ي�شعرون بالذعر وينق�صهم التوافق:

�ص 07

يف موقف دفاعي ،موجة
ك�آبة ت�ضرب الدميقراطيني!

الإحاطة الإعالمية  :حتديث بروتوكول
ت�شغيل املن�ش�آت التعليمية �أثناء اجلائحة

•• الفجر – خرية ال�شيباين

مواقــيت ال�صالة

العراق“ ..عرو�ض �سفر �شاملة”
�إىل بيالرو�س للراغبني بالهجرة
�ص 19
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عربي ودويل

�ص 11

�شعبية يف انتكا�س و�صفعة انتخابية يف فرجينيا :هل خ�سر مع�سكر بايدن م�سبقا
االنتخابات الت�شريعية لعام 2022؟
ريا .بعد عام من و�صوله �إىل ال�سلطة ،جنح يف مترير
حقق جو بايدن �إجنا ًزا �صغ ً
برنامج ا�ستثمار يف البنية التحتية بقيمة  1200مليار دوالر لتحديث �شبكة
متدهورة من اجل�سور والطرق ،مع تطوير الإنرتنت عالية التدفق .وقد حاول
�أ�سالفه دون ج��دوى �إط�ل�اق مثل ه��ذه اخلطة طيلة �سنوات .والأب ��رز يف �أوقات
اال�ستقطاب ال�شديد هذه :متت املوافقة على م�شروع القانون بدعم من  13ع�ض ًوا
منتخ ًبا من احلزب اجلمهوري يف جمل�س النواب.
لكن االحتفاء تعرتيه مرارة ...لأن هذه اخلطة الكبرية لن تعزز بال�ضرورة �شعبية
(التفا�صيل �ص)15
جو بايدن .وفقًا ال�ستطالع ر�أي �أخري.
الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�أخبار الإمارات
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الفجر الريا�ضي

بيب جوارديوال يلتقي مواهب كرة القدم
مبدار�س �سيتي يف �إك�سبو دبي 2020
 32صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

حملة  100مليون وجبة تنجز
توزيع  11.1مليون وجبة يف غانا

•• دبي-وام:

رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة خطية من رئي�س
غامبيا تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين

•• دبي-وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ر�سالة خطية من فخامة �آداما بارو رئي�س جمهورية غامبيا
ال�صديقة تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين.
ت�سلم الر�سالة �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية
والتعاون الدويل لدى ا�ستقباله  -يف مقر �إك�سبو  2020دبي  -معايل
مامادو تنغارا وزير اخلارجية والتعاون الدويل يف جمهورية غامبيا.
جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تعزيز
وتطوير �أطر التعاون امل�شرتك يف املجاالت كافة( .التفا�صيل �ص)3

�أعلنت حملة  100مليون وجبة ،الأكرب يف املنطقة لإطعام الطعام يف
 30دولة يف �أفريقيا و�آ�سيا و�أوروبا و�أمريكا اجلنوبية� ،إجناز توزيع
�أكرث من  11.1مليون وجبة يف جمهورية غانا ،وذلك بالتعاون مع
منظمة فود فور �أول  Food4Allاخلريية وبال�شراكة مع ال�شبكة
الإقليمية لبنوك الطعام.
وجرى توزيع ح�ص�ص املواد الغذائية �سهلة التخزين ،والتي تعادل
 11,102,415وجبة وتكفي لعدة �أ�سابيع وت�شكل املكونات الأ�سا�سية
لإع ��داد وج�ب��ات طعام مغذية ،على  121,765م�ستفيدا يف عدد
من مناطق غانا ،وذلك بالتن�سيق مع الهيئات الر�سمية وامل�ؤ�س�سات
اخلريية والإن�سانية املحلية ،لتقدمي الدعم الغذائي املبا�شر للأ�سر
(التفا�صيل �ص)2
والأ�شخا�ص الأ�شد حاجة.
حممد بن زايد خالل ا�ستقباله وزير ال�صناعة والتجارة الرو�سي (وام)

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

قام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س بزيارة معر�ض دبي للطريان
 2021يف دورت��ه ال�سابعة ع�شرة وال��ذي يقام خالل الفرتة من 14
�إىل  18من �شهر نوفمرب اجلاري .وجتول �سموه يف الأجنحة املختلفة

للمعر�ض ،واط�ل��ع على �أح��دث التقنيات املعرو�ضة يف جم��ال �صناعة
ال�ط�يران بكل �أن��واع��ه ،وت�ب��ادل �سموه �أط��راف احلديث مع امل�شاركني
حول �أهم التطورات اجلديدة و�أبرزها يف هذا املجال ..متمنياً للجميع
التوفيق والنجاح يف م�شاركاتهم .كما ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان  ..معايل ديني�س مانتوروف وزير ال�صناعة
(التفا�صيل
والتجارة يف جمهورية رو�سيا االحتادية ال�صديقة.

رو�سيا تنتقد بولندا ..و�أزمة املهاجرين العالقني ت�شتعل

بدء �إ�صدار �إذن دخول متعدد خلم�س
�سنوات ملوظفي ال�شركات العاملية يف دبي

•• دبي-وام:

عم ً
ال بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل� ،أكد
�سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي ،موا�صلة دبي تر�سيخ موقعها كنموذج للمدن
املتح�ضرة التي تعمل على �إتاحة كافة الفر�ص الداعمة للتطور والنمو
واالزده� ��ار ��س��واء لقطاعاتها الداخلية �أو ل�شركائها م��ن م�ؤ�س�سات
و�شركات عاملية من خمتلف الأحجام والتخ�ص�صات وكذلك الأفراد
من �أ�صحاب املواهب والقدرات الإبداعية( .التفا�صيل �ص)4

�سينظمها احلزب الد�ستوري احلر:

باري�س تتهم بيالرو�سيا بتدبري م�سرحية مروعة على احلدود وقفة احتجاجية للمطالبة بح ّل الربملان وحما�سبة الإخوان
•• باري�س-وكاالت:

وجهت رو�سيا ،الثالثاء ،انتقادات حادة �إىل بولندا وطريقة
تعاملها م��ع امل�ه��اج��ري��ن .وق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة �سريغي
الف� ��روف �إن ق ��وات الأم� ��ن ال�ب��ول�ن��دي��ة ت�خ��ال��ف القوانني
واالتفاقيات الدولية بطريقة تعاملها مع �أزمة املهاجرين
على احلدود مع بيالرو�سيا.
ك�م��ا اع�ت�بر �أن امل�م��ار��س��ات ال�ب��ول�ن��دي��ة غ�ير مقبولة على
الإطالق ،وفق تعبريه.
�أت��ت تلك الت�صريحات بعد �أن �أطلق الأم��ن البولندي يف
وقت �سابق قنابل غاز م�سيل للدموع على مهاجرين ر�شقوا
عنا�صره باحلجارة يف بلدة كو�شنيت�سا (�شرقا) على احلدود،
بح�سب ما �أعلنت �أعلنت وزارة الدفاع.
وكتبت ال ��وزارة يف تغريدة :مهاجرون يهاجمون جنودنا
و�ضباطنا باحلجارة ويحاولون تدمري ال�سياج للعبور..
ق��وات�ن��ا ا��س�ت�خ��دم��ت ال �غ��از امل�سيل ل�ل��دم��وع ل��وق��ف عدوان
املهاجرين.
�إىل ذلك ،اتهمت احلكومة الفرن�سية ،الثالثاء ،ال�سلطات

البيالرو�سية بتدبري م�سرحية م��روع��ة عند احل��دود مع
بولندا ،من خ�لال ما و�صفته ا�ستغالل �آالف املهاجرين
اليائ�سني.
وقال املتحدث با�سم احلكومة الفرن�سية ،غابريال �أتال ،يف
ت�صريح �صحفي �إنهم ي�أخذون �آالف املهاجرين اليائ�سني،
يح�شدونهم عند احلدود ،يلتقطون ب�أنف�سهم ال�صور بهدف
�إثارة انق�سامات بيننا و�شرذمتنا يف �أوروبا ،وبث اخلوف بني
الأوروبيني.
و�سئل عما �إذا كانت باري�س ت�ؤيد بناء بولندا ج��دارا عند
ح��دوده��ا ،ف��أب��دى ت�ضامن فرن�سا ،م��ؤك��دا �أن��ه ال يعود لنا
�إعطاء درو�س لدول تواجه مثل هذه الأو�ضاع.
و�شدد �أت��ال على �أن �أوروب��ا موحدة منذ بدء هذه الأزمة”
يف وقت ين�سق التكتل مع الواليات املتحدة من �أجل فر�ض
عقوبات جديدة على نظام بيالرو�سيا.
وتعليقا على امل�ك��امل��ة الهاتفية ب�ين الرئي�سني الفرن�سي
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ،وال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت��ن ،االثنني،
ذ ّك ��ر امل�ت�ح��دث ب��أن�ه�م��ا ات�ف�ق��ا ع�ل��ى ت��داب�ير لقطع الطرق
التي ي�ستخدمها امله ّربون ،خ�صو�صا لل�سماح للمفو�ضية

ال�سامية لالجئني بالتدخل وتنظيم عمليات عودة �إن�سانية
لالجئني.
ويوجد ما بني � 2000إىل  3000مهاجر عالق ،غالبيتهم
العظمى م��ن �إقليم كرد�ستان ال �ع��راق ،عند احل ��دود بني
بيالرو�سيا وبولندا و�سط درجة حرارة دون ال�صفر.
وي ّتهم الأوروبيون منذ �أ�سابيع رئي�س بيالرو�سيا� ،ألك�سندر
لوكا�شنكو بت�أجيج الأزم ��ة ع�بر ا�ستقدام مهاجرين من
ال�شرق الأو��س��ط و�إر�سالهم �إىل ح��دود ب�لاده م��ع ك� ّل من
ليتوانيا والت�ف�ي��ا وب��ول �ن��دا ،ال ��دول ال �ث�لاث الأع �� �ض��اء يف
االتحّ اد الأوروبي.
وتقول االتهامات �إن بيالرو�سيا قامت بهذه اخلطوة ر ّداً
على العقوبات التي فر�ضها االحتاد الأوروب��ي على البالد
عقب حملة ا�ستهدفت املعار�ضة بعد االنتخابات الرئا�سية
املثرية للجدل يف .2020
يف غ�ضون ذلك� ،أطلقت قوات الأمن البولندية قنابل غاز
م�سيل للدموع على مهاجرين ر�شقوها باحلجارة يف بلدة
كو�شنيت�سا (�شرق) على احلدود مع بيالرو�سيا ،بح�سب ما
�أعلنت عنه وزارة الدفاع البولندية ،الثالثاء.

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

الربهان لوا�شنطن :ال
نعار�ضعودةحمدوك

رغ ��م ال �غ �م��و���ض ال� ��ذي ال ي ��زال
ي �ح �ي��ط مب �� �ص�ي�ر االن� �ت� �خ ��اب ��ات
ال��رئ��ا��س�ي��ة وال�ن�ي��اب�ي��ة يف ليبيا،
ب��د�أت تتواىل الرت�شيحات .فقد
قدم قائد اجلي�ش الليبي خليفة
حفرت ،الثالثاء� ،أوراق تر�شحه
ر�سميا ل�لان�ت�خ��اب��ات الرئا�سية،
�إىل املفو�ضية العليا لالنتخابات،
من مقرها يف مدينة بنغازي.
ويف ك �ل �م��ة م���س�ج�ل��ة ب �ث ��ت ،قبل
ت �ق��دمي ط�ل�ب��ه ر��س�م�ي��ا� ،أك ��د �أنه
ت��ر��ش��ح ل�ي����س ط�ل�ب��ا لل�سلطة بل
لقيادة ال�شعب الليبي يف مرحلة
م�صريية.
ك�م��ا � �ش��دد ع�ل��ى مت���س�ك��ه بوحدة
ال �ب�لاد و��س�ي��ادت�ه��ا وا�ستقاللها،
وا�صفاً تلك اللحظة بالتاريخية
التي ال ت�صلح لدغدغة امل�شاعر،
وفق تعبريه.
�إىل ذل � ��ك ،وع� ��د يف ح� ��ال ف ��وزه
باال�صطفاف �إىل جانب الليبيني
ل �ت �ن �ف �ي��ذ ط� �م ��وح ��ات� �ه ��م ،وعلى
ر�أ�سها وحدة البالد وا�ستقاللها
و�سيادتها.
وقال �إذا قدر لنا تويل الرئا�سة،
ف�إن عقلنا مليء ب�أفكار ال تن�ضب
ا�ستجابة لأحالم الليبيني.
ك � �م ��ا ت� �ع� �ه ��د ب � � ��إط �ل ��اق م�سار
امل�صاحلة وال�ب�ن��اء ،وال��دف��اع عن
الثوابت الوطنية.

ك��رر قائد اجلي�ش ال�سوداين عبد
ال�ف�ت��اح ال�بره��ان �أم ����س الثالثاء،
مل�ساعدة وزير اخلارجية الأمريكي
م��ويل يف� ،أن املجل�س ال�سيادي ال
ي �ع��ار���ض ع ��ودة ع �ب��داهلل حمدوك
لرئا�سة حكومة كفاءات مدنية.
وك � ��ان ال�ب�ره ��ان �أع� �ل ��ن م � ��رارا يف
ال �� �س��اب��ق �أن � ��ه ال ي �ع ��ار� ��ض ع ��ودة
ح �م��دوك� ،إال �أن الأخ �ي�ر مت�سك
ب �ع��دد م��ن ال �� �ش��روط ع�ل��ى ر�أ�سها
اط �ل��اق �� �س ��راح ك��اف ��ة املعتقلني،
وال �ع��ودة �إىل م��ا قبل � 25أكتوبر
( ،)2021ي��وم ف��ر��ض��ت القوات
امل���س�ل�ح��ة ح ��ل احل �ك��وم��ة ،معلنة
ح��ال��ة ال �ط��وارئ،وم �ع �ل �ق��ة العمل
ببع�ض بنود الوثيقة الد�ستورية.
ف�ي�م��ا �أو� �ض �ح��ت وزارة اخلارجية
الأم�ي�رك� �ي ��ة� ،أن م �� �س��اع��دة وزي ��ر
اخل��ارج �ي��ة الأم�ي�رك �ي��ة لل�ش�ؤون
الإفريقية ،و�صلت ال�سودان بهدف
ال��دف��ع ن �ح��و ح��ل الأزم ��ة.و�أ�� �ش ��ار
ال �ب �ي��ان بح�سب م��ا �أف � ��ادت وكالة
�أ��س��و��ش�ي�ي�ت��د ب��ر���س �إىل �أن مويل
��س�ت�ح��ث خ�ل��ال ل �ق��اءات �ه��ا اليوم
ع ��دداً م��ن ال �ق��ادة يف ال �ب�ل�اد� ،إىل
الإفراج عن امل�س�ؤولني احلكوميني
وال�سيا�سيني الذين اعتقلوا منذ
�إعالن القوات امل�سلحة فر�ض عدد
من الإجراءات اال�ستثنائية ،و�إعادة
حمدوك �إىل من�صبه .

•• طرابل�س-وكاالت:

•• الفجر -تون�س

�أع�ل��ن احل��زب ال��د��س�ت��وري احلر،
ّ
�سينظم يوم
�أم�س الثالثاء� ،أ ّن��ه
ال �� �س �ب��ت  20ن��وف �م�بر اجل� ��اري
وق �ف��ة اح �ت �ج��اج �ي��ة ق �ب��ال��ة مقر
رئ ��ا�� �س ��ة احل� �ك ��وم ��ة بالق�صبة
للمطالبة ب �ع �دّة ن �ق��اط �أبرزها
ح � ّل ال�برمل��ان وال��دع��وة الفورية
الن�ت�خ��اب��ات ت�شريعية م�ب�ك��رة يف
�آجال ق�صرية.
وا�� �ش ��ار احل � ��زب يف ب �ل�اغ �صادر
عنه� ،إىل �أن الوقفة االحتجاجية
ت � � ��أت� � ��ي ت � �ع � �ب�ي��را ع� � ��ن رف� ��� �ض ��ه
امل �ط �ل��ق ل �ل �ت �خ��اذل يف حما�سبة
الإخ ��وان وف�سح امل�ج��ال �أمامهم
لر�سكلة �أنف�سهم و�إع ��ادة تنظيم
�صفوفهم ،م�برزا ان��ه يدعو �إىل
ت �ن �ق �ي��ة امل� �ن ��اخ االن �ت �خ��اب��ي عرب
تفكيك الأخ�ط�ب��وط اجلمعياتي
وال���س�ي��ا��س��ي الإخ � ��واين وجتميد
�أر�صدته البنكية وحتويل ملفاته

الد�ستوري احلر ي�ص ّعد
�إىل ال�ل�ج�ن��ة ال��وط �ن �ي��ة ملكافحة (يف ا�� �ش ��ارة اىل ال��رئ �ي ����س قي�س
الإرهاب وجتفيف منابع التمويل �سع ّيد) وات�خ��اذ كافة الإج ��راءات
الأج �ن �ب��ي للجمعيات النا�شطة ال�ضرورية داخ��ل �أج�ه��زة الهيئة
ل � �غ� ��اي� ��ات � �س �ي��ا� �س �ي��ة وتطبيق ال �ع �ل �ي��ا امل �� �س �ت �ق �ل��ة لالنتخابات
ال� �ق ��ان ��ون ع �ل �ي �ه��ا ووق � ��ف نزيف وال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال �ف��رع �ي��ة املحدثة
ك��ل �أ� �ش �ك��ال التحيل ال ��ذي تقوم ل �ل �ق �ط��ع م� ��ع ه �ي �م �ن��ة الإخ� � � ��وان
ب��ه بع�ض الأط ��راف ال�ت��ي تن�سب و�ضمان احلياد واال�ستقاللية.
(التفا�صيل �ص)15
نف�سها لرئي�س ال�سلطة القائمة

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

•• اخلرطوم-وكاالت:

الرئي�س الأمريكي يتحدث مع نظريه ال�صيني خالل قمة افرتا�ضية (ا ف ب)

قمة بايدن� -شي � ..ضبط للنزاع وا�ستعداد للتعاون
•• عوا�صم-وكاالت:

يف م�سعى لتخفيف التو ّتر ال�شديد بني الواليات املتحدة
ح�سا�سة مثل
وال�صني ح��ول ت��اي��وان وموا�ضيع �أخ��رى ّ
التبادالت التجارية وحقوق الإن�سان ،انطلقت فجر �أم�س
الثالثاء (بتوقيت غرينيت�ش) القمة االفرتا�ضية بني
الرئي�سني الأمريكي جو بايدن وال�صيني �شي جينبينغ.
و�شدد �س ّيد البيت الأبي�ض على وج��وب �أن تكون هناك
حواجز �أم��ان بني البلدين متنع ان��دالع ن��زاع .كما قال
�إ ّن التناف�س بني الطرفني ال ينبغي �أن يتحوّل �إىل نزاع،
�سواء �أكان مق�صوداً �أم ال.
ب ��دوره ،دع��ا ال��رئ�ي����س ال�صيني �إىل حت�سني التوا�صل
بني بكني ووا�شنطن ،معرباً عن �سروره لر�ؤية �صديقه
القدمي ح�سب و�صفه ،للمرة الأوىل عرب ال�شا�شة ،بعد
�أن �أجريا �آخر حوارين بينهما عرب الهاتف.

