اجلهود التي يقوم بها مبعية 
اأ�ساليب  باملهنة ع��ن طريق تطوير  ال��رق��ي  اأج��ل  امل��در���س��ة، م��ن  زم��لئ��ه يف 

التدري�ص والبحث عن مناهج جديدة لتحبيب العلوم والآداب للتلميذ.

جتارة ال�سم القاتل من العقارب
اأ���س��ب��ح��ت ال��ع��ق��ارب ح��دي��ث ال�����س��اع��ة يف م�����س��ر، ب��ع��دم��ا ج��رف��ت��ه��ا ال�سيول 
والعوا�سف نحو املنازل الواقعة اأ�سفل اجلبل بقرى حمافظة اأ�سوان جنوبي 
البلد، مما اأدى لإ�سابة نحو 500 �سخ�ص بلدغات، فيما ت�ساربت الأخبار 
تبزغ  املاأ�ساوية،  الأح��داث  ال�سحايا. ويف ظل هذه  حول وج��ود وفيات بني 
على اجلهة الأخرى منافع عديدة للعقارب يف م�سر؛ حيث توجد عدد من 
املزارع التي ت�ستثمر يف جتارة �سم العقارب، الذي ي�سل �سعر الغرام الواحد 

من بع�ص اأنواعه اإىل نحو 10 اآلف دولر.
وعن ال�ستثمار يف جتارة �سم العقارب، يقول حممد ب�ستة، وهو �ساب م�سري 
موؤ�س�ص �سركة "كايرو فينوم" التي تعمل يف يف هذا املجال، اإنه ميلك مزرعة 
ثم  منها،  ال�سموم  با�ستخل�ص  يقوم  األ��ف عقرب،   120 نحو  على  حتتوي 
دول  اإىل  بت�سديرها  الأغ��ل��ب  يف  تقوم  التي  الأدوي����ة،  �سركات  اإىل  يبيعها 

اأجنبية.
ا�ستخل�ص  طريقة  عربية"،  نيوز  "�سكاي  ملوقع  حديثه  يف  ب�ستة  ويك�سف 
اإنه يقوم بتعري�ص العقرب لكهرباء بجهد  اإذ يقول  ال�سموم من العقارب؛ 
12 فولت، بعد و�سع مادة على �سوكة العقرب، وتعمل الكهرباء على ا�ستثارة 

العقرب فيخرج ال�سم املوجود لديه.

ويل �سميث بني الأوفر 
حظًا لالأو�سكار 

ال�سعود  ري���ت�������س���ارد  ك��ي��ن��غ  ي��ت��ب��ع 
املذهل للبطلتني �سريينا وفينو�ص 
وليام�ص ، من ملعب كرة امل�سرب 
اأجنلي�ص  لو�ص  �سواحي  اإح��دى  يف 
اأهم  يف  الن��ت�����س��ارات  اإىل  الفقرية 

الدورات العاملية.
تنطلق  ال������ذي  ال��ف��ي��ل��م  وي���رت���ك���ز 
الوليات  الأ�سبوع يف  عرو�سه هذا 
ثالثة  ���س��خ�����س��ي��ة  ع���ل���ى  امل���ت���ح���دة 
هي  ال�����س��ق��ي��ق��ت��ني  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
وال����ده����م����ا وم����درب����ه����م����ا وم���دي���ر 
وليام�ص،  ري���ت�������س���ارد  اأع��م��ال��ه��م��ا 
وي��ج�����ّس��د ���س��خ�����س��ي��ت��ه امل��م��ث��ل ويل 
البع�ص  يتوقع  دور  وه��و  �سميث، 
للمرة  اأو�سكار  ينال عنه جائزة  اأن 

الأوىل.
"يف حب ريت�سارد  وقع ويل �سميث 
وليام�ص" منذ مدة طويلة، عندما 
راآه يهّب لنجدة ابنته فينو�ص التي 
ع�سرة  ال��راب��ع��ة  ت��ت��ج��اوز  تكن   gl
معه  يجريها  ك���ان  مقابلة  خ���لل 

�سحايف كثري الإحلاح يف اأ�سئلته.
�سحايف  موؤمتر  يف  املمثل  واأو���س��ح 
"�سورة  اإن  الإن��������رتن��������ت  ع������رب 
 ... )يومها(  فينو�ص  وج��ه  تعابري 

حمفورة" يف قلبه.
اأي�ساً  وه��و  �سميث،  وي��ل  واأ���س��اف 
م��ن��ت��ج ه����ذا ال��ف��ي��ل��م ال����روائ����ي من 
براذرز"،  "وورنز  ا���س��ت��ودي��وه��ات 
اأن  يف  اأرغ���ب  اأن��ن��ي  اأدرك����ت  "لقد 
اأظهر للعامل اأباً يحمي ابنته بهذه 

الطريقة".