وكانت املتحدّثة با�سم البيت الأبي�ض جني �ساكي قالت
لل�صحافيني يف وقت �سابق خالل النهار �إ ّن القمة التي
انطلقت يف ال�ساعة  19:45بتوقيت وا�شنطن (00:45
ت غ الثالثاء) ميكن �أن ت�ستغرق �ساعات عدّة.
لكن ك� ًّ
ّ
لا من وا�شنطن وبكني �شدّدتا على وج��وب عدم
عقد الآمال على نتائج فورية هامّة لهذه القمة.
فقد �أعلن البيت الأبي�ض �أ ّنه من غري املرتقب �أن ي�ؤدّي
هذا االجتماع االفرتا�ضي �إىل نتائج ملمو�سة.
يف حني اكتفى الناطق با�سم اخلارجية ال�صينية ت�شاو
ليجيان بالقول �إ ّن الرئي�سني �سيجريان تباد ًال لوجهات
النظر ب�شكل �صريح ومع ّمق وك��ام��ل ح��ول عالقاتهما
الثنائية يف وقت متر العالقات بني القوتني مبنعطف
ح�سا�س .و�أ�ضاف �أ ّن بكني ترغب يف العمل مع وا�شنطن
ّ
من �إع��ادة العالقات ال�صينية-الأمريكية على الطريق
ال�صحيح لتطور �سليم وم�ستق ّر.

•• الفجر  -تون�س

يف فرجينيا ،جمموعة من القوميني البي�ض يف قف�ص االتهام

الق�ضاء الأمريكي وازدواجية املعايري:

ثالث حماكمات حتيي
التوترات حول امل�س�ألة العرقية

•• الفجر -هيلني في�سيري –ترجمة خرية ال�شيباين

يف نف�س ال��وق��ت ،جت��ري ث�لاث حم��اك�م��ات ،حتتكر الأ� �ض��واء الإعالمية
بكثافة ،حمورها العنف العن�صري ،وتثري جم��ددا ت�سا�ؤالت ح��ول حياد
العدالة الأمريكية.
هكذا ارادت ال��روزن��ام��ةُ ،تعقد حال ًيا يف ث�لاث والي��ات ،ث�لاث حماكمات
خمتلفة ولكنها تتناول نف�س املو�ضوع :ا�ستخدم �أ�شخا�ص بي�ض ،منحوا
�أنف�سهم �سلطة ال ميلكونها ،العنف يف �سياق عرقي كامن.
يف جورجيا ،ا ُتهم ثالثة رجال بقتل �أحمد �أرب�يري ،وهو رجل �أ�سود كان
مي��ار���س ري��ا��ض��ة ال��رك ����ض .يف  23ف�براي��ر  ،2020ح�م��ل جريجوري
وترافي�س ماكمايكل (�أب وابنه) ،مع جار لهما ،ال�سالح وط��اردوا �أربريي
يف �سيارة ،لال�شتباه يف م�س�ؤوليته عن عمليات �سطو يف احلي( .التفا�صيل

�أك � ��د وزي � ��ر ال� ��� �ش� ��ؤون الدينية
التون�سي ابراهيم ال�شائبي �أم�س
الثالثاء �أنه مت االعتداء البارحة
قبيل ��ص�لاة امل�غ��رب على م�ؤ ّذن
ط�ع�ن��ا ب��ال���س�ك�ين ب ��أح��د م�ساجد
مدينة املهد ّية.
وق��ال وزي��ر ال���ش��ؤون الدينية يف
ت�صريح اذاع��ي �أن و�ضعية امل�ؤذن
حرجة ومت نقله اىل امل�ست�شفى
الع�سكري مل�ح��اول��ة ن��زع ال�سكني
الذي غر�س يف ظهره.
و�أ�� �ض ��اف اب��راه �ي��م ال���ش��ائ�ب��ي �أن
ال �غ �م��و���ض م� � ��ازال ي �� �ش��وب هذه
احلادثــــــة ال�صادمـــــة ،م�ستبعدا
يف املقابــــل ان يكـــــون احلادث
يرجح
ج��رمي��ة اره ��اب �ي ��ة ف �ي �م��ا ّ
�أن ي �ك ��ون امل �ع �ت��دي ي �ع ��اين من
ا� �ض �ط��راب��ات نف�س ّية لأن �صوت
الآذان والقر�آن يزعجه ربمّ ا وفق
تعبريه.
وقد مت �إلقاء القب�ض على ال�شاب
املعتدي والبالغ م��ن العمر 26
عاما وقد اذنت النيابة العمومية
ب ��إي �ق ��اف ��ه وات � �خ� ��اذ االج� � � ��راءات
القانونیة يف �ش�أنه.

األربعاء  17نوفمبر  2021م  -العـدد 13394

17 November 2021 - Issue No 13394

�أخبـار الإمـارات

Wednesday

الأ�سبوع الت�شريعي  2021ي�ست�ضيف ور�شتي عمل حول اللغة القانونية وماهية العقود الإلكرتونية
•• دبي-وام:

02

تتوا�صل فعاليات "الأ�سبوع الت�شريعي  "2021ال��ذي تنظمه الأمانة
ال �ع��ام��ة ل �ـ "اللجنة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ت���ش��ري�ع��ات يف �إم � ��ارة دبي" حت��ت �شعار
"الت�شريعات وامل�ستقبل" يف الفرتة بني  14و 18نوفمرب اجلاري و�سط
م�شاركة وا�سعة من القانونيني واملخت�صني يف اجلهات احلكومية املحلية
ملناق�شة �أبرز الق�ضايا امل�ؤثرة على حتديث البنية الت�شريعية والقانونية
لتكون على �أمت اجلاهزية لتوجيه م�سار �صنع امل�ستقبل.
ومتا�شياً مع التزام الأمانة العامة ب�إثراء املعرفة القانونية �شهد اليوم
الثالث ا�ست�ضافة ور�شة تفاعلية بعنوان "اللغة القانونية" وذلك بح�ضور
ع��دد من نخبة املوظفني القانونيني العاملني يف حكومة دب��ي والذين

مف�صل حول خ�صائ�ص اللغة القانونية و�سبل حتفيز
ا�ستمعوا �إىل �شرح ّ
ال��ذاك��رة اللغوية و�أن ��واع الكتابة يف اللغة العربية والأخ �ط��اء اللغوية
ال�شائعة يف الكتابة القانونية.
وقال �أحمد بن م�سحار املهريي الأمني العام لـ "اللجنة العليا للت�شريعات
يف �إم��ارة دبي"" :متحورت فعاليات اليوم الثالث حول ت�سليط ال�ضوء
على اللغة القانونية والعقود الإلكرتونية يف دفعة قوية لال�ستعدادات
اجل��اري��ة لتطوير وتطبيق ت�شريعات جديدة تدعم امل�شاريع التنموية
التي تر�سم مالمح ال�سنوات اخلم�سني املقبلة ..وحظيت ور�شة "اللغة
القانونية" ب�إ�شادة وا�سعة من املوظفني القانونيني كونها �شكلت من�صة
تفاعلية مهمة لنقل و�إثراء املعرفة اللغوية واالرتقاء باملهارات الالزمة
ل�صياغة ت�شريعات م�ستدامة ومتوازنة وعلى م�ستوى عالٍ من الو�ضوح

واملرونة ..ويف املقابل �أثمرت ور�شة "العقد الإلكرتوين" عن خمرجات
مهمة ت�صب يف خدمة م�ساعينا احلثيثة لتعزيز وعي الأو�ساط الطالبية
واملجتمعية ح��ول اجل��وان��ب القانونية والت�شريعية والتنظيمية ذات
ال�صلة بالعقود الإلكرتونية التي حتظى ب�أهمية بالغة يف ظل ت�سارع
وترية التحول الرقمي التي تقودها �إمارة دبي ودولة الإم��ارات العربية
املتحدة" .وقدم ور�شة "اللغة القانونية" �سامل �إبراهيم الأحمد رئي�س
ق�سم البحوث والإ�صدارات م�ستعر�ضاً بع�ض الأحكام اللغوية التي يجب
الإملام بها للكتابة القانونية الر�صينة و�شهد الربنامج تفاع ً
ال مميزاً من
املوظفني القانونيني العاملني يف حكومة دب��ي .وق��ال الأح�م��د" :متثل
اللغة الأداة الأ�سا�سية للقانوين التي يعرب بها عن ق�صده �إذا كان م�شرعاً
وحكمه �إذا كان قا�ضياً ودفاعه �إذا كان حمامياً ور�أي��ه �إذا كان م�ست�شاراً

ف�لا ب��د �أن ت�ك��ون لغته �سليمة ووا��ض�ح��ة وحا�سمة وال تقبل �أك�ث�ر من
ت�أويل ..و�أ�سعدتنا امل�شاركة الوا�سعة يف الور�شة التفاعلية الأخرية والتي
ر ّكزت على التعريف ب�أهم املهارات اللغوية والإمالئية الواجب �إتقانها
لتاليف الأخطاء اللغوية ال�شائعة يف �صياغة الت�شريعات ف� ً
ضال عن �إجراء
تطبيقات عملية على بع�ض الن�صو�ص الت�شريعية".
وتخ ّلل جدول �أعمال "الأ�سبوع الت�شريعي" يف يومه الثالث تنظيم ور�شة
عمل موجهة لطلبة ال�ق��ان��ون بعنوان "العقد الإلكرتوين" حيث قام
خاللها ح�سني احلمادي قانوين با�ستعرا�ض ماهية وخ�صائ�ص العقود
الإلكرتونية و�أف�ضل الطرق املتبعة يف �إن�شائها مع الرتكيز على �آليات
الإيجاب والقبول الإلكرتوين وو�سائل الإثبات يف العقود الإلكرتونية
وحجية �إثباتها.

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

قام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س بزيارة معر�ض دبي للطريان  2021يف
دورته ال�سابعة ع�شرة والذي يقام خالل الفرتة من � 14إىل  18من �شهر
نوفمرب اجلاري.

وجتول �سموه يف الأجنحة املختلفة للمعر�ض ،واطلع على �أحدث التقنيات
املعرو�ضة يف جم��ال �صناعة ال�ط�يران بكل �أن��واع��ه ،وت�ب��ادل �سموه �أطراف
احلديث مع امل�شاركني حول �أهم التطورات اجلديدة و�أبرزها يف هذا املجال
..متمنياً للجميع التوفيق والنجاح يف م�شاركاتهم.
كما ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان  ..معايل
ديني�س مانتوروف وزير ال�صناعة والتجارة يف جمهورية رو�سيا االحتادية

ال�صديقة.
وبحث �سموه وال��وزي��ر الرو�سي خ�لال اللقاء العالقات الثنائية بني دولة
الإم��ارات ورو�سيا و�سبل ا�ستثمار الفر�ص املتاحة لتنمية التعاون امل�شرتك
خا�صة يف خمتلف اجلوانب االقت�صادية والتجارية وال�صناعات املتقدمة
مبختلف �أنواعها انطالقا من ال�شراكة الإ�سرتاتيجية التي جتمع البلدين
ال�صديقني .وتناول اجلانبان عددا من الق�ضايا واملو�ضوعات ذات االهتمام

امل�شرتك وتبادال وجهات النظر ب�ش�أنها.
رافق �سموه خالل الزيارة كما ح�ضر اللقاء � ..سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة وال�شيخ حممد
بن حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة مطارات �أبوظبي ومعايل
الفريق ال��رك��ن حمد حممد ث��اين الرميثي رئي�س �أرك��ان ال�ق��وات امل�سلحة
و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد �أبوظبي.

خالد بن حممد بن زايد يزور �أديبك 2021
•• �أبوظبي  -وام:

زار �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان،
ع�ضو املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي رئي�س مكتب
�أبوظبي التنفيذي ،ورئي�س اللجنة التنفيذية ملجل�س
�إدارة ��ش��رك��ة ب�ت�رول �أب��وظ �ب��ي ال��وط�ن�ي��ة "�أدنوك"،
معر�ض وم�ؤمتر �أبوظبي ال��دويل للبرتول "�أديبك
."2021
والتقى �سم ّوه ،خالل جولته يف املعر�ض ،قادة قطاع
ال�ط��اق��ة م��ن خمتلف �أن �ح��اء ال�ع��امل ملناق�شة �أحدث
االبتكارات التي مت تطويرها يف �إطار جهود احل ّد من
االنبعاثات الكربونية والفر�ص املتاحة لدعم التحول
يف قطاع الطاقة .كما زار �سم ّوه عدداً من �أجنحة الدول

و�شركات الطاقة العاملية املُ�شاركة يف املعر�ض ،مبا يف
ذلك جناح �شركة برتول �أبوظبي الوطنية "�أدنوك"
حيث �أ��ش��اد �سم ّوه باجلهود التي تبذلها ال�شركة يف
تطوير حلول الطاقة امل ُ���س�ت��دام��ة،والإجن��ازات التي
حقّقتها يف �إن�ت��اج النفط الأق��ل كثافة يف م�ستويات
انبعاثات الكربون عاملياً.
وي�ست�ضيف معر�ض وم�ؤمتر �أبوظبي الدويل للبرتول
�أديبك � 2021أكرث من � 100ألف متخ�ص�ص وخبري
يف جمال الطاقة ونحو � 2000شركة لعر�ض �أحدث
م�ستجدات قطاع النفط والغاز يف العامل.
كما ُيع ّد املعر�ض فر�صة خلرباء جمال الطاقة لتبادل
اخلربات واملعارف والتعاون املُ�شرتك ومناق�شة ُ�سبل
�إيجاد �أف�ضل احللول للتحديات التي تواجه القطاع.

فيما توا�صل تباع ًا �إجناز توزيع  216مليون وجبة يف  30دولة

حملة  100مليون وجبة تنجز توزيع  11.1مليون وجبة يف غانا
• احلملة و�صلت بالدعم الغذائي �إىل �أكرث من � 121ألف م�ستفيد يف غانا
• عمليات التوزيع �شملت مدينة كوما�سي جنوب البالد ومنطقة �أ�شانتي ذات الكثافة ال�سكانية الأعلى يف البالد ،بعد �أن غطت الأحياء الفقرية وجممعات الزنغو ال�سكنية يف �ضواحي العا�صمة الغانية �أكرا
• عمليات التوزيع حلملة  100مليون وجبة ت�ستهدف تقدمي ما يعادل  216مليون وجبة يف  30دولة يف قارات �آ�سيا و�إفريقيا و�أوروبا و�أمريكا اجلنوبية
• �سارة النعيمي :تقدمي  11.1مليون وجبة يف غانا �ضمن حملة  100مليون وجبة يق ّربنا �أكرث �إىل �إجناز عمليات التوزيع يف الدول الثالثني التي ت�شملها احلملة
• معز ال�شهدي :بال�شراكة مع مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية �ضمن حملة  100مليون وجبة و�صلنا �إىل ماليني املحتاجني يف عدة دول
•• دبي-وام:

�أع� �ل� �ن ��ت "حملة  100مليون
وجبة" ،الأكرب يف املنطقة لإطعام
ال�ط�ع��ام يف  30دول ��ة يف �أفريقيا
و�آ�سيا و�أوروب��ا و�أمريكا اجلنوبية،
�إجن � ��از ت ��وزي ��ع �أك�ث��ر م ��ن 11.1
م�ل�ي��ون وج�ب��ة يف ج�م�ه��وري��ة غانا،
وذل��ك بالتعاون مع منظمة "فود
فور �أول"  Food4Allاخلريية
وبال�شراكة مع ال�شبكة الإقليمية
لبنوك الطعام.
وج � � ��رى ت� ��وزي� ��ع ح �� �ص ����ص امل � ��واد
الغذائية �سهلة التخزين ،والتي
ت� �ع ��ادل  11,102,415وجبة
وت �ك �ف��ي ل� �ع ��دة �أ� �س ��اب �ي ��ع وت�شكل
املكونات الأ�سا�سية لإع��داد وجبات
ط�ع��ام م�غ��ذي��ة ،ع�ل��ى 121,765
م �� �س �ت �ف �ي��دا يف ع� ��دد م ��ن مناطق
غانا ،وذلك بالتن�سيق مع الهيئات

ال��ر��س�م�ي��ة وامل ��ؤ� �س �� �س��ات اخلريية
والإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة امل �ح �ل �ي��ة ،لتقدمي
ال��دع��م ال �غ��ذائ��ي امل�ب��ا��ش��ر للأ�سر
والأ�شخا�ص الأ�شد حاجة.
وب �ع��د �أن وف� ��رت احل �م �ل��ة الدعم
ال�غ��ذائ��ي للمحتاجني يف الأحياء
ال � �ف � �ق �ي�رة وجم � �م � �ع� ��ات ال ��زن� �غ ��و
ال�سكنية ال�ت��ي ت�ضم ال�ع��دي��د من
ال�ف�ئ��ات الأق� ��ل دخ�ل� ً
ا يف �ضواحي
ال�ع��ا��ص�م��ة ال�غ��ان�ي��ة �أك � ��را ،و�صلت
احل �م �ل��ة �إىل امل �ح �ت��اج�ي�ن يف كلٍ
م��ن م��دي�ن��ة ك��وم��ا��س��ي يف اجلنوب
وم�ن�ط�ق��ة �أ� �ش��ان �ت��ي ،ذات الكثافة
ال�سكانية الأعلى يف البالد وثالث
�أكرب �أقاليمها الإدارية والتي ت�ضم
وح��ده��ا ح��وايل ُخم�س �سكان غانا
وي�سكنها �أك�ث�ر م��ن  4.7مليون
ن�سمة.
وقالت �سارة النعيمي مدير مكتب
مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم

ال �ع��امل �ي��ة" :ا�ستطعنا بالتعاون
والتن�سيق م��ع ال�شبكة الإقليمية
لبنوك الطعام و"منظمة فود فور
�أول" اخلريية وال�سلطات املحلية
يف جمهورية غانا تقدمي ما يعادل
�أكرث من  11.1ماليني وجبة من
الطرود الغذائية �سهلة التخزين
لأك�ث�ر م��ن � 121أل��ف م�ستفيد؛
وحت��دي��داً يف �إقليم �أ�شانتي الذي
ي�ضم الكثافة ال�سكانية الأعلى على
م�ستوى البلد الأفريقي ،وذلك يف
�إط��ار جهود حملة " 100مليون
وجبة" لرتجمة قيم العطاء ،التي
�أكدها جمتمع الإمارات بامل�ساهمات
ال�سخية لأف� ��راده وم��ؤ��س���س��ات��ه يف
احل�م�ل��ة� ،إىل دع��م غ��ذائ��ي مبا�شر
ي�صل �إىل املحتاجني والأقل دخ ً
ال
�أي �ن �م��ا ك��ان��وا دون مت�ي�ي��ز ،ويوفر
لهم �شبكة �أمان غذائي ت�ساعدهم
على مواجهة التحديات الراهنة،

ال �سيما اجل��وع و��س��وء التغذية".
و�أ�� �ض ��اف ��ت ال �ن �ع �ي �م��ي" :اكتمال
ع�م�ل�ي��ات ال �ت��وزي��ع يف غ��ان��ا �ضمن
ح �م �ل��ة " 100م �ل �ي ��ون وجبة"
ي�ق� ّرب�ن��ا �أك�ث�ر �إىل �إجن ��از التوزيع
يف ال��دول الثالثني التي ت�شملها
احل �م �ل��ة يف �أرب � ��ع ق� � ��ارات ،بف�ضل
العمل امل�شرتك والتعاون مع كافة
��ش��رك��اء احل�م�ل��ة م��ن �أج ��ل م��د يد
العون للمحتاجني وتوفري الدعم
ال �غ��ذائ��ي وال �ت �� �ض��ام��ن الإن�ساين
ال ��ذي يحتاجونه ".ب � ��دوره ،قال
ال��دك �ت��ور م �ع��ز ال �� �ش �ه��دي ،رئي�س
ال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام:
"بال�شراكة مع مبادرات حممد بن
را�شد �آل مكتوم العاملية التي ي�صل
�أثر براجمها ومبادراتها اخلريية
والإن �� �س��ان �ي��ة �إىل ع �� �ش��رات ال ��دول
واملجتمعات ح��ول ال�ع��امل ،و�صلنا
�ضمن حملة " 100مليون وجبة"

ب��ال��دع��م ال� �غ ��ذائ ��ي �إىل ماليني
املحتاجني يف عدة دول تن�شط فيها
ال�شبكة الإقليمية لبنوك الطعام؛
مب ��ا يف ذل ��ك غ ��ان ��ا .وه ��ي فر�صة
ع � ��ززت ج �ه ��ود ع �م �ل �ن��ا الإن�ساين
امل�شرتك ل�ضمان م�ستقبل �أف�ضل
للمجتمعات الأق��ل حظاً ".ورافق
فريق من "برنامج �ص ّناع الأمل"
كوادر حملة " 100مليون وجبة"
�ضمن عمليات التوزيع يف غانا يف
ج��ول��ة م�ي��دان�ي��ة ت �ع��رف��وا خاللها
ع �ل��ى خم�ت�ل��ف م��راح��ل وخطوات
التوزيع يف املناطق وال�ق��رى التي
��ش�م�ل�ت�ه��ا "حملة  100مليون
وجبة" يف ال �ب�ل�اد�� ،ض�م��ن جهود
احل�م�ل��ة ل�ل��و��ص��ول �إىل �أك�ب�ر عدد
من امل�ستفيدين وتقدمي الطرود
الغذائية لهم يف مناطق تواجدهم.
واط �ل��ع م�ت�ط��وع��و ب��رن��ام��ج ُ�صناع
الأم � � � ��ل ع� �ل ��ى �آل� � �ي � ��ات وعمليات

احلملة؛ مبا يف ذلك ت�صنيف املواد
الغذائية يف امل���س�ت��ودع��ات ،و�إع ��داد
الطرود ،ومن ثم توزيعها مبا�شرة
ع�ل��ى الأف � ��راد والأ� �س��ر يف املناطق
امل�ستهدفة بالدعم الغذائي حلملة
 100م�ل�ي��ون وج �ب��ة ،يف جتربة
ط ��ورت م �ه��ارات ال�ع�م��ل الإن�ساين
امل�ؤ�س�سي لديهم.
وتكونت الطرود التي وزعتها حملة
 100مليون وجبة يف غانا من
مواد غذائية رئي�سية ،مبا يف ذلك
الدقيق ،والأرز ،وال�سكر ،والزيت،
مت ّكن امل�ستفيدين من احلملة من
�إعداد وجبات طعام متوازنة.
وتندرج حملة  100مليون وجبة
�ضمن حمور امل�ساعدات الإن�سانية
والإغ� ��اث � �ي� ��ة وه � ��و �أح� � ��د امل� �ح ��اور
ال��رئ�ي���س�ي��ة اخل�م���س��ة ال �ت��ي ت�شكل
م��رت�ك��زات عمل "مبادرات حممد
ب ��ن را� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم العاملية"،

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

نظمتها ّ
نظمت "مبادرات حممد بن
را�شد �آل مكتوم العاملية" �ضاعفت
هدفها املعلن بتلقيها م�ساهمات
و�صلت قيمتها الإجمالية �إىل ما
ي�ع��ادل  216مليون وج�ب��ة ،تربع
بها الأف ��راد وامل�ؤ�س�سات وجمتمع
الأعمال ور ّواد العمل اخلريي من
دولة الإمارات ومن خارجها.
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حتت رعاية عبداهلل بن زايد

جامعة ال�سوربون �أبوظبي حتتفل بتخريج الدفعة الثانية ع�شرة الأحد القادم
•• �أبوظبي-الفجر:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان ،وزي��ر اخلارجية
والتعاون الدويل ،حتتفل جامعة ال�سوربون �أبوظبي يوم الأحد القادم
بفندق �سانت ريجي�س ال�سعديات بتخريج الدفعة الثانية ع�شر من طلبة
اجلامعة .وت�ضم هذه الدفعة ما يقارب  200طالب وطالبة من حملة
درجتي البكالوريو�س واملاج�ستري يف خمتلف التخ�ص�صات العلمية .
ويح�ضر حفل التخريج كال م��ن معايل زك��ي �أن��ور ن�سييبة ،امل�ست�شار

الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة  ,رئي�س جمل�س �أمناء جامعة
ال�سوربون �أبوظبي ،والربوفي�سور �أالن تالون ،ع�ضو جمل�س الأمناء-
جامعة ال�سوربون �أبوظبي  ,وعميد كلية العلوم الإن�سانية يف جامعة
ال�سوربون يف باري�س .والربوفي�سورة �سيلفيا �سريانو مديرة جامعة
ال�سوربون �أبوظبي وعدد من كبار امل�س�ؤولني و�أع�ضاء الهيئة الأكادميية
والإدارية وذوي اخلريجني واخلريجات .ويتبع �أ�سلوب التعليم واملناهج
وال�شهادات املعتمدة يف جامعة ال�سوربون �أبوظبي نظام التعليم الفرن�سي
ونظام حتويل الر�صيد الدرا�سي الأوروبي ()ECTSوتمُ نح ال�شهادات

من جامعة ال�سوربون يف باري�س ومن جامعة باري�س وجميعها معتمدة
من قبل مفو�ضية االعتماد الأكادميي لدولة الإمارات العربية املتحدة.
تفخر جامعة ال�سوربون �أبوظبي با�ستكمال ال�تراث امل��رم��وق للتميز
الأكادميي الذي عكفت اجلامعة على تنميته منذ القرن الـثاين ع�شر،
وت�سري على النهج نف�سه لتحقيق الكمال الذي جعل جامعة ال�سوربون
يف باري�س واح��دة من �أك�ثر م�ن��ارات التنوير املرموقة يف ال�ع��امل .وقد
تخرج �أك�ثر من  2000طالب وطالبة من �أك�ثر من  90دول��ة حول
العامل من جامعة ال�سوربون �أبوظبي.

رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة خطية من رئي�س غامبيا تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين

03

•• دبي-وام:

تلقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" ر�سالة خطية من فخامة �آداما بارو رئي�س جمهورية غامبيا ال�صديقة
تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين.
ت�سلم الر�سالة �سمو ال�شيخ ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخلارجية
والتعاون ال��دويل ل��دى ا�ستقباله  -يف مقر �إك�سبو  2020دب��ي  -معايل
مامادو تنغارا وزير اخلارجية والتعاون الدويل يف جمهورية غامبيا.
ج��رى خ�لال اللقاء بحث العالقات الثنائية ب�ين البلدين و�سبل تعزيز
وتطوير �أطر التعاون امل�شرتك يف املجاالت كافة.
كما ا�ستعر�ض اجلانبان الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك وامل�ستجدات على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
وتناول �سموه ومعايل وزير خارجية غامبيا تنظيم دولة الإمارات لإك�سبو
 2020دبي ودوره املهم يف خلق فر�ص واعدة لتعزيز العالقات الثنائية
وال�شراكات بني الدول امل�شاركة وتنمية التعاون الدويل.
ورحب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان بزيارة معايل مامادو تنغارا
 ..م�ؤكدا احلر�ص على تعزيز وتنمية العالقات بني البلدين ال�صديقني يف
�شتى املجاالت.
ح�ضر اللقاء  ..معايل رمي بنت �إب��راه�ي��م الها�شمي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون
التعاون الدويل املدير العام لإك�سبو  2020دبي.

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

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان
وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون ال � ��دويل معايل
ديني�س مانتوروف وزي��ر التجارة وال�صناعة
ال��رو� �س��ي .مت خ�ل�ال ال�ل�ق��اء  -ال ��ذي ع�ق��د يف
مقر �إك�سبو  2020دب��ي  -بحث العالقات
الثنائية بني دولة الإمارات ورو�سيا االحتادية
والتعاون امل�شرتك و�سبل تعزيزه يف املجاالت
املختلفة ومنها االقت�صادية والتجارية وذلك
يف ظ��ل ال�شراكة اال�سرتاتيجية ال�ت��ي جتمع
بني البلدين ال�صديقني.
ك �م��ا ت �ن ��اول � �س �م��وه وم �ع ��ايل وزي� ��ر التجارة
وال�صناعة الرو�سي دور �إك�سبو  2020دبي يف

تعزيز التعاون ال��دويل ودعم اجلهود العاملية
امل�ب��ذول��ة م��ن �أج��ل حتفيز النمو االقت�صادي
ال�ع��امل��ي وال�ع�م��ل ع�ل��ى تر�سيخ اق�ت���ص��اد عاملي
مزدهر وم�ستدام .ورحب �سمو ال�شيخ عبداهلل
ب��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ب ��زي ��ارة م �ع��ايل ديني�س
مانتوروف  ..م�ؤكدا �أن دولة الإمارات ورو�سيا
االحت��ادي��ة ترتبطان ب�ع�لاق��ات ا�سرتاتيجية
��ش��ام�ل��ة وم �ت �ط��ورة وي �ع �م�لان م �ع��ا م��ن �أجل
تعزيزها وتنمية التعاون امل�شرتك يف املجاالت
ك��اف��ة مب��ا ي�ل�ب��ي ت�ط�ل�ع��ات ق �ي��ادت��ي البلدين
ال�صديقني ويعود باخلري على �شعبيها.
ح�ضر اللقاء � ..سعادة الدكتور حممد �أحمد
بن �سلطان اجلابر �سفري الدولة لدى رو�سيا
االحتادية.

الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي يطلق برنامج مقدمي الرعاية ال�صحية املوحدة بال�شراكة مع �صحة وتنمية املجتمع ب�أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

�أطلق الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي
�أم ����س ب��رن��ام��ج "مقدمي الرعاية
ال �� �ص �ح �ي��ة املوحدة" الأول من
نوعه بالتعاون مع دائرتي ال�صحة
وتنمية املجتمع يف �أبوظبي ومركز
�أب��وظ�ب��ي لل�صحة ال�ع��ام��ة ،ومركز
حممد بن را�شد للتعليم اخلا�ص،
وبدعم من �سفارة الواليات املتحدة
الأم��ري �ك �ي��ة ق��ي �أب��وظ �ب��ي ،بهدف
توفري التدريب املتخ�ص�ص للكادر
ال �ط �ب��ي وال �ع ��ام �ل�ي�ن يف القطاع
ال�صحي ،مم��ن ي�ق��دم��ون الرعاية
لأ�صحاب الهمم.
و��س�ي���س��اه��م ال�ب�رن��ام��ج يف تقدمي
م ��زي ��ج م� ��ن ال � �ت ��دري ��ب امل� �ي ��داين
واالفرتا�ضي على حد �سواء ،الأمر
الذي �سي�ساعد يف تعزيز اال�ستثمار
الأم �ث��ل ل�ل��وق��ت ،و��ض�م��ان فعالية
ال �ت��دري��ب وال�ن�ت��ائ��ج امل��رج��وة منه
ل�ت�ع��زي��ز ج ��ودة و�إي �ج��اب �ي��ة جتارب
الرعاية ال�صحية لأ�صحاب الهمم.
وي � � �ق � ��دم ال �ب��رن � ��ام � ��ج ت�صنيفاً
للم�ؤ�س�سات وامل�ن���ش��آت الطبية يف
�أب��وظ �ب��ي ي�سمى ت�صنيف "مقدم
ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة املوحدة"
للم�ؤ�س�سات يف ح��ال �إك �م��ال ن�سبة
حم ��ددة م��ن م��وظ�ف�ي�ه��ا للتدريب
ب �ن �ج��اح ،ب �ن��ا ًء ع �ل��ى ت��وزي��ع حمدد
ل�ت�خ���ص���ص��ات�ه��م امل�خ�ت�ل�ف��ة� ،سوا ًء
الطبية �أو الإداري��ة ،بينما يح�صل
الأ�شخا�ص امل�شاركني على ت�صنيف
" مقدم الرعاية ال�صحية املوحدة"
عند �إمتامهم الربنامج التدريبي.
ومي �ث��ل ال�ب�رن��ام��ج ف��ر� �ص��ة مهمة

ل�لا� �س �ت �ف��ادة م ��ن اخل� �ب��رات التي
ت�ساهم يف حت�سني ال�صحة العامة
لأ�� �ص� �ح ��اب ال �ه �م ��م ،ح �ي��ث ت�شري
�إح �� �ص��ائ �ي��ات الأومل� �ب� �ي ��اد اخلا�ص
ال � � � ��دويل ب� ��أن� �ه ��م �أك� �ث ��ر عر�ضة
للإ�صابة بال�سكري ،كما �أنهم �أكرث
ع��ر� �ض��ة الل �ت �ه��اب امل �ف��ا� �ص��ل ،وقد
ت��زداد خطورة تعر�ضهم لأمرا�ض
القلب والأوعية الدموية وال�سمنة
ع��ن ب��اق��ي �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع ،عالوة
على ارت�ف��اع ن�سبة دخولهم لغرف
ال�ط��وارئ يف امل�ست�شفيات  ،وزيادة
اح�ت�م��ال�ي��ة ف �ق��دان احل �ي��اة مبكراً
وذل ��ك مب �ع��دالت خمتلفة ترتاوح
وفقاً للحالة اجل�سدية وال�صحية
والتي ممكن تالفيها عرب الربامج
الوقائية املختلفة.
وق � ��ال � �س �ع��ادة ط �ل�ال الها�شمي،
املدير الوطني للأوملبياد اخلا�ص