اأبرز مناذج التعاون بني 
�سركات املو�سة والتكنولوجيا 
تاأ�سي�سهما  ذك������رى  م����ع  ت���زام���ًن���ا 
ودار  اإك�سبوك�ص  تعاونت  ال�سنوية، 
الأزياء الإيطالية الفاخرة غوت�سي 
اإك�سبوك�ص  م��ن  خ��ا���ص  اإ���س��دار  يف 
تبلغ  ال��ت��ي  احل��زم��ة  تت�سمن   .X
جهاز  دولر  اآلف   10 ق��ي��م��ت��ه��ا 
اإك�����س��ب��وك�����ص ي��ح��ت��وي ع��ل��ى اأح���دث 
وح���دة حت��ك��م م��ن اجل��ي��ل اجلديد 
حمفور  ب�سعار  مايكرو�سوفت  من 
غوت�سي  ع����لم����ة  م�����ع  ب���ال���ل���ي���زر 

التجارية. 
�سركة  ت��ع��اون��ت  وم��ي��ت��ا:  ب���ان  راي 
�سركة  مع  �سابقاً  بوك  في�ص  ميتا، 
راي ب���ان لإن���ت���اج ن���ظ���ارات ذك��ي��ة ب� 
النظارات،  ت�����س��ب��ه  دولراً.   299
نظارات  �ستوريز،  بان  راي  امل�سماة 

�سناب ت�سات.
الذكية  ال���ن���ظ���ارات  ه����ذه  ت�����س��م��ح 
ا�ستخدام  دون  ����س���ور  ب��ال��ت��ق��اط 
املو�سيقى  اإىل  وال�ستماع  اليدين 

واملكاملات.
�ساعة  ُتظهر  ونينتندو:  هوير  تاغ 
�سخ�سية  ماريو،   �سوبر  هوير  تاغ 
�سهرة.  الأك�����رث  ال��ف��ي��دي��و  األ���ع���اب 
ي��ه��دف ت��ع��اون ت���اغ ه��وي��ر "طويل 
الو�سول  اإىل  نينتندو  مع  الأمد" 
اجلماهري  م���ن  ج���دي���دة  ف��ئ��ة  اإىل 
ت��رك��ز ع��ل��ى املو�سة  ال��ت��ي  ال���رثي���ة 
وال���ت���ي مل ت��ك��ن ت�����س��ل اإل��ي��ه��ا من 

قبل.
 2150 ب���  فقط  �ساعة   2000 م��ع 
ال�ساعة  ت��ت��م��ي��ز  ل���ل���واح���دة،  دولر 
املحدود  الإ������س�����دار  ذات  ال���ذك���ي���ة 
بطابع ماريو، مع واجهة م�ستخدم 
 "M" ُم���ع���اد ت�����س��م��ي��م��ه��ا وح�����رف

كل�سيكي على التاج.

كم تبلغ ثروة امللكة 
اإليزابيث

ن�سرت العائلة املالكة موؤخًرا دفاتر ح�ساباتها 
ال�سنوية للعام 2020-2021 ، مما يوفر يوؤكد 

على حياة الرفاهية للملوك الإجنليز.
القيمة  تبلغ  الأرق��ام،  ك�سفته هذه  ما  وح�سب 
الثانية  اإليزابيث   ل�����رثوة  امللكة  ال�����س��اف��ي��ة 
خلل  لها  ���س��ايف  دولر  مليون   600 ح���وايل 
بالإ�سافة  ه��ذا  احلكم  يف  الطويلة  م�سريتها 
اخلا�سة  والقطع  والتيجان  جموهراتها  اىل 
املعنوية  قيمتها  تقدر  ل  والتي  متتلكها  التي 

واملادية برقم معني.
اإليزابيث من اأغنى ال�سيدات على  وتعد امللكة 
العامل  دول  �سعيد  وع��ل��ى  بريطانيا  �سعيد 
اأي�ساً مع ال�سارة اىل ان ق�سر بيكنغهام لي�ص 
�ستتوارثه  ال��ت��ي  امللكية  للعائلة  ب��ل  لها  ملك 

جيل بعد جيل.