الإم��ارات��ي  -ب�ه��ذه املنا�سبة " : -
االرتقاء بجودة الرعاية ال�صحية
املقدمة لالعبي ومنت�سبي الأوملبياد
اخل ��ا� ��ص الإم � � ��ارات � � ��ي ،وجمتمع
�أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م ب��وج��ه ع ��ام� ،أحد
�أهم نواحي عمل الأوملبياد اخلا�ص
الإم ��ارات ��ي .ه��دف�ن��ا الأ��س��ا��س��ي من
ه��ذا ال�برن��ام��ج ه��و ��ض�م��ان �أف�ضل
جت��رب��ة �صحية لأ� �ص �ح��اب الهمم
وذوي�ه��م على كافة الأ��ص�ع��دة ،مبا
ي�ساهم يف حتقيق اال�سرتاتيجية
ال�شاملة لأ�صحاب الهمم يف �إمارة
�أب��وظ�ب��ي  ،2024-2020التي
�أط �ل �ق �ه��ا � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي � ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة رئ�ي����س املجل�س
التنفيذي لإمارة �أبوظبي".
و �أ�ضاف" :لقد مت �إطالق برنامج

تدريبي م�صغر يف �أبوظبي خالل
� �ش �ه��ر �أب ��ري ��ل  2021مب�شاركة
 18ك � � ��ادرا ط �ب �ي��ا م ��ن خمتلف
ال �ت �خ �� �ص �� �ص��ات ،الخ �ت �ب��ار انطباع
ال�ع��ام�ل�ين يف ال�ق�ط��اع ال���ص�ح��ي يف
�أبوظبي ،وكانت له �أ�صداء �إيجابية
ل�ل�غ��اي��ة ،ل��ذا ن�ح��ن ع�ل��ى ي�ق�ين ب�أن
ال�برن��ام��ج �سيك�سب ال�ع��ام�ل�ين يف
ال�ق�ط��اع ال�صحي خ�ب�رات جديدة
ت�ه�ي�ئ�ه��م وت �ن �م��ي دع �م �ه��م الواعي
لأ�صحاب الهمم من ذوي التحديات
املختلفة".
وتوجه بال�شكر �إىل ال�شركاء مركز
�أب��وظ�ب��ي لل�صحة ال�ع��ام��ة ودائ ��رة
تنمية املجتمع ب�أبوظبي ،ومركز
حممد بن را�شد للتعليم اخلا�ص
ال��ذي��ن ق��ام��وا بتوفري ك��ل م��ا يلزم
لإط�ل�اق ه��ذا ال�برن��ام��ج ،و�ضمان
تنفيذه على �أك�م��ل وج��ه يف �أر�ض

الواقع.
من جانبها ،ث ّمنت �سعادة الدكتورة
ب �� �ش��رى امل �ل��ا ،امل ��دي ��ر التنفيذي
لقطاع التنمية املجتمعية يف دائرة
ت�ن�م�ي��ة امل �ج �ت �م��ع ،دور الأومل �ب �ي��اد
اخل��ا���ص الإم ��ارات ��ي يف امل�ساهمة
الف ّعالة بتنفيذ برنامج "مقدمي
الرعاية ال�صحية املوحدة" والذي
ي ��أت��ي يف �إط ��ار امل �ب ��ادرات املُ�سرعة
ملحور ال�صحة �ضمن املحاور الـ 6
يف ا�سرتاتيجية �أبوظبي لأ�صحاب
ال �ه �م��م ال �ت��ي مت اط�ل�اق �ه��ا العام
امل��ا��ض��ي م��ن ق�ب��ل ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
 ،م���ش�يرة �إىل �أن ال�برن��ام��ج يعد
م ��ن امل � �ب� ��ادرات اجل ��دي ��دة لتعزيز
ثقافة تقدمي اخل��دم��ات ال�صحية
لأ�� �ص� �ح ��اب ال� �ه� �م ��م ،وذل� � ��ك عرب
خ�ضوع املعنيني من الكوادر الطبية

املختلفة من القطاع ال�صحي �سواء
امل�ست�شفيات �أو امل��راك��ز الطبية،
ل� �ت ��دري� �ب ��ات م �ك �ث �ف��ة للتوا�صل
ال���ص�ح�ي��ح وال���س�ل�ي��م م��ع �أ�صحاب
الهمم من خمتلف الإعاقات �سواء
اجل�سدية �أو الذهنية ،وغريها.
و�أ� �ض��اف��ت ه��ذه امل �ب��ادرات النوعية
�ستعمل ع�ل��ى حتقيق الطموحات
والرغبات ،خا�صة �أنها تعك�س تنفيذ
ر�ؤية اال�سرتاتيجية يف تهيئة بيئة
داجم��ة وممكنة لأ�صحاب الهمم،
��س��واء ع�بر �إت��اح��ة متتعهم الكامل
باحلقوق واخلدمات والفر�ص� ،أو
تقدمي خ��دم��ات ذات ج��ودة عالية،
الفتة �إىل �أن��ه ومع م��رور عام على
تنفيذ اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة مت حتقيق
 13مبادرة مهمة وبارزة ترتجم
مدى حر�ص كافة اجلهات املتعاونة
وامل�شاركة فيها على املثابرة والعمل

الد�ؤوب والتعاون يف �سبيل حتقيقها
على �أر�ض الواقع �سعياً من اجلميع
�إىل الو�صول �إىل متكني �أ�صحاب
الهمم ودجمهم يف املجتمع.
م � ��ن ج �ه �ت ��ه ع �ب��ر � � �س � �ع ��ادة مطر
�سعيد النعيمي ،املدير العام ملركز
�أبوظبي لل�صحة العامة عن دعمه
ال�ك��ام��ل ل�ه��ذا ال�برن��ام��ج  ..وقال:
" ي�سرنا �أن نكون �أح��د ال�شركاء
الإ�سرتاتيجيني ممن �ساهموا وال
زال � ��وا ي���س��اه�م��ون ب �ج �ه��وده��م من
�أج ��ل ��ض�م��ان ب�ي�ئ��ة �صحية و�آمنة
لأبنائنا من �أ�صحاب الهمم ،فهم
عن�صر �أ�سا�سي يف املجتمع ب�شكل
ع ��ام ويف جم�ت�م��ع دول ��ة الإم � ��ارات
ب�شكل خ��ا���ص ،حيث �أول��ت القيادة
ال�ع�ل�ي��ا يف ال��دول��ة ج��ل اهتمامها
بهذه الفئة ،و�سيقوم املركز خالل
ال�ب�رن ��ام ��ج ب �ت ��وف�ي�ر ك� ��ل ال ��دع ��م

 1794حالة �صلح يف النزاعات املدنية والتجارية خالل � 9أ�شهر
•• �أبوظبي -وام:

�أظهر التقرير الإح�صائي ملراكز الو�ساطة والتوفيق خالل الفرتة
م��ن ي�ن��اي��ر �إىل �سبتمرب � 2021أن �إج �م��ايل ال �ن��زاع��ات املدنية
والتجارية املعرو�ضة �أمام املراكز على م�ستوى �إمارة �أبوظبي �سجل
� 9آالف و 388نزاعاً فيما بلغ عدد النزاعات املنجزة واملت�صرف
فيها � 8آالف و 670والتي و�صل م�ؤ�شر ال�صلح فيها �إىل نحو
 21%ب�إجمايل  1794نزاعاً.

و�أو� �ض��ح ال�ت�ق��ري��ر �أن ع��دد ال �ن��زاع��ات امل�ت���ص��رف فيها يف منطقة
�أبوظبي بلغ � 6آالف و 120نزاعاً انتهى منها بال�صلح  1245ويف
منطقة العني �سجل �إجمايل النزاعات  2419انتهى منها 516
�صلحاً بني الأط��راف ويف منطقة الظفرة بلغ العدد  134ليتم
التو�صل �إىل حلول ودية يف  33نزاعاً.
و�أكد �سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد العربي وكيل دائرة الق�ضاء يف
�أبوظبي �أن تر�سيخ قيم الت�سامح وتعزيز جهود ال�صلح والت�سوية
الودية للمنازعات يعد ج��زءا �أ�سا�سيا من �أه��داف دائ��رة الق�ضاء

متا�شياً م��ع ر�ؤي��ة �سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة رئي�س دائرة الق�ضاء
يف �أبوظبي الرامية �إىل تعزيزاملبادرات الداعمة ل�ضمان ا�ستقرار
ومتا�سك املجتمع.
و�أ� �ش��ار امل�ست�شار يو�سف ال�ع�بري �إىل اجل�ه��ود املبذولة يف مراكز
الو�ساطة والتوفيق بدائرة الق�ضاء من خالل العمل اجلاد وفق
منهجية و�آلية متطورة تعتمد �أف�ضل املمار�سات والأ�ساليب املبتكرة
ملحاولة التو�صل �إىل الت�سويات الودية للخالفات واملنازعات املدنية

والتجارية والعقارية وانتهائها بال�صلح من دون احلاجة لإحالتها
�إىل املحاكم املخت�صة.
و�أ� �ض��اف" :بالتزامن م��ع ال�ي��وم العاملي للت�سامح ال��ذي ي�صادف
ال�ساد�س ع�شر من �شهر نوفمرب من كل عام ن�ؤكد موا�صلة العمل
الد�ؤوبتنفيذا لتوجيهات القيادة الر�شيدة برت�سيخ تلك القيمة
ال�سامية بني �أف��راد املجتمع عرب املبادرات الداعمة لن�شر مبادئ
التعاي�ش وال�سالم وال��وئ��ام يف ظل التم�سك ب�سيادة القانون من
خالل حتقيق العدالة و�صيانة احلقوق".

التوعوي املطلوب من �أجل حتقيق
�أهدافه ،قريباً �سيبد�أ املركز بور�شه
التوعوية املوجهة ملزودي اخلدمة
وكافة �أطياف املجتمع و نحن على
يقني �أن الإق�ب��ال �سيكون مب�شراً،
ر�ؤي �ت �ن��ا ه��ي ن�ح��و جم�ت�م��ع يتمتع
ب��ال���ص�ح��ة وال �� �س�لام��ة و�أ�صحاب
الهمم جزء مهم من ر�ؤيتنا".
جدير بالذكر� ،أن التن�سيق الوثيق
مع مركز حممد بن را�شد للتعليم
اخل� ��ا�� ��ص ،وال � � ��ذي ع �م��ل كنقطة
ال��و� �ص��ل ب�ي�ن ال�ب�رن ��ام ��ج ودائ � ��رة
ال�صحة� ،أدى �إىل اعتماد التدريب
من هيئة ال�صحة يف �أبوظبي ،حيث
��س�ت�ح�ت���س��ب ع ��دد � �س��اع��ات��ه �ضمن
عدد �ساعات التدريب املطلوب من
ال �ك��وادر ال�ط�ب�ي��ة �إمت��ام �ه��ا �سنوياً
� �ض �م��ن ب ��رام ��ج ال �ت �ع �ل �ي��م الطبي
امل���س�ت�م��ر ،الأم� ��ر ال ��ذي م��ن �ش�أنه
ت�ع��زي��ز ق��اع��دة ال��رع��اي��ة ال�صحية
لأ�� �ص� �ح ��اب ال� �ه� �م ��م ،ت ��زام� �ن� �اً مع
توفري الوقت وحتقيق اال�ستفادة
للجميع.
هذا وتهدف الربامج املوحدة التي
يطلقها الأوملبياد اخلا�ص الإماراتي
�إىل ت �ع��زي��ز ال ��دم ��ج يف املجتمع،
وتغيري ال�صور النمطية التي قد
يتعر�ض لها �أ�صحاب الهمم ،حيث
�سي�ساهم برنامج الرعاية ال�صحية
املوحدة يف �ضمان ح�صول �أ�صحاب
الهمم على خدمات رعاية �صحية
ذات جودة عالية من قبل كل عاملي
منظومة تقدمي الرعاية ال�صحية
يف امل�ست�شفيات وامل��راك��ز الطبية
للقطاع احل�ك��وم��ي واخل��ا���ص على
حد �سواء.
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الرئي�س الربازيلي ونهيان بن مبارك ي�شهدان احتفال الربازيل بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

04

�شهد فخامة جايري بول�سونارو ،رئي�س جمهورية ال�برازي��ل ومعايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش املف َّو�ض
العام لإك�سبو  2020دبي الفعاليات والأن�شطة التي �أقامتها الربازيل
لالحتفاء بيومها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي �أم�س.
وق��ال فخامة الرئي�س جايري بول�سونارو :ه��ذا ح��دث رائ��ع ج��دا و�أنا
�سعيد ج��دا ب��وج��ودي هنا يف ه��ذا احل��دث ال ��دويل ،فهو فر�صة لعدة
بلدان لعر�ض الفر�ص املوجودة يف كل بلد ..والربازيل بطبيعة احلال
تقدم نف�سها لكل العامل ..هذه فر�صة �سانحة ومكان هائل لعر�ض هذه
البلدان ،لكي ُتظهر التكنولوجيا وللقيام بالأعمال �أي�ضا.
وح��ول العالقات بني ال�برازي��ل ودول��ة الإم ��ارات ،ق��ال فخامته :نحن

ط � ّورن��ا ال �ع�لاق��ات ،خ��ا��ص��ة يف ح�ك��وم�ت�ن��ا ،خ��ا��ص��ة �أين معجب كثريا
ب�إخواين هنا يف دولة الإمارات ..ورغم جائحة كوفيد ،فقد مت ّكنا من
حتقيق ع��دة جناحات ومكت�سبات يف ع��دة ميادين .وحتى �شعوبنا...
�شعبا البلدين بحاجة �إىل املزيد من التقارب والتعارف بينهم ،ولدينا
عدة فر�ص وع��دة جم��االت ميكن �أن نقوم بالتعاون فيها فيما بيننا،
مثل الأمن الغذائي والتكنولوجيا.
وق��ال م�ع��ايل ال�شيخ نهيان ب��ن م�ب��ارك �آل ن�ه�ي��انُ :ت�ع��رف الربازيل
ب�إجنازاتها العاملية املتنوعة ،ال�س ّيما يف ا�ست�ضافة الفعاليات ال�ضخمة،
�إذ ا�ست�ضافت دورت�ين من ك�أ�س العامل لكرة القدم ،وه��ي �أك�ثر دولة
حائزة على الك�أ�س ..وه��ي �أي�ضا م�ؤ�سِ �سة لريا�ضة حمبوبة للغاية يف
دولة الإمارات ،وهي ريا�ضة اجلوجيت�سو الربازيلية ..ولذلك ،اختارت
الربازيل يف �إك�سبو � 2020أن ت�سلط ال�ضوء على جانب فريد �آخر من

ميزاتها ،وهو تنوعها احليوي الذي ال ي�ضاهى ،من خالل اختيارها
ل�شعارها يف �إك�سبو  2020دبي معا من �أجل التنمية امل�ستدامة.
و�أ��ض��اف" :يقدم �إلينا جناح الربازيل يف منطقة اال�ستدامة حماكاة
حديثة عن حو�ض الأمازون ،ت�شمل جميع املناظر والأ�صوات والروائح
ال�ت��ي ت��زخ��ر بها �ضفاف ه��ذا النهر يف ال��دول��ة ..وبف�ضل ف��ن عمارة
اجلناح الفريد ،ي�ستح�ضر اجلناح املياه الربازيلية هنا يف دبي ويوفر
جتربة غامرة ورحلة فريدة ال�ستك�شاف الفر�ص الكثرية التي تتيحها
الربازيل ..وبالتايل ،تعالج م�شاركة الربازيل ق�ضايا رئي�سة ذات اهتمام
م�شرتك مع دولة االم��ارات ،ت�شمل التنوع احليوي ،والزراعة ،واملدن
امل�ستدامة ،واالقت�صاد الأخ�ضر ،وك�ف��اءة ا�ستخدام امل��وارد ،وغريها،
ب�صفتها و�سيلة لتحقيق النمو والتنمية امل�ستقبليني".
وا�ستمتع زوار �إك�سبو  2020بعرو�ض حية و�أطعمة برازيلية تقليدية

يف �ساحة الو�صل ،وجناح الربازيل ،و�أماكن خمتلفة يف �أنحاء موقع
�إك�سبو  .2020وتخللت اليوم حماولة لت�سجيل رق��م قيا�سي عاملي
لأكرب در�س للتدريب على ريا�ضة جوجيت�سو يف حديقة اليوبيل و13
موقعا �آخر يف �أنحاء دولة الإمارات .
.و�أل�ق��ى فخامة الرئي�س بول�سونارو خطابا يف منتدى للأعمال يف
ال�صباح ،فيما ح�ضرت ال�س ّيدة الأوىل للربازيل فعالية يف جناح املر�أة
يف موقع �إك�سبو  2020دبي.
ومتثل الأي��ام الوطنية والفخرية يف �إك�سبو  2020دب��ي منا�سبات
لالحتفال بكل من امل�شاركني الدوليني الذين يزيد عددهم على 200
م�شارك ،وت�سليط ال�ضوء على ثقافاتهم و�إجنازاتهم وعر�ض �أجنحتهم
وبراجمهم ..وتتميز كل منها مبرا�سم رفع العلم على من�صة الأمم يف
�ساحة الو�صل ،تليها عرو�ض ثقافية و�إلقاء كلمات.