ترف�س ح�سور زفاف ابنتها لأنها وقعت يف حب العري�س
اأ�سيبت عرو�ص ب�سدمة �سديدة، بعد اأن اعرتفت والدتها 
اأنها قد وقعت يف حب عري�سها مما دفعها لرف�ص ح�سور 
زف���اف اب��ن��ت��ه��ا. وق��ال��ت امل����راأة ال��ت��ي ���س��ارك��ت م�سكلتها يف 
منتدى على الإنرتنت اإن حياتها انقلبت راأ�ساً على عقب 
باأنها   – اأحبتها  لطاملا  التي   - والدتها  اعرتفت  عندما 
قلب  وانك�سر  امل�ستقبلي.  ل��زوج��ه��ا  احل��ب  م�ساعر  تكن 
بناًء  �ستت�سرف  اأنها  والدتها  اأو�سحت  عندما  العرو�ص 
ورف�ست ح�سور  الفر�سة،  لها  اأتيحت  اإذا  على عاطفتها 

حفل زفافها نتيجة لذلك.
وتعر�ست الأم للنتقاد على نطاق وا�سع عرب الإنرتنت، 
حيث و�سف الع�سرات الأم باأنها تت�سرف ب�سكل غري لئق، 

وبحاجة اإىل علج نف�سي.
وبداأت العرو�ص بالقول "اأنا خمطوبة لرجل رائع قابلته 
منذ حوايل عامني، ولدينا علقة جميلة حًقا ومل اأرغب 
ي�ساركها  التي  الوثيقة  الرابطة  وو�سفت  اأف�سل".  بزوج 
اإن��ه��م غ��ال��ًب��ا م��ا يذهبون  اأ���س��رت��ه��ا، وق��ال��ت  خطيبها م��ع 
جماعية.  تخييم  رح���لت  ويف  طويلة  مل�سافات  للم�سي 
مع  التن�ص  يلعب  اإن��ه  قالت  الأ�سبوع،  نهاية  ويف عطلت 
اكت�ساف  قبل  ت�سجعه  كانت  اأم��ر  وه��و  اأح��ي��اًن��ا،  وال��دت��ه��ا 
م�ساعر والدتها جتاه خطيبها. واأ�سافت العرو�ص "قالت 
اإن��ه��ا ك��ان��ت غ��ري �سعيدة يف زواج��ه��ا م��ن والدي  وال��دت��ي 
ت�سعر  مل  بطريقة  ت�سعر  يجعلها  �سريكي  واأن  ل�سنوات 
اأب��داً، وذكرت اأنها اإذا اأتيحت لها الفر�سة  بها مع والدي 

ف�سوف تت�سرف بناًء على تلك امل�ساعر".

ينجوان من املوت بعد الغرق يف نهر متا�سيح 
جن��ا اأ���س��رتال��ي��ان ت��ع��ر���ص ق��ارب��ه��ا ل��ل��غ��رق يف ن��ه��ر مليء 
بالتما�سيح من املوت بف�سل غطاء مربدة حممولة كتبا 
احتميا  ال��ل��ذي��ن  ال��رج��لن  واأن��ق��ذ  ا�ستغاثة.  ن���داء  عليه 
بجزيرة �سغرية و�سط نهر يف املقاطعة ال�سمالية تنت�سر 
املكان  من  بال�سدفة  مر  ق��ارب  قبل  من  التما�سيح،  فيه 
يومني  الرجلن  اأم�سى  ال�سرطة،  وح�سب  يومني.  بعد 
كاملني دون طعام اأو �سراب، و�سط النهر الذي يبعد 220 

كيلومرتاً جنوب داروين.
وغرق قاربهما يوم اخلمي�ص املا�سي بعد ا�سطدامه بج�سم 
بالقرب من م�سب النهر، ما اأجربهما على ال�سباحة اإىل 
"النجدة"  كلمة  وكتابة  ُم��رّبد  غطاء  وانت�سال  اجلزيرة، 
عليه، ونقل بعد اإنقاذهما اإىل م�ست�سفى داروين وغادراه 

بعد �ساعات، وفق �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

هذه خطة اأطول امراأة بالعامل يف احلياة
قالت الرتكية، ُرمي�سا َغْلِغي، �ساحبة لقب "اأطول امراأة 
ثقافات  على  وال��ت��ع��رف  بال�سفر  حتلم  اإن��ه��ا  العامل"  يف 

خمتلفة حول العامل.
قره  ب��ولي��ة  وتقيم  ع��اًم��ا(   24( "ُرمي�سا"  ط��ول  ويبلغ 
بوك" �سمايل تركيا، وطولها 2 مرت و15 �سنتيمرًتا، وفق 
"جيني�ص" للأرقام القيا�سية، وتعاين  ت�سنيف مو�سوعة 
من متلزمة "ويفر" )يجعل اجل�سم ينمو ب�سرعة اأكرب 
من الطبيعي(. ويف ت�سريحات نقلها املوقع الإلكرتوين 
 2014 �سجلت عام  اإنها  "حرييت"، قال غلغي  ل�سحيفة 
ت�سنيف  �سمن  "غيني�ص"  مو�سوعة  يف  القيا�سي  الرقم 