بدء �إ�صدار �إذن دخول متعدد خلم�س �سنوات ملوظفي ال�شركات العاملية يف دبي

حمدان بن حممد :دبي م�ستمرة يف خلق فر�ص النجاح  ..ومنح �شركائها من �شركات و�أفراد املقومات الداعمة للنمو
•• دبي-وام:

عم ً
ال بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي،
رع��اه اهلل� ،أك��د �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي ،موا�صلة دبي
تر�سيخ موقعها كنموذج للمدن املتح�ضرة التي تعمل على
�إتاحة كافة الفر�ص الداعمة للتطور والنمو واالزدهار �سواء
لقطاعاتها الداخلية �أو ل�شركائها من م�ؤ�س�سات و�شركات
عاملية من خمتلف الأحجام والتخ�ص�صات وكذلك الأفراد
م��ن �أ�صحاب امل��واه��ب وال �ق��درات الإب��داع�ي��ة يف العديد من
املجاالت النوعية ،وذلك من خالل تبني وتفعيل �إجراءات
تزيد من جاذبية بيئتها وجتعلها دائماً اخليار املف�ضل �أمام
كل �صاحب حلم كبري للنجاح .وق��ال �سموه :دبي م�ستمرة
يف خلق الفر�ص اجلديدة للنجاح والتطور ومنح �شركائها
من �شركات و�أف��راد املقومات الداعمة للنمو ،مع اال�ستفادة
من كونها �إحدى �أ�سرع املدن تطوراً و�أكرثها �أمناً وانفتاحاً
على العامل وجتاوباً مع م�ستجداته  ..ن�ستمع بكل اهتمام
�إىل متطلبات �شركائنا وال ندخر جهداً يف تلبية تطلعاتهم
وم�ساعدتهم على حتقيق طموحاتهم انطالقاً من دبي.
ج��اء ذل��ك مبنا�سبة ب��دء الإدارة ال�ع��ام��ة ل�ل�إق��ام��ة و�ش�ؤون
الأجانب يف دبي �إ�صدار "�إذن دخول �سياحي" خلم�س �سنوات
ل�صالح قطاع الأعمال يف خطوة من �ش�أنها تطوير املنظومة
االقت�صادية واالجتماعية والتناف�سية وت�أكيد مكانة الإمارات
ودبي بني الوجهات ال�سياحية الرئي�سية على م�ستوى العامل،
وذل ��ك م��ع ��س�م��اح �إذن ال��دخ��ول م�ت�ع��دد ال���س�ف��رات حلامله
بالبقاء يف الدولة ملدة  90يوماً قابلة للتمديد ملدة مماثلة،
فيما �أت��ى �إ�صدار الإذن اجلديد من خالل تعاون وثيق مع
دائرة االقت�صاد وال�سياحة بدبي .ومتا�شياً مع ر�ؤية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ،يف ج�ع��ل دبي
املدينة الأف�ضل يف العامل للحياة والعمل والزيارة ،يتيح هذا

• الإذن ي�سمح ملوظفي ال�شركات العاملية زيارة دبي عدة مرات يف ال�سنة
• حممد امل ّري :نحر�ص على تب�سيط الإجراءات وت�سهيل �إ�صدار �أذونات الدخول لزيادة �أعداد
الزوار الدوليني �سواء للأعمال �أو الرتفيه
• هالل امل ّري� :إذن الدخول اجلديد �سي�سهم بقوة يف دعم الأعمال وقطاع ال�سياحة يف دبي
النوع من الأذون��ات لل�شركات العاملية الت�سجيل عرب من�صة
خا�صة لإت��اح��ة امل�ج��ال �أم��ام موظفيها لل�سفر �إىل الدولة
مرات متعددة لت�سهيل م�شاركتهم وح�ضورهم يف الفعاليات
وامل ��ؤمت��رات وال ��دورات التدريبية واالجتماعات واملعار�ض
وغريها من الأن�شطة الأخرى بكل �سهولة وي�سر.
وي ��أت��ي �إذن ال��دخ��ول امل�ت�ع��دد اجل��دي��د لين�ضم �إىل �سل�سلة
�أذون� ��ات ال��دخ��ول ال�ت��ي مت ا�ستحداثها يف ال �ف�ترة املا�ضية
مثل �إذن دخول العمل عن بعد ،والتقاعد يف دبي ،والإقامة
ال��ذه�ب�ي��ة ،وغ�يره��ا ،وال�ت��ي ت��و ّف��ر جميعها البيئة املنا�سبة
للعي�ش والعمل والزيارة لواحدة من �أكرث الوجهات العاملية
مت ّيزاً يف جمايل ال�سياحة والأعمال ،نظرا ملا تتم ّتع به من
بنية حتتية متط ّورة ،و�أ�سلوب حيا ٍة ع�صري مع توافر كافة
املقومات التي ت�ضمن �صحة و�سالمة �س ّكان دبي وز ّوارها من
خ�لال التطبيق الدقيق ل�ل�إج��راءات االح�ترازي��ة املعتمدة.
وتتوافق هذه اخلطوة مع اجلهود املبذولة لت�سريع معدالت
من��و القطاع ال�سياحي ،وم��ا ت�شهده دب��ي م��ن ن�شاط كبري
خ�لال ه��ذه الفرتة ال�سيما مع ا�ست�ضافة "�إك�سبو 2020
دبي" ،احل��دث الأك�ب�ر ع��امل�ي�اً والأول م��ن ن��وع��ه يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا ،وكذلك االحتفاالت
باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية املتحدة.
كما ت�ست�ضيف دبي خالل املرحلة املقبلة قائمة طويلة من

املهرجانات والأح��داث والفعاليات املتنوعة ،موفر ًة جتارب
ا�ستثنائية ل�ضيوفها وذلك بف�ضل 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�صول �إليها بكل �سهولة من خالل �شبكة الوجهات العاملية
لطريان الإم��ارات وف�لاي دب��ي ،ف� ً
ضال عن وج��ود جمموعة
وا�سعة من الوجهات التي تلبي متطلبات الأعمال والرتفيه،
�إ�ضافة �إىل تعدد مناطق اجلذب ال�سياحي والأن�شطة التي
تنا�سب اجلميع على مدار العام.
وقال �سعادة الفريق حممد �أحمد امل��ري ،مدير عام الإدارة
العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب بدبي  :اخلطوة اجلديدة
املتمثلة يف منح �إذن دخ��ول �سياحي متعدد الدخول خلم�س
�سنوات ملوظفي ال�شركات الكربى تعزز �سمعة دبي العاملية
باعتبارها منوذجاً للأفكار املبدعة ،وتظهر مدى ترحيبها
ب ��زواره ��ا م��ن ك��اف��ة اجل �ن �� �س �ي��ات ،وح��ر� �ص �ه��ا ع �ل��ى تب�سيط
الإجراءات للت�شجيع على زيارتها �أكرث من م ّرة.
و�أكد �سعادته العناية الكبرية التي توليها �إقامة دبي لت�سهيل
�إجراءات �إ�صدار �أذونات الدخول لكافة اجلن�سيات للم�ساهمة
يف حتقيق ر�ؤية توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،يف دعم الو�صول ب��أداء خمتلف القطاعات
االقت�صادية �إىل �أرفع امل�ستويات ،وتطبيق الأفكار التي ت�سهم
يف ت�أكيد موقع دب��ي كمركز رئي�سي للأعمال واال�ستثمار

وال�سياحة .وقال  :لطاملا ا�شتهرت دبي بكونها وجهة متتلك
كافة مقومات اجلذب من وجهات فريدة وخدمات متميزة،
وال �شك �أن منح ال�شركات العاملية الفر�صة للح�صول على
�أذونات دخول ملوظفيها خلم�س �سنوات �سي�سهم يف زيادة �أعداد
ال��زوار الدوليني لدبي ال�سيما الذين ي��أت��ون كمجموعات،
وهو ما �سينعك�س �إيجاباً على خمتلف القطاعات االقت�صادية
ال�سيما قطاع ال�سياحة.
من جهته ،قال �سعادة هالل �سعيد امل ّري ،املدير العام لدائرة
االق�ت���ص��اد وال�سياحة يف دب��ي :تتما�شى ه��ذه اخل�ط��وة مع
اجلهود املبذولة لتحقيق ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،جلعل دب��ي املدينة الأف�ضل يف العامل
للحياة والعمل ،وكذلك الوجهة املف�ضلة لل�سفر ،و�أكرثها
ا�ستقطاباً لل�سياح وتكراراً للزيارة.
و�أ�ضاف :متتلك دبي الكثري من الإمكانات وكذلك العرو�ض
واملق ّومات ال�سياحية التي تزيد من جاذبيتها وجتعلها على
ر�أ���س قائمة الوجهات التي تف�ضل ال�شركات العاملية �إقامة
فعالياتها واجتماعاتها فيها ،وهو ما ينعك�س ب�شكل �إيجابي
على �سياحة الأعمال .ويف �إطار ما ت�شهده املدينة من العودة
�إىل احلياة الطبيعية ،وا�ست�ضافتها للمزيد من الفعاليات
والأح��داث الكربى خالل الفرتة املقبلة ،ف�إن �إتاحة املجال
�أم��ام ال�شركات الكربى ال�ست�صدار �أذون��ات دخ��ول �سياحية

ملوظفيها خلم�س ��س�ن��وات مي ّكنها م��ن التخطيط امل�سبق
لأن�شطتها وفعالياتها يف دبي .و�أكد �سعادة هالل املري �أهمية
ت�ع��زي��ز ال���ش��راك��ة ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص ،وكذلك
�إيجاد قنوات للت�شاور والتعاون مبا يعود بالفائدة على كافة
الأط��راف ،الأم��ر الذي ي�سهم يف تر�سيخ مكانة دبي العاملية
يف خمتلف املجاالت ،كوجهة مف�ضلة و�آمنة للزيارة ومتاحة
جلميع امل�سافرين.
وقد �أ�سهم ت�ضافر اجلهود بني دائ��رة االقت�صاد وال�سياحة
بدبي واجلهات املعنية وال�شركاء يف عودة الثقة والزخم �إىل
قطاع ال�سفر� ،إذ ا�ستقبلت دبي منذ بداية العام اجلاري من
�شهر يناير وحتى �شهر �سبتمرب حوايل  3.85مليون زائر
دويل  ..فيما و�صل ع��دد املن�ش�آت الفندقية يف الإم��ارة �إىل
 726من�ش�أة توفر � 132ألف و 868غرفة فندقية ،فيما
تبو�أت دبي خالل الفرتة ذاتها املركز الثاين عاملياً قبل لندن
وباري�س من حيث ن�سبة الإ�شغال الفندقي مبتو�سط  61يف
املئة.
وكان البنك الدويل قد قدم يف �شهر �سبتمرب املا�ضي �شهادة
بجودة اخل��دم��ات التي توفرها دب��ي للم�ستثمرين ،وا�صفاً
�إياها ب�أنها من�صة لوج�ستية ذات طراز عاملي .وقال البنك
يف تقرير بعنوان "يف خدمتك؟ وعد التنمية التي تقودها
اخلدمات" �إن دب��ي واح��دة م��ن �أب��رز النماذج على م�ستوى
العامل ملراكز اخلدمات ،وب�صفة خا�صة اخلدمات اللوج�ستية
واملالية  ..كما نالت دبي املركز الأول �إقليمياً والـ  11عاملياً
من بني  25مدينة عاملية على م�ؤ�شر "�أف�ضل ُمدُن الأعمال
يف منح ت�أ�شريات الإقامة للم�ستثمرين" من �شركة "هنلي
�آند بارترنز" الربيطانية املتخ�ص�صة يف ا�ست�شارات الإقامة
وامل ُ َ
واطنة.
وميكن لل�شركات العاملية املهتمة باحل�صول على هذه الفئة
م��ن �أذون ��ات ال��دخ��ول ات�ب��اع الإج ��راءات امل�ح��ددة ع�بر املوقع
الإل �ك�ت�روين www.dubaimultiyear.com
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دورة ا�ستثنائية تتزامن مع اختتام فعاليات �إك�سبو  2020دبي

القمة العاملية للحكومات تعقد دورتها الثامنة يف  29و 30مار�س 2022

حممد القرقاوي :توجيهات حممد بن را�شد حولت القمة �إىل املن�صة الأكرب والأ�شمل لرت�سيخ �أ�س�س حكومات الغد
•• دبي-وام:

بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،تنظم م�ؤ�س�سة القمة
العاملية للحكومات ،ال��دورة الثامنة للقمة يومي  29و 30مار�س املقبل،
حت��ت �شعار "ت�شكيل حكومات امل�ستقبل" ،بالتزامن م��ع اختتام فعاليات
"�إك�سبو  2020دبي" احلدث الدويل الأبرز على م�ستوى العامل  ،2022يف
دورة ا�ستثنائية ،ت�ؤكد �أهمية القمة كمن�صة عاملية متفردة ل�صياغة م�ستقبل
احل�ك��وم��ات .وتغطي ال��دورة الثامنة للقمة العاملية للحكومات  8حماور
رئي�سية ،تركز على ت�صميم م�ستقبل �أف�ضل للإن�سانية ،ت�شمل" :ال�سيا�سات
التي تقود التقدم والتنمية احلكومية" ،و"ت�صميم م�ستقبل �أنظمة الرعاية
ال�صحية" ،و"اال�ستدامة للعقد املقبل" ،و"ت�سريع االنتعا�ش االقت�صادي
العاملي" ،و"تكنولوجيا امل�ستقبل" ،و"بناء م��دن امل�ستقبل" ،و"م�ستقبل
الأنظمة التعليمية والوظائف" ،و"متكني املرونة االجتماعية".
و�أك ��د م�ع��ايل حممد ب��ن ع�ب��داهلل ال�ق��رق��اوي وزي��ر � �ش ��ؤون جمل�س ال ��وزراء
رئي�س القمة العاملية للحكومات� ،أن القمة العاملية للحكومات تكت�سب يف
دورت�ه��ا الثامنة �أهمية م�ضاعفة ،كونها ت��أت��ي كحدث عاملي �شامل يجمع
احلكومات واملنظمات الدولية ونخبة من رواد الأعمال وال�شركات الكربى
وال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ع�ل��ى من�صة واح ��دة ه��دف�ه��ا ت�شكيل منظومة الفر�ص
امل�ستقبلية� ،إ�ضافة لتزامنها مع اجلهود العاملية للخروج من مرحلة جائحة
فريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد –  ،"19وما فر�ضته من حتديات حتملت
احلكومات اجلانب الأكرب من تبعاتها و�آثارها .وقال معايل حممد القرقاوي
�إن توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س

الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ،حولت القمة العاملية
للحكومات منذ �إطالقها عام � ،2013إىل املن�صة الأكرب والأ�شمل لرت�سيخ
�أ�س�س حكومات الغد و�صناعة م�ستقبل �أف�ضل للب�شرية ،من خالل  7دورات
متميزة �أ�س�ست منظومة جديدة لل�شراكات الدولية القائمة على امل�ستقبل،
وتبنت �إحداث فارق �إيجابي يف م�سرية الب�شرية حموراً لتوجهاتها ومنهجية
عملها .و�أ��ض��اف �أن القمة العاملية للحكومات يف دورت�ه��ا الثامنة �ست�شهد
تغيرياً �شام ً
ال يف حماورها وموا�ضيعها و�ست�شمل  50جل�سة ا�سرتاتيجية،
و�ست�شارك فيها حكومة دولة الإمارات �إىل جانب قادة احلكومات واملنظمات
الدولية ونخبة املفكرين وم�ست�شريف امل�ستقبل واخل�براء من خمتلف دول
العامل ،لتحقيق ه��دف موحد يركز على خري املجتمعات .وتغطي الدورة
الثامنة للقمة العاملية للحكومات  8حم��اور رئي�سية ،تركز على ت�صميم
م�ستقبل �أف�ضل للإن�سانية ،حيث يركز حمور "ال�سيا�سات التي تقود التقدم
والتنمية احلكومية" ،على متكني احلكومات من تطوير ال�سيا�سات املحفزة
للتنمية ،وت�سريع ابتكار اخلدمات احلكومية ،فيما يتناول حمور "ت�صميم
م�ستقبل �أنظمة الرعاية ال�صحية" �أهمية ا�ستباق حتديات �أنظمة الرعاية
ال�صحية و�إع ��ادة ت�صميمها ،وتعزيز ج��ودة احلياة والرتكيز على ال�صحة
النف�سية ل�ل�أف��راد ،فيما يتناول حم��ور "اال�ستدامة للعقد املقبل"� ،أهمية
تبني ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات �شاملة وم���س�ت��دام��ة ت�ضمن امل� ��وارد ال�لازم��ة للدول
واحل�ك��وم��ات واملجتمعات ،وي�سلط حم��ور "ت�سريع االنتعا�ش االقت�صادي
العاملي" ال�ضوء على �أهمية ابتكار �سيا�سات وخطط اقت�صادية جديدة ،ت�سرع
تعايف القطاعات االقت�صادية يف خمتلف �أنحاء العامل .وي�ست�شرف حمور
"تقنيات امل�ستقبل" الفر�ص التكنولوجية يف العقد املقبل ،و�سبل اال�ستفادة
منها وتوظيفها يف تطوير احلكومات وخدمة املجتمعات ،فيما يركز حمور

"بناء مدن امل�ستقبل" على �أهمية بناء مدن م�ستدامة حمورها االن�سان .كما
�سرتكز حماور القمة على "م�ستقبل الأنظمة التعليمية والعمل" مبا يواكب
املتغريات التي ي�شهدها العامل و�ضرورة ا�ستحداث �أنظمة تعليمية وفر�ص
وظيفية جديدة ومبتكرة و�آليات الجتذاب وا�ستبقاء املواهب.
و�سي�شهد حم��ور "متكني امل��رون��ة االجتماعية" مناق�شة �أه�م�ي��ة مراجعة
ال�سيا�سات التي تتبناها احلكومات يف ما يخ�ص تعزيز م�شاركة ال�شباب واملر�أة
يف تطوير املجتمعات ،وبناء املرونة االجتماعية ملواكبة التغريات امل�ستمرة
وت�شكيل م�ستقبل �أف�ضل للب�شرية .و�ست�شهد الدورة الثامنة للقمة الإعالن
عن الفائزين يف الن�سخة اال�ستثنائية جلائزة �أف�ضل وزير يف العامل ،التي
تهدف �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أبرز جتارب ال��وزراء حول العامل ،وق�ص�ص
النجاح التي متكنوا من حتقيقها يف جماالت العمل احلكومي املوجه خلدمة
املجتمعات ،والتي ت�شكل مثا ًال يُحتذى لكافة امل�س�ؤولني احلكوميني ،يف تعزيز
االبتكار وا�ست�شراف امل�ستقبل ور�سم معامل التوجهات احلكومية يف القطاعات
الأك�ثر ارتباطاً بحياة النا�س .وا�ست�ضافت القمة العاملية للحكومات منذ
دورتها الأوىل عام  2013حتى دورتها ال�سابعة عام  ،2019نحو 1000
جل�سة وور�شة عمل� ،شارك فيها نحو � 25أل��ف م�شارك من خمتلف �أنحاء
ال�ع��امل ،وحت��دث فيها م��ا ي�ق��ارب � 1000شخ�صية عاملية م��ن ق��ادة الدول
واحلكومات والوزراء وامل�س�ؤولني و�صناع القرار واخلرباء والعلماء والر�ؤ�ساء
التنفيذيني من القطاعني احلكومي واخلا�ص .كما �شهدت الدورات ال�سبع
للقمة توقيع نحو  100اتفاقية تعاون بني احلكومات وامل�ؤ�س�سات واجلهات
اخلا�صة امل�شاركة من خمتلف �أنحاء العامل� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة �أكرث من
 40منظمة دولية و�إقليمية ،من �ضمنها الأمم املتحدة ،والبنك الدويل،
ومنظمة ال�صحة العاملية ،واملنتدى االقت�صادي العاملي ،ومنظمة التجارة

العاملية ،ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،والوكالة الدولية للطاقة
امل�ت�ج��ددة ،وغ�يره��ا .و�ساهمت ه��ذه ال���ش��راك��ات ع�بر من�صة القمة العاملية
للحكومات ،يف تنظيم نحو  100فعالية بالتعاون مع املنظمات الدولية،
و�إطالق الكثري من املبادرات العاملية مثل منتدى ال�صحة الرقمي بالتعاون
مع منظمة ال�صحة العاملية ،وبرنامج بناء القدرات احلكومية بالتعاون مع
البنك ال��دويل يف  ،2019و�إط�لاق املجال�س العاملية للتنمية امل�ستدامة يف
دورة عام  .2018كما �أطلقت القمة �أك�ثر من  100تقرير بالتعاون مع
ك�برى امل�ؤ�س�سات وال�شركات اال�ست�شارية وامل��راك��ز البحثية العاملية بهدف
تعريف حكومات العامل ب��أح��دث التحوالت والتحديات احلالية واملقبلة،
وا�ست�شراف م�ستقبل خمتلف القطاعات احليوية ،وحتديد �أهم الأولويات
واال�سرتاتيجيات التي يجب الرتكيز عليها لت�صميم م�ستقبل �أف�ضل للعامل.
ونظمت القمة العاملية للحكومات  16منتدى تخ�ص�صياً مب�شاركة نخبة من
اخل�براء العامليني لبحث م�ستقبل القطاعات اال�سرتاتيجية مثل حوكمة
ال��ذك��اء اال�صطناعي ،واخل��دم��ات احلكومية ،وال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي ،والتوازن
بني اجلن�سني ،وامل�ه��ارات املتقدمة ،وم�ستقبل العمل والوظائف ،وال�صحة
وال�شباب ،والتنمية امل�ستدامة ،وغريها من املوا�ضيع التي تهم حكومات
العامل .وت�شكل القمة العاملية للحكومات من�صة عاملية رائ��دة جتمع حتت
مظلتها نخبة من قادة احلكومات والوزراء وكبار امل�س�ؤولني و�ص ّناع القرار
ورواد الأف�ك��ار واملخت�صني يف ال���ش��ؤون املالية واالقت�صادية واالجتماعية
من خمتلف دول العامل ،لتبادل اخلربات واملعارف والأفكار التي ت�سهم يف
ا�ست�شراف م�ستقبل احلكومات ،وت�ست�ضيف جمموعة متنوعة من الور�ش
واجلل�سات واملبادرات التي تركز على �أحدث االجتاهات و�أف�ضل املمار�سات يف
قيادة احلكومات ،وتقدمي حلول مبتكرة ال�ستباق التحديات العاملية.

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

•• دبي -وام:

زار م�ع��ايل �سريجي �سيكولوفيت�ش وزي��ر الداخلية يف جمهورية اجلبل
الأ�سود مونتينيغرو والوفد املرافق له جناح فزعة ب�إك�سبو  2020دبي.
واط �ل��ع م �ع��ايل ال ��وزي ��ر خ�ل�ال ج��ول �ت��ه يف ج �ن��اح ف��زع��ة ي��راف �ق��ه العقيد
الدكتور علي بن �ضاعن الغفلي امل�شرف العام على اجلناح ،على املبادرات
وامل�شاريع اال�سرتاتيجية التي تظهر جانباً من جهود الإم��ارات يف تعزيز
الأم��ن واحلماية وال�سالمة املجتمعية واالرتقاء بجودة احلياة للمجتمع
الإماراتي.
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فن �أبوظبي ي�ست�ضيف حفل �سكوند �صن للمو�سيقى الإلكرتونية والبديلة
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن فن �أبوظبي عن تعاون املعر�ض مع جمموعة "فاكتوري بيبول"
ال�ست�ضافة حفل املو�سيقى امل�شهور "�سكوند �صن" القادم من بريوت يف
العا�صمة الإماراتية �أبوظبي على م��دار ليلتني فقط .وت�أتي فعاليات
وع��رو���ض حفل "�سكوند �صن" �ضمن ال�برن��ام��ج ال�ع��ام لفن �أبوظبي
 ،2021حيث �سيكون بانتظار اجلمهور والز ّوار �سل�سلة من عرو�ض
املو�سيقى احل�ي��ة والأج � ��واء املو�سيقية املفعمة ب��احل�ي��وي��ة ع�ل��ى مدار
اليومني  18و 19نوفمرب يف منارة ال�سعديات ب�أبوظبي.
و�ستكون ه��ذه ال�شراكة املربمة بني فن �أبوظبي و"فاكتوري بيبول"

مبثابة �إي��ذان ب�ع��ودة الفعاليات املو�سيقية احلية خ�لال ف�ترة م��ا بعد
اجل��ائ�ح��ة ال��دول �ي��ة ،و�سيغني ب�شكل ج��دي��د جت��رب��ة زوار م�ع��ر���ض فن
�أبوظبي.
هذا وقد �أ�صبح حفل "�سكوند �صن" ،التابع لـ "فاكتوري بيبول" ،ا�سماً
م�ألوفاً يف قطاع املو�سيقى الإلكرتونية والبديلة يف املنطقة ..وبذلك،
�سي�سجل حفل "�سكوند �صن" ،ال��ذي تعود بداياته �إىل ب�يروت قبل �أن
ّ
تتو�سع فعالياته وبراجمه لت�شمل م�صر ،ح�ضوره لأول م��رة يف دولة
ّ
الإمارات معلناً تنظيم عرو�ض مو�سيقية غامرة خالل عطلة �أ�سبوعية
حافلة ب�سحر الفن واملو�سيقى.
و�ست�شهد فعاليات "�سكوند �صن" ،امل�ق��ام��ة على م��دار ليلتني خالل

الفرتة  19-18نوفمرب من ال�ساعة  6:00م�سا ًء وحتى ال�ـ 3:00
��ص�ب��اح�اً بتوقيت الإم � ��ارات يف ح��دي�ق��ة ال�ترا���س يف م �ن��ارة ال�سعديات،
م�شاركة كل من الفرقة املو�سيقية "مايند �أغين�ست" و"باتري�س بوميل"
وفرقة "�آم" والفرقة املو�سيقية "فانغو اليف" وفرقة "تريك" مب�شاركة
�ضيف خا�ص والفنانة "تِر" وفرقة "�شكون" ،بجانب قائمة من الفنانني
الإقليمني مبن فيهم "بدوين برغر" و"فلوكا" و"وا�س" و"ميغاترونيك
و "بات�ش" مب�شاركة "ليدوارف".
و�سي�ضم احلفل �أل��وان �اً و�أ��ش�ك��ا ًال مو�سيقية خمتلفة تلبي كافة �أذواق
اجلمهور ،بداي ًة من مو�سيقى داون متبو ال�شرقية وو�صو ًال �إىل املو�سيقى
الإلكرتونية ال�سريعة ،هذا بجانب التجارب ال�صوتية والب�صرية ذات

الطابع املو�سيقى اخلا�صة بحفل "�سكوند �صن" ،ليكون ز ّوار فن �أبوظبي
على موعد مع جتربة فنية غامرة على مدار ليلتني.
و�سيتخلل اليوم الأول من برنامج "�سكوند �صن" ،اخلمي�س املوافق
 18نوفمرب ،عرو�ض ""بات�ش" مب�شاركة "ليدوارف" و"بدوين برغر"
وعر�ض مبا�شر و�شكون دي جيه وغريها من عرو�ض "تِر" و"�آم" عر�ض
مبا�شر وعر�ض "باتري�س بوميل" وعر�ض مبا�شر يف منارة ال�سعديات
..يف حني �سي�ضم اليوم الثاين من فعاليات برنامج "�سكوند �صن"،
اجل�م�ع��ة  19ن��وف�م�بر ،ع��رو��ض�اً ل�ك��ل م��ن "ميغاترونيك" و"فلوكا"
و"وا�س" وفرقة "فانغو اليف" بالإ�ضافة �إىل عرو�ض "تريك" مب�شاركة
جيمي جولي�س بالإ�ضافة �إىل عر�ض "مايند �أغين�ست".

العامل يحتفي بالت�سامح  ..ونهيان بن مبارك  :الإمارات حولت التعاي�ش �إىل �سلوك جمتمعي م�ستدام
•• �أبوظبي-وام:

�أكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك
�آل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش
�أن دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
متمثلة بقيادتها الر�شيدة و�أبنائها
ح ��ري� ��� �ص ��ة ع� �ل ��ى ن� �ق ��ل ر�سالتها
الإن�سانية القائمة على الت�سامح
وال�سالم �إىل ال�ع��امل ،وه��ي جت�سد
ه� ��ذه ال��ر� �س��ال��ة ع�ب�ر احت�ضانها
للتنوع الإن�ساين الثقايف والديني
على �أر�ضها ،م�شرياً �إىل �أن الإمارات
جنحت يف حتويل جمموعة القيم
الأخالقية التي امتاز بها املجتمع
الإم ��ارات ��ي �إىل م�ن�ظ��ور ت�شريعي
و�سلوك جمتمعي م�ستدام.
و�أ� �ض��اف  -مبنا�سبة ال�ي��وم العاملي
ل�ل�ت���س��ام��ح �: -أن م ��ن ن �ع��م اهلل ،
على ه��ذا ال��وط��ن العزيز � ،أن هي�أ
له قادة ً كراماً  ،يت�سمون باحلكمة
وال �� �ش �ج��اع��ة  ،وال �ث �ق��ة ب��ال�ن�ف����س ،
والقدرة على الإجناز  ،بل والنظرة
ال�ث��اق�ب��ة للم�ستقبل – ل�ق��د كانت
ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ل�ل��وط��ن  ،التي
ب��د�أت مع املغفور له الوالد ال�شيخ

زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب
اهلل ثراه"  ،هي العامل الرئي�سي ،
فيما نراه يف الدولة  ،من ت�سامح،
وتعاي�ش  ،ورخ��اء  ،وا��س�ت�ق��رار  ،يف
رب� ��وع ال ��وط ��ن ك �ل��ه  ،وف �ي �م��ا ن ��راه
كذلك ،من املكانة املرموقة للدولة
يف جم � ��االت ال �ت �� �س��ام��ح والأخ� � ��وة
الإن�سانية  ،وكذلك جماالت التقدم
االقت�صادي واالجتماعي  ،بني دول
العامل �أجمع  ".و�أ�شار معاليه �إىل
التجربة الناجحة للدولة واملمتدة
لنحو  50عاما من ت�أ�سي�سها قائمة
على �أن يكون الوطن دائماً منوذجاً
وق� ��دوة يف ت�ن�م�ي��ة ال�ق�ي��م واملبادئ
الإن�سانية القائمة على التعاي�ش
والت�آخي ونبذ كل �أ�شكال التع�صب
والكراهية.
وق��ال �إن االح�ت�ف��ال باليوم العاملي
للت�سامح ي�ت��زام��ن ه��ذا ال �ع��ام مع
ا� �س �ت �� �ض��اف��ة الإم � � � � ��ارات لإك�سبو
 2020دبي وهو ما ي�شكل فر�صة
لإظ�ه��ار ونقل ر�سالتنا �إىل العامل
ان � �ط �ل�اق ��ا م � ��ع احل � � ��دث ال �ع ��امل ��ي
وحتقيق ال�ت��وا��ص��ل الإي�ج��اب��ي بني
� �ش �ع��وب ال � �ع ��امل ،وت ��وف�ي�ر فر�ص

ال�ت�ع��اون وال�ع�م��ل امل���ش�ترك مل��ا فيه
اخلري للجميع.
و�أ� � �ض� ��اف �أن امل �ه��رج��ان ال�سنوي
للت�سامح والتعاي�ش  ،الذي تنظمه
وزارة الت�سامح والتعاي�ش احتفاء
بهذا اليوم هو �إعالن مهم  ،ب�أننا يف
الإم��ارات  ،حري�صون كل احلر�ص
 ،ع �ل��ى ال �ت �ع��اون ال �ت��ام  ،م��ع كافة
ال��دول واملنظمات  ،م��ن �أج��ل ن�شر
الت�سامح  ،وب��ث الأم ��ل والتفا�ؤل
 ،يف ال �ع�لاق��ات  ،ب�ي�ن الأ�شخا�ص
وال �ط ��وائ ��ف واجل �م ��اع ��ات � ،سواء
داخل الوطن �أو خارجه.
وت �� �ش��ارك الإم� � ��ارات ال �ي��وم العامل
احتفاله باليوم ال��دويل للت�سامح
ح �ي��ث ح��ر� �ص��ت ه � ��ذا ال� �ع ��ام على
م��واك�ب��ة ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة م��ن خالل
ف �ع ��ال �ي ��ات "املهرجان الوطني
للت�سامح والتعاي�ش" الذي انطلق
ب��ال �ت��زام��ن م��ع «�أ� �س �ب��وع الت�سامح
وال���ش�م��ول�ي��ة» يف �إك���س�ب��و 2020
دبي.
وت���س�ت���ض�ي��ف الأن �� �ش �ط��ة الدولية
للمهرجان � 125شخ�صية عاملية
ب� � � ��ارزة ل �ي �ق ��دم ��وا ر�ؤي� � � ��ة �شاملة

وم�ت�ن��وع��ة ع��ن م�ستقبل الت�سامح
ال �ع��امل��ي ،ك �م��ا ت�ت���ض�م��ن الأن�شطة
�إط�لاق التحالف العاملي للت�سامح
اليوم ال�ساعة � 11:16صباحاً.
وتعد الإمارات من الدول ال�سباقة
عامليا يف احلث على مبادئ الت�سامح
وال �ت �ع��اي ����ش وال �� �س�ل�ام ،ح �ي��ث كان
القائد امل�ؤ�س�س املغفور ل��ه ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان "طيب
اهلل ثراه" ،م ��ن �أوائ� � � ��ل ال� �ق ��ادة
العامليني ال��ذي��ن عملوا على دعم
وتر�سيخ قيم الت�سامح والتعاي�ش
يف جمتمعاتهم ،و�ستبقى �أفعاله
و�أق��وال��ه يف ه��ذا امل �ج��ال خ��ال��دة يف
تاريخ الب�شرية.
وع �ل��ى ن �ه��ج ال���ش�ي��خ زاي� ��د "رحمه
اهلل" ت���س�ير ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة يف
ال� ��دول� ��ة وال � �ت ��ي جن �ح��ت يف بناء
م�ن�ظ��وم��ة ال�ت���ش��ري�ع��ات وامل �ب��ادرات
املحلية ال��داع�م��ة مل �ب��د�أ الت�سامح،
فيما وا�صلت العمل مع امل�ؤ�س�سات
واملرجعيات الدينية ح��ول العامل
ل �ت �ع��زي��ز االت� �ف ��اق� �ي ��ات وامل ��واث� �ي ��ق
ال� ��دول � �ي� ��ة وال � �ت � ��ي ت �� �ض �م��ن نبذ
ال�ك��راه�ي��ة وال�ت�م�ي�ي��ز لت�سهم تلك

عمر غبا�ش :الت�سامح يف الإمارات �أ�سلوب حياة
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د ��س�ع��ادة عمر غ�ب��ا���ش ،م�ساعد
وزي��ر اخلارجية والتعاون الدويل
لل�ش�ؤون الثقافية والدبلوما�سية
العامة �أن قيم التعاي�ش ال�سلمي
التي ننتهجها يف الإم��ارات مبنية
ع� �ل ��ى ع � �ق� ��ود م � ��ن احل� � � � ��وار بني
الأديان والعمل الفعلي واالحرتام
املتبادل ..م�ضيفا كونها واحدة من
�أكرث دول العامل تنوعًا ،ف�إن دولة
الإم � � ��ارات ت�ع�ت�بر م �ث��ا ًال يحتذى
ب ��ه م ��ن خ�ل�ال اح�ت���ض��ان�ه��ا لعدد
ك �ب�ير م��ن ال�ت�ق��ال�ي��د واخللفيات
واملعتقدات واخلربات.
وقال  " :يف اليوم العاملي للت�سامح،
جن��دد ال�ت��زام�ن��ا ب�ب�ن��اء جمتمعات
م��رن��ة حت�ت���ض��ن خم�ت�ل��ف الأدي� ��ان

مع قيم م�شرتكة قوية ورا�سخة،
ون ��دع ��و �إىل امل ��زي ��د م ��ن احل� ��وار
الثقايف وتطوير املزيد من عالقات
ال�ث�ق��ة ،تتميز بالقيم الأخالقية
والتفاعالت الهادفة مع ال�شعوب
من خلفيات خمتلفة".
و�أو�� �ض ��ح  -يف ك�ل�م��ة ل��ه مبنا�سبة

ال� �ي ��وم ال� �ع ��امل ��ي ل �ل �ت �� �س��ام��ح � -أن
ال�ت���س��ام��ح يف دول ��ة الإم � � ��ارات هو
�أك�ثر من جم��رد كلمة �إن��ه �أ�سلوب
ح� �ي ��اة يف ب� �ل ��د ي �ح �ت �� �ض��ن 200
ج�ن���س�ي��ة ت�ع�ي����ش م � ًع��ا يف ان�سجام
ك ��ام ��ل ي� �ت� �ج ��اوز احل � � ��دود ويتيح
امل��زي��د م��ن االن �ف �ت��اح وال�شمولية
وال�شراكات الدولية العميقة� .إنه
�أحد الركائز الأ�سا�سية التي تقوم
عليه ال��دول��ة وج ��زء �أ��س��ا��س��ي من
�إرثنا .كما �أن تعيني وزير للت�سامح
يف ع� ��ام  2016ي �ع �ك ����س ال� �ت ��زام
الإم��ارات بتكري�س مبد�أ الت�سامح
حملياً و�إقليمياً.
و�أ�� � �ش � ��ار �إىل �أن الإم � � � � ��ارات هي
م � ��وط � ��ن ل � �ع � �� � �ش� ��رات ال �ك �ن ��ائ �� ��س
امل���س�ي�ح�ي��ة وامل �ع��اب��د الهندو�سية،
كما حتت�ضن معبدا لل�سيخ وديرا

ب��وذي��ا �إ��ض��اف��ة �إىل كني�س يهودي
يف دبي .وللت�أكيد على �إميان دولة
الإمارات بالت�سامح وحوار الأديان،
ت�ستعد دولة الإمارات الفتتاح بيت
العائلة الإبراهيمية يف �أب��و ظبي
يف عام  ،2022و�سي�ضم م�سجدًا
وك�ن�ي���س��ة وك�ن�ي��� ً�س��ا يف امل��وق��ع ذاته
ترتبط بحديقة مركزية للتوا�صل
والتبادل التعليمي بني الأديان.
و�أكد �سعادته �أن الت�سامح هو قبول
وتقدير خمتلف الأديان والثقافات
ال �ع��امل �ي��ة .وع�ل�اق �ت �ن��ا م ��ع جميع
احل�ضارات والثقافات والأديان هي
جزء من الأ�صالة والقيم الرا�سخة
ل��دول �ت �ن��ا و� �س �ن��وا� �ص��ل الرتحيب
بالعامل واملحافظة على التنوع ،مع
احل�ف��اظ على ال�شمولية ل�صالح
الب�شرية .