ع�سرة". الثامنة  عمر  حتت  فتاة  "اأطول 

لبنان.. التجميل يناف�س لقمة العي�س رغم الأزمات
على الرغم من الأزمات القت�سادية التي تع�سف 
ب��ل��ب��ن��ان، ي��ب��ق��ى امل��ظ��ه��ر الأن���ي���ق ل���دى ال��ع��دي��د من 
ويبقى  الأول���وي���ات،  م��ن  وال��ل��ب��ن��ان��ي��ات  اللبنانيني 
الهتمام بال�سكل مفتاح اجلمال، وبخا�سة للمراأة 
اللبنانية التي �سارت تلجاأ ب�سكل لفت اإىل عمليات 
اآثار التقدم  التجميل و�سد الوجه واجل�سم واإزالة 

يف العمر.
ع���رف ع��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ات ح��ب��ه��ن ل��ل��ج��م��ال، ف��ه��ل ما 
بعد  الوترية  نف�ص  على  ال�ستمرار  باإمكانهن  زال 
الرتفاع الكبري الذي طال كل �سيء، ويف الطليعة 
التي  البوتوك�ص والفيلر  التجميل وحقن  عمليات 
وكيف  دولر؟   200 ح���وايل  اإىل  كلفتها  و�سلت 
الكماليات  ب��ني  م��ا  امل��وازن��ة  اللبنانيات  ت�ستطيع 
وانقطاع  اخلبز  اأ�سعار  ارتفاع  ظل  يف  والأ�سا�سيات 
الدواء والكهرباء والبنزين؟ ومن هي الفئة التي 
التجميلية  اخل��دم��ات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  على  تقبل 

حتى اليوم؟
فاإن  املتوقع  عك�ص  "على  روؤى  ال�سيدلنية  قالت 
مواد الفيلر والبوتوك�ص وكرميات �سد الوجه وما 
اإج��راء العمليات اجلراحية مطلوبة يف لبنان  يلي 
من طبقة معينة رغم انقطاع العديد من الأدوية 

وارتفاع الأ�سعار. "
التجميلية  وال��ع��م��ل��ي��ات  ال��ب��وت��وك�����ص  اأن  وامل��ل��ف��ت 
اعتيادي يف  �سبه  ب�سكل  مازالت حا�سرة  الب�سيطة 

الروتني اجلمايل لدى اللبنانيات واللبنانيني.
 " عربية  نيوز  " �سكاي  ملوقع  رن��ا  املدر�سة  وق��ال��ت 
اللبنانية"  بالعملة  راتبها  تتقا�سى  زال��ت  ل  وهي 
من  لي�ص  وه��ذا  بب�سرتي  الهتمام  عن  اأتوقف  مل 
باب الرتفيه بل �سرورة ل ميكن ال�ستغناء عنها، 
�سيما اأنها الو�سيلة الوحيدة التي تزيد من ال�سعور 
حتا�سرهن  اللواتي  للبنانيات  الإيجابية  بالطاقة 

الأزمات نف�سياً ومادياً".

املمثلة داكوتا جون�شون لدى و�شولها  حل�شور عر�س فيلم »البنة املفقودة«  يف �شان رافائيل , كاليفورنيا.  ا ف ب

�سيلينا غوميز باإطاللة 
غريبة

انت�سرت على مواقع التوا�سل الجتماعي �سورة للفنانة العاملية  �سيلينا 
غوميز  باإطللة غريبة جداً.

لعمرها  لي�ست  غريبة  �سعر  بت�سريحة  �سيلينا  ظهرت  التفا�سيل  ويف 
املكياج على وجهها  اأنها كانت قد و�سعت  اإل  اأكرث  بل تنا�سب الأطفال 
بطريقة جديدة ولئقة بها اإىل حد بعيد لكن البع�ص راأى اأنها �سارت 
وكيفية  امل��ك��ي��اج  ب�ستايل  اأرت�سيل   ال��رتك��ي��ة  هاندا  املمثلة  ع��ن  ن�سخة 
وكلتاهما  جدا  كبرية  جماهريية  بقاعدة  النجمتان  وتتمتع  تطبيقه. 
ناجحتان بكل ما تقدمانه من اأعمال وم�سل�سلت وهل براأيكم اأ�سبحتا 

مت�سابهتني من خلل اأحدث ظهور لهما على ال�سو�سيل ميديا؟