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

�شاركت بلدية احلمرية يف فعاليات املنا�سبة العاملية "اليوم العاملي للت�سامح"
الذي ي�صادف اليوم ،عرب زراعة �شجرة "الغاف" ملا متثله هذه ال�شجرة من
قيم �أ�صيلة لدى الآباء والأجداد الذين كانوا ي�ستظلون جميعاً بظلهاَ ،ولمِ ا
حتمل من قيم وم�شاعر الت�سامح والتعاي�ش ،وت�سميتها ب�شجرة (الت�سامح)
وذلك يف حديقة احلي الغربي باحلمرية.
و�إحتفاء باملنا�سبة وتخليداً لهذه الذكرى؛ قام �سعادة مبارك را�شد ال�شام�سي
مدير بلدية احلمرية و�سعادة �سيف عبيد بوفيري ال�شام�سي رئي�س جمل�س
منطقة احل�م��ري��ة وه��و �أح��د املجال�س التابعة ل��دائ��رة � �ش ��ؤون ال�ضواحي
والقرى يف حكومة ال�شارقة؛ و�سعادة حميد علي عبيد بن خلف �آل علي نائب
رئي�س جمل�س منطقة احلمرية ،و�سعادة خالد علي ال�شام�سي من الديوان
الأمريي باحلمرية بغرا�س "�شجرة الت�سامح" يف املنطقة املخ�ص�صة لكبار
ال�سن يف حديقة احلي الغربي باحلمرية.
وقال �سعادة مبارك را�شد ال�شام�سي مدير بلدية احلمرية ب�أن هذه املنا�سبة
حتمل جمموعة من امل�ضامني حيال مفهوم الت�سامح بني الأمم من خالل
قبول الآخ��ر والتعرف �إىل ثقافته ،م�شرياً �إىل �أن فعاليات البلدية جاءت
ت�أكيداً على نيل بلدية احلمرية لقب "م�ؤ�س�سة مراعية لل�سن" عرب ربط
الفعاليات واملبادرات التي تقيمها البلدية باخلدمات التي تقدمها البلدية

ل�ك��اف��ة ال�ف�ئ��ات املجتمعية ويف طليعتها ف�ئ��ة ك�ب��ار ال���س��ن وت �ق��دمي الدعم
والتمكني الالزم لهذه الفئة الهامة يف املجتمع.
و�أ�شار ال�شام�سي �إىل �إن يوم الت�سامح العاملي يرتجم هوية دولة الإمارات
حكوم ًة و�شعباً ،ويعك�س من��وذج�اً ح�ضارياً ،ع��ززه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة،
و�أمنوذجاً ع�صرياً حا�ضراً للت�سامح بني ال�شعوب يتعاي�ش فيها اجلميع حتت
رايتها الوارفة ،وتعزيز قيم التعاي�ش امل�شرتك والوئام وقبول الآخر.
و�أ��ض��اف ال�شام�سي ب ��أن بلدية احلمرية تعرب م��ن خ�لال م�شاركتها بهذه
املنا�سبة وت�سلط ال�ضوء على �أهمية �شجرة الغاف والدور الكبري الذي تلعبه
يف املحافظة على التنوع البيولوجي والبيئي وتوفري موئل طبيعي للأنواع
الربية يف البيئة التي تعي�ش فيها ،وما حملته هذه ال�شجرة الوطنية من
عناوين لإ�ستقرار �أبناء الإمارات يف و�سط �صحرائها الوارفة ،موحد ًة بذلك
الهمم والطاقات ومر�سخ ًة لأنبل �صور التعاي�ش الإماراتي الراقي والوئام.
و�أكد ال�شام�سي خالل فعاليات املبادرة ب�أن التجربة الإماراتية يف الت�سامح
�أ�صبحت من��وذج�اً دول�ي�اً يحتذى ،وذل��ك بف�ضل ال��ر�ؤي��ة احلكيمة للقيادة
الر�شيدة ،حيث �إن اجلميع يعي�ش على �أر�ضها الطيبة وينعم بخرياتها ،كما
ينعم كذلك بالأمن واال�ستقرار ،م�ستذكراً النهج الذي �أ�س�سه باين الدولة
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،الذي غر�س قيم
الت�سامح واملحبة ،بني جميع ال�شرائح واملكونات يف جمتمع الإمارات

اجل �ه��ود يف ر� �س��م خ��ري�ط��ة طريق
�إماراتية للت�سامح العاملي.
وح�ج��زت الإم ��ارات موقعها �ضمن
قائمة ال ��دول ال �ـ  20ال�ك�ب��ار على
م�ستوى العامل يف  8من م�ؤ�شرات
ل�ل�ت�ن��اف���س�ي��ة اخل��ا� �ص��ة بالت�سامح
وال�ت�ع��اي����ش خ�ل�ال ال �ع��ام ،2020
ح �ي��ث حت �ت��ل امل��رت �ب��ة ال ��راب �ع ��ة يف
م�ؤ�شر الت�سامح مع الأجانب وفقاً
لتقرير م��ؤ��ش��ر تناف�سية املواهب
العاملية ال�صادر عن كلية �إن�سياد،
واملرتبة اخلام�سة عاملياً يف م�ؤ�شر
ال�ت��وج�ه��ات ن�ح��و ال �ع��ومل��ة مبوجب
الكتاب ال�سنوي للتناف�سية العاملية،
واملرتبة ال�سابعة يف م�ؤ�شر التما�سك
االجتماعي وفقاً للكتاب ال�سنوي
للتناف�سية العاملية ،واحلادية ع�شرة
يف م��ؤ��ش��ر الت�سامح م��ع الأقليات
ب�ح���س��ب ت�ق��ري��ر م ��ؤ� �ش��ر تناف�سية
املواهب العاملية ،كما �صنفها الكتاب
ال�سنوي للتناف�سية العاملية �أي�ضاً
يف نف�س املرتبة يف م�ؤ�شر املرونة
وال�ق��درة على التك ّيف ،ويف املرتبة
الثانية ع�شرة يف م�ؤ�شر امل�س�ؤولية
االج �ت �م��اع �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ن �ه ����ض بها

الدولة جتاه املواطنني واملقيمني.
ومتتلك الإم� ��ارات م�سرية حافلة
م��ن الإجن� � ��ازات يف جم ��ال تدعيم
الت�سامح ون�شر قيم التعاي�ش حمليا
وعامليا حيث �أن�ش�أت يف عام 2013
«م��رك��ز ه��داي��ة ال ��دويل للتميز يف
مكافحة ال�ت�ط��رف ال�ع�ن�ي��ف» ،وهو
�أول م ��ؤ� �س �� �س��ة ب�ح�ث�ي��ة تطبيقية
م�ستقلة داع �م��ة ل�ل�ح��وار والبحث
وال�ت��دري��ب ملكافحة التطرف ،كما
�أ�س�ست يف يوليو « 2014جمل�س
حكماء امل�سلمني» ،وهو هيئة دولية
م�ستقلة تهدف �إىل تعزيز ال�سلم يف
العامل الإ�سالمي.
و�أ�� � �ص � ��درت الإم � � � � ��ارات يف يوليو
 2015مر�سوما ب�ق��ان��ون ب�ش�أن
مكافحة التمييز والكراهية يهدف
�إىل �إثراء الت�سامح العاملي ومواجهة
م�ظ��اه��ر التمييز والعن�صرية �أياً
ك��ان��ت ط�ب�ي�ع�ت�ه��ا ،وا� �س �ت �ح��دث��ت يف
ف�براي��ر  2016وزارة للت�سامح
لأول م��رة يف ال�ع��امل وال�ت��ي �أ�صبح
م�سماها وف�ق��ا للتعديل ال ��وزاري
يف يوليو  2020وزارة الت�سامح
والتعاي�ش ،ويف  8يونيو 2016

اعتمد جمل�س ال ��وزراء الربنامج
الوطني للت�سامح.
ويف  21ي��ون�ي��و � 2017أ�صدرت
الإم� � ��ارات ق��ان��ون ت��أ��س�ي����س املعهد
ال��دويل للت�سامح ،كما مت ت�أ�سي�س
امل �ج �ل ����س ال� �ع ��امل ��ي للمجتمعات
امل�سلمة عام  2018وال��ذي يعمل
على تعزيز قيم االعتدال واحلوار
وال �ت �� �س��ام��ح واالن � �ت � �م� ��اء للوطن
ون�شرها مع نبذ التع�صب الديني
والكراهية للآخر.
وخ�ص�صت الإم� ��ارات ع��ام 2019
عاماً للت�سامح ،وقد �شهد ذلك العام
اللقاء التاريخي بني ف�ضيلة الإمام
الأك �ب��ر ال��دك �ت��ور �أح� �م ��د الطيب
�شيخ الأزه��ر رئي�س جمل�س حكماء
امل�سلمني ،وقدا�سة البابا فرن�سي�س
ب��اب��ا ال�ك�ن�ي���س��ة ال �ك��اث��ول �ي �ك �ي��ة ،يف
ابوظبي ،والذي �صدر عنه «وثيقة
الأخوة الإن�سانية» من �أجل ال�سالم
ال�ع��امل��ي وال�ع�ي����ش امل �� �ش�ترك ،حيث
و�ضعت �إطاراً لد�ستور عاملي جديد
ير�سم خريطة طريق للب�شرية نحو
عامل مت�سامح ،كما مت الإعالن عن
ب�ن��اء «ب�ي��ت ال�ع��ائ�ل��ة الإبراهيمية»
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ليج�سد ح��ال��ة ال�ت�ع��اي����ش ال�سلمي
وواق � ��ع ال �ت ��آخ��ي الإن �� �س��اين الذي
تعي�شه خمتلف الأعراق واجلن�سيات
م��ن العقائد والأدي� ��ان امل�ت�ع��ددة يف
دولة الإمارات.
وترجمة الإم ��ارات نهجها الداعم
ل �ن �� �ش��ر ق �ي��م ال �ت �� �س��ام��ح وال�سالم
ب� ��إط�ل�اق جم �م��وع��ة م��ن اجلوائز
العاملية التي حتتفي بجهود الأفراد
والكيانات التي ت�صب يف م�صلحة
تعزيز التعاي�ش ال�سلمي ويف هذا
الإط��ار تربز "جائزة زايد للأخوة
الإن�سانية" و"جائزة حم�م��د بن
را�شد للت�سامح" و"جائزة حممد
بن را�شد �آل مكتوم لل�سالم العاملي"
و"جائزة الإم��ارات العاملية ل�شعراء
ال�سالم".

البواردي :الإمارات قبلة العامل ودولة ال�سالم والأمن والأمان
•• �أبوظبي-وام:

�أكد معايل حممد بن �أحمد البواردي
وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �� �ش ��ؤون ال ��دف ��اع �أن
دول��ة الإم ��ارات وه��ي ت�شارك العامل
االحتفال باليوم العاملي للت�سامح "
حت�ت�ف��ي ب�ن�ه��ج ق�ي��ادت�ه��ا يف الت�سامح
وال�ت�ع��اي����ش وت�ق�ب��ل الآخ ��ري ��ن ،فقد
�أ�ضحت الإم��ارات قبلة العامل ودولة
ال���س�لام والأم ��ن والأم� ��ان ،لقدرتها
ع �ل��ى اح � �ت� ��واء اجل �م �ي��ع باختالف
جن�سياتهم ودياناتهم على �أرا�ضيها
دون مت �ي �ي��ز ،ف �ق��د �آم� � ��ن م�ؤ�س�س
ال��دول��ة امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي ��د بن
�سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"
ب ��أث��ر ال�ت���س��ام��ح ع�ل��ى ال�ب���ش��ر وتقبل
وج��ود خمتلف الثقافات والديانات
يف جم�ت�م��ع واح ��د ي�ت�ع��اي����ش بع�ضها
م��ع ال�ب�ع����ض دون �إث� ��ارة �أي م�شاكل
�أو ن��زاع��ات �أو تع�صب ،مم��ا نتج عنه
جمتمع مت�سامح ومتعاي�ش ي�سوده
الأم ��ن وال���س�لام وي��رت�ق��ي بالأخالق
احلميدة وبثقافاته املتعددة.
و�أ�ضاف معاليه  -يف كلمة له مبنا�سبة
"اليوم ال �ع��امل��ي للت�سامح" الذي
ي�صادف  16نوفمرب م��ن ك��ل ع��ام -
ا�ستمر ذلك النهج منذ عهد املغفور

له ال�شيخ زاي��د وحتى الآن و�أطلقت
الدولة عدة مبادرات وا�سرتاتيجيات
ت�ع��زز م��ن ه��ذا ال�ن�ه��ج وت���ش�ج��ع على
ا�ستمراريته وكان قرار �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" ب�إ�صدار مر�سوم
ب���ش��أن مكافحة التمييز والكراهية
عام � 2015أول اخلطوات ،حيث كان
يهدف �إىل مواجهة مظاهر التمييز
والعن�صرية يف املجتمع وي �ع��زز من
املبادرات التي �أطلقتها الدولة فيما
بعد ،كا�ستحداث �أول وزارة للت�سامح
يف ال� �ع ��امل ع � ��ام  2016و�إط �ل��اق
رئي�س الدولة على عام  2019عام
الت�سامح ،وم��ن ث��م �إق ��رار الربنامج

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

•• ال�شارقة -الفجر:

بالتزامن مع اليوم العاملي للت�سامح؛ �أكد الدكتور جا�سم احلمادي� ،أمني
عام جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي؛
ت�ع��د اجل��ائ��زة ف��ر��ص��ة ف��ري��دة ومميزة
ل�ت�ك��رمي ك��ل م��ن ق��دم ج �ه��وداً و�أفكاراً
وم�شاريعاً تطوعية دون �إنتظار املقابل
منها .وت�أتي �أهميتها لتعرب عن تقدير
وحت �ف �ي��ز ك ��اف ��ة ال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل��ى دعم
وت�ع��زي��ز اجل �ه��ود ال�ت�ط��وع�ي��ة مبختلف
جماالتها لتكون جتربة دولة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل� �ت� �ح ��دة يف �إن� ��� �ش ��اء ودع� ��م
امل�ؤ�س�سات التطوعية �أمنوذجاً يحتذى
به .انطالقاً من دورها و�سعيها الد�ؤوب
يف ن�شر ثقافة التطوع بني خمتلف �أف��راد املجتمع وم�ؤ�س�ساته ،من خالل
ت�شجيع التناف�س ال�شريف على �إطالق املبادرات والربامج الهادفة لت�شجيع
املعنيني من �أف��راد وم�ؤ�س�سات على االهتمام بالعمل التطوعي امل�ستدام،
م�شرياً �إىل العمل التطوعي ونتائجه املجتمعية تعزز ثقافة الت�سامح بني
ال�شعوب وبني خمتلف الفئات املجتمعية ،وهذا ما تنتهجه دولة الإمارات
العربية يف �إغاثة وم�ساعدة الآخرين حملياً وعاملياً.
نتائج �ساطعة
و�أن جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي ،ومنذ انطالقتها حتقق �أهدافها
ب�صورة مطردة وجناحات م�ضاعفة يف حتقيق �أهدافها؛ حيث تت�ضاعف
الأع��داد امل�شاركة فيها بناء على الكيفية واجل��ودة ،وال �سيما �أن اجلائزة
تتطلع با�ستمرار �إىل تعزيز ر�ؤية الإمارة ونهجها الرامي �إىل جعل العمل
التطوعي نهجاً من نهجها .وا�شار احلمادي �إىل �أن العمل التطوعي يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ميثل قيمة �إن�سانية نبيلة ،و�سلوكاً ح�ضارياً
ير�سخ ثقافة العمل التطوعي وال�ع�ط��اء املجتمعي والت�سامح الإن�ساين
حملياً وعاملياً� ،أر�سى دعائمه قياتنا الر�شيدة وجمتمع دولة الإمارات جي ً
ال
بعد جيل مما بات �أ�سلوب حياة للكثريين.

ال��وط�ن��ي للت�سامح وال ��ذي يت�ضمن
م � �ب� ��ادرات ك� �ث�ي�رة ت� �ع ��زز م ��ن مبد�أ
الت�سامح �إ��ض��اف��ة �إىل �إن���ش��اء املعاهد
واملهرجانات الوطنية للت�سامح.
وذك� ��ر �أن امل�ج�ت�م��ع ال � ��دويل احتفل
للمرة الأوىل يف ال��راب��ع من فرباير
ه ��ذا ال �ع��ام ب��ال �ي��وم ال �ع��امل��ي للأخوة
الإن���س��ان�ي��ة ،ومب �ب��ادرة قدّمتها دولة
الإم� ��ارات �إىل الأمم املتحدة تهدف
من خاللها �إىل ن�شر الوعي ب�أهمية
الت�سامح وبث روح الوحدة والت�ضامن
بني ال�شعوب ،وقد كان ذلك على �أثر
وثيقة الأخ��وة الإن�سانية التي بادرت
بها دولة الإم��ارات والتي كانت حدثاً
تاريخياً ي�ؤكد التزام الإمارات مببد�أ
تر�سيخ �أ��س����س التعاي�ش والت�سامح
وال��وئ��ام ب�ين املجتمعات والثقافات
والأدي ��ان املختلفة ،حملياً و�إقليمياً
ودول� �ي� �اً .و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن ��ه م��ن مبد�أ
�أه �م �ي��ة ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اي ����ش ال�سلمي
والت�سامح يف املجتمعات �أقيم معر�ض
�إك�سبو  2020يف دبي والذي ت�شارك
ف �ي��ه �أك�ث��ر م ��ن  192دول� ��ة تتنوع
ف�ي��ه امل�ع�ل��وم��ات ال�ف�ك��ري��ة والثقافية
والدينية وت�ؤكد على �أهمية الوحدة
والتما�سك واللحمة بني املجتمعات،
وتن�صهر به كافة احل�ضارات يف "دانة

الدنيا" لتتالقى العقول والثقافات
امل� �ت� �ع ��ددة ،ك �م��ا ي �ع ��زز ه� ��ذا امللتقى
ال �ع��امل��ي امل �ت �م �ي��ز ال �ت��ي اخ �ت �� �ص��ت به
دولة الإم��ارات وهي �أهل لهذه الثقة
من تقارب ح�ضارات ال��دول وبتبادل
امل�ع�ل��وم��ات وامل �ع��رف��ة ب�سهولة ودون
ع �ن��اء ،مم��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا ق�ب�ل��ة تاريخية
متفردة حا�ضنة لكافة �شعوب العامل.
و�أك � ��د م �ع��ايل ال� �ب ��واردي �أن قواتنا
امل �� �س �ل �ح��ة ت �� �س��اه��م يف ت �ع��زي��ز مبد�أ
الت�سامح والعطاء ون�شر اخل�ير من
خ�لال تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية
والإغ ��اث � �ي ��ة ل �ل �م �ح �ت��اج�ين يف كافة
بلدان العامل دون متييز �إىل جانب
م���ش��ارك�ت�ه��ا يف ق ��وات ح�ف��ظ ال�سالم
وج � �ه ��ود دول� � ��ة الإم � � � � ��ارات يف ن�شر
ال�سالم وتر�سيخ اال�ستقرار يف العامل
وم���س��اه�م�ت�ه��ا يف اع �ل�اء ق�ي��م املحبه
والت�سامح ونبذ التع�صب وم�شاركتها
يف عدة م�شاريع �إن�سانية لإعادة البناء
وال �ت �ع �م�ي�ر واحل � �ف ��اظ ع �ل��ى الأم� ��ن
واال�ستقرار.
وقال  " :كل عام ودولة الإمارات دولة
الت�سامح والتعاي�ش والعطاء حفظ
اهلل قادتنا ال�ك��رام الأي ��ادي البي�ضاء
امل�م�ت��دة للخري وجعلهم ذخ ��راً لهذا
الوطن".

دو�� �ا���رات ا������ ا�����ة
وزارة ا�����د
إدارة ا������ ا����ري
��� ا�����ت ا����ر��
���� ��� ا�����ت ا����ر�� �� ���م و��� ا������/
ا�����:
�
��� ��� ����� ��ة ا������ ������ ا����ر�� ا������:
 1001Nightsو�� ا����������� (1001Nights ) ���� :
������ ��� �����ن �
ا���د و���� � �
������ �ا� � �
���.
ا���د�ـ� ��� ر�� 45024 :
وا������ ��� ا����31902 :
���ر�� 2002 / 05 / 27 :
���� ���� :ا��� ������ ا����ر و����� ا���د
)ش�ذ�م�م(
و���ا�� :ص .ب/ 042690102 :���� 1082 :
abid@ajmal.net 043386066 :���� 043382211
�
�
ا���� ��ا�� ر��  8د��ة
و���ا�� ��� ��� ���� ، :ا����� �
د� ا���رات
��
�
و���� ا������ ����ة ا�����ل ���ة �� ���ات أ��ى
ا����راً �� ��ر�� 07/11/2021
��ا و���ز ����� ا������ ���ة أ��ى ������� �� ���� �
��
���ات و���ً �
��و��ع �
وا��وط ا�����ص ����� �����دة
�
) �� (19ا�����ن �ا����دي ر��  1992 / 37ا���در �� ��ن
ا����� ا����ر��.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يا�سمني
ل�صناعة �أقنعة الوجه رخ�صة رقمCN 3669105:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم �سولو رود
بيتزا رخ�صة رقم CN 3953392:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد علي حممد عبيد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي �سامل الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة الفي�ضان
لت�صليح ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2972649:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سيف خلفان �سيف �سامل الدهماين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل ح�سن عبداهلل عبدال�صمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1019600:باال�سم التجاري خمترب االمارات
ال�صناعي  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بلو ببلز
لغ�سيل ال�سيارات رخ�صة رقمCN 2901400:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فري�ست بلي�س
للخ�ضروات والفواكه
رخ�صة رقم CN 3875622:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة م�سلم عبداهلل م�سلم عبداهلل املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�سى حممد عي�سى احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
ابوفي�صل للخدمات رخ�صة رقمCN 1002269:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز الينكو
لل�صيانة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2139761:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية
اىل�/شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز الرعاية العاجلة الطبي
ذ.م.م � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 2160615:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مركز الرعاية العاجلة الطبي ذ م م � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م
URGENT CARE MEDICAL CENTER L L C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هاي برايت لتكييف الهواء
رخ�صة رقم CN 2037958:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /هاي برايت لتكييف الهواء
HIGH BRIGHT AIR CONDITION

�إىل /هاي برايت لتكييف الهواء وال�صيانة العامة
HIGH BRIGHT AIR CONDITION AND GENERAL MAINTENANCE

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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين ( 4329901
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �إ�صالح و�صيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية.
4329904
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تركيب الأدوات والتمديدات ال�صحية 4322002
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2213542:باال�سم التجاري ع�صائر افندينا
 ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان
عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اطل�س اجلديد لتجارة االدوات ال�صحية
رخ�صة رقم CN 1169244:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
على حممد على عبداهلل اجلابرى من وكيل خدمات �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /على حممد على عبداهلل اجلابرى من � %0إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جريي�سان فاليتايل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بيندو جريي�سان
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /اطل�س اجلديد لتجارة االدوات ال�صحية

�إىل /مركز هب الطبي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
HUB MEDICAL CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

العدد  13394بتاريخ 2021/11/17

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بالك بور للنقليات
واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3752412:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد عبدالرحمن احمد ح�سن املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هادف �سعيد فالح �سعيد املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13394بتاريخ 2021/11/17

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/توب تن للخياطة الن�سائية
رخ�صة رقم CN 2108164:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة �صالح �سليم الدوده �سليم العامرى
تعديل وكيل خدمات  /حذف �صالح �سليم الدوده �سليم العامري
تعديل �إ�سم جتاري من /توب تن للخياطة الن�سائية
TOP TEN LADIES TAILORING

�إعــــــــــالن

العدد  13394بتاريخ 2021/11/17

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة الينكو
للتجهيزات االمنية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1065773:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية
اىل�/شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13394بتاريخ 2021/11/17

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايه ام ان ايه للتنظيفات
وال�صيانة العامة رخ�صة رقم CN 3729768:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ايه ام ان ايه للتنظيفات وال�صيانة العامة
A M N A CLEANING & GENERAL MAINTENANCE

�إىل /ايه ام ان ايه للمقاوالت وال�صيانة العامة
A M N A CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

�إىل /حممد عامل لبيع اال�سماك

MOHAMMED ALAM SELL FISH

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الأ�سماك و الأغذية البحرية املجمدة  -بالتجزئة 4721007
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة  -بالتجزئة 4721032
تعديل ن�شاط  /حذف تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية 1410907
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة املقاوالت امليكانيكية 4220903
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة املقاوالت الكهربائية 4220904
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين 8121001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  13394بتاريخ 2021/11/17

العدد  13394بتاريخ 2021/11/17

العدد  13394بتاريخ 2021/11/17

العدد  13394بتاريخ 2021/11/17

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بتالت
للم�أكوالت
رخ�صة رقم CN 2904894:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
حممد �سامل للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1104269:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
انرت�سيتي للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1730671:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1040210:باال�سم التجاري خمترب بي�سان
لال�سنان  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

NEW ATLAS TRADING FOR SANITARY FITTINGS

�إىل /اطل�س اجلديد لتجارة االدوات ال�صحية ذ.م.م

NEW ATLAS TRADING FOR SANITARY FITTINGS L.L.C

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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق
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اليوم ..انطالق منتدى �سالمة الطفل حتت �شعار (ن�صون براءتهم)
•• ال�شارقة-وام:

تنطلق اليوم �أعمال منتدى �سالمة الطفل يف مكز اجلواهر للمنا�سبات
وامل�ؤمترات حتت �شعار "ن�صون براءتهم" برعاية قرينة �صاحب ال�سمو
ح��اك��م ال���ش��ارق��ة �سمو ال�شيخة ج��واه��ر بنت حممد القا�سمي رئي�سة
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة ملناق�شة املمار�سات املبا�شرة وغري املبا�شرة
ال�ت��ي ت�صنف �ضمن الإ� �س��اءة ل�ب�راءة الأط �ف��ال وتفعيل دور امل�ؤ�س�سات
والأه��ايل واجلهات املخت�صة لرت�سيخ مكانة املجتمع الإم��ارات��ي الذي
ميثل منوذجاً يف اال�ستقرار وااللتزام بالقيم وحماية احلقوق جلميع
الفئات والأعمار.
وذكرت �إدارة �سالمة الطفل �أن حماية الأطفال من الإ�ساءة لرباءتهم
يف العاملني الواقعي واالفرتا�ضي �أ�صبحت على ر�أ�س �أولويات املنظمات

والهيئات الر�سمية واملجتمعية يف العامل نظراً لتعدد �أ�شكال الإ�ساءة
و�أ�ساليبها وتقل�ص احل��دود ب�ين م��ا ه��و �صائب وم��ا ه��و خاطئ نتيج ًة
لتغري �أمن��اط احل�ي��اة وزي ��ادة ت��واج��د الأط�ف��ال علي من�صات التوا�صل
وال�ع��امل الرقمي ب�شكل ع��ام �أو نتيج ًة ال�ستخدامها لتقدمي الأطفال
ب�صورة ال تليق برباءتهم وحقوقهم و�أخالقيات املجتمعات وقد دفعت
ح�سا�سية ه��ذه الق�ضية ال�ع��امل لو�ضعها على �أج�ن��دة �أه ��داف التنمية
امل�ستدامة للعام .2030
و�أو�ضحت �أن املجتمع الإماراتي يتمتع ب�سمات عظيمة تتمثل يف قيمه
و�أخ�لاق��ه ال�سامية ال��را��س�خ��ة يف ت��راث��ه وت��اري�خ��ه وتتج�سد يف رعاية
املجتمع والقيادة وامل�ؤ�س�سات جلميع فئاته ما يجعله من �أكرث املجتمعات
�أمناً على م�ستوى العامل والعمل على تر�سيخ ح�صانة املجتمع �ضد �أي
�سلبيات حمتملة ،يعترب �أولوي ًة لكل �إماراتي ومقيم.

و�أ�شارت الإدارة �إىل �أن �إح�صائيات منظمة اليوني�سف ت�شري �إىل �أن 12.7
باملائة من �أطفال العامل يتعر�ضون لالعتداءات اجلن�سية قبل بلوغهم
�سن الثامنة ع�شرة و�أن واحدة من بني  20فتاة ما بني  15و � 19سنة
�أي نحو  13مليون فتاة تتعر�ض لال�ستغالل والإ�ساءة لرباءتها بطرق
خمتلفة ..مو�ضحة �أن هناك واجباً من قبل كافة الإدارات وامل�ؤ�س�سات
واملنظمات املهتمة ب�سالمة الطفل ون�ش�أته ال�سليمة لت�سليط ال�ضوء
على هذه املع�ضلة الدولية و�إيجاد حلول فاعلة لها و�أن العمل من �أجل
�سالمة الأطفال يتجاوز احلدود والثقافات والأعراق لأنه عمل من �أجل
�صيانة م�ستقبل الإن�سانية امل�شرتك.
و�أك��دت �إدارة �سالمة الطفل �أن منتدى �سالمة الطفل املقبل �سريكز
ب�شكل �أ�سا�سي على تكامل الأدوار املجتمعية وامل�ؤ�س�ساتية يف تر�سيخ ما
نتمتع به من �أمن وحماية عالية للأطفال و�سيبد�أ من دور الأ�سرة التي

يقع على عاتقها الرعاية الدائمة واملتابعة احلثيثة ملمار�سات الأطفال
اليومية وتوعيتهم بكل ما قد مي�س برباءتهم �إىل جانب ت�سهيل التوا�صل
معهم وا�ستحداث �أ�ساليب وو�سائل تنا�سب وعي ال�صغار وخ�صو�صيتهم
لت�شجيعهم على احلديث ال�صريح وال�شفاف و�إب�ل�اغ الأه��ايل بكل ما
يح�صل معهم مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على الأه��ايل الذين ي�سافرون
خارج البالد ويندجمون يف ثقافات وطباع وقيم متباينة وخمتلفة.
ولفتت �إىل �أن دور الأ��س��ر ال يكتمل �إال بتعاون امل�ؤ�س�سات املجتمعية
والأكادميية على رعاية الأطفال وفتح قنوات حوار معهم ومع �أهاليهم
للوقوف ال�سريع �أم��ام �أي انتهاكات ��س��واء كانت ق��د ح�صلت �أو هناك
احتمال حل�صولها ..منوه ًة ب��أن املعايري االجتماعية العالية القائمة
على الأخ�ل�اق النبيلة والقيم ال�سامية ت�سهل مهمة حماية الأطفال
وت�شكل ح�صناً منيعاً لرباءتهم ون�ش�أتهم ال�سليمة.

ويل عهد ال�شارقة يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�شارقة-وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد
ب ��ن � �س �ل �ط��ان ال �ق��ا� �س �م��ي ويل عهد
ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي� � ،ص �ب��اح �أم ����س يف مكتب
�سمو احل��اك��م ،االج�ت�م��اع الأ�سبوعي
للمجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة.
ناق�ش االجتماع عدداً من املو�ضوعات
احلكومية املهمة الرامية �إىل تطوير
كافة الأعمال واخلدمات احلكومية
يف كافة الدوائر والهيئات ،بالإ�ضافة
�إىل االطالع على امل�شروعات التنموية

يف كافة القطاعات مبا يواكب التنمية
ال�شاملة يف �إمارة ال�شارقة.
واعتمد املجل�س و�ضمن االحتفاالت
ب��ال �ي��وم ال��وط �ن��ي اخل�م���س�ين لدولة
الإم��ارات العربية املتحدة ،تخفي�ض
املخالفات املرورية بن�سبة  50%من
قيمتها ،م��ع �إل�غ��اء النقاط املرورية
وحجز املركبات با�ستثناء املخالفات
امل ��روري ��ة امل �� �ش��ددة ،وذل ��ك ب� ��دءاً من
 21نوفمرب 2021م �إىل  31يناير
2022م.
ك�م��ا اع�ت�م��د املجل�س م���ش��روع قانون
ب �� �ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م �أك��ادمي �ي��ة ال�شارقة

ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ،وال � � � ��ذي ي �� �ش �ت �م��ل على
البنود القانونية املعنية بالأهداف
واالخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات وب� �ن ��ود الت�شكيل
الإداري والتنظيم املايل للأكادميية،
ووج� � ��ه امل �ج �ل ����س ب� ��إح ��ال ��ة م�شروع
ال �ق��ان��ون �إىل امل�ج�ل����س اال�ست�شاري
لإم ��ارة ال���ش��ارق��ة ا��س�ت�ك�م��ا ًال لدورته
الت�شريعية.
واط �ل��ع امل�ج�ل����س ع �ل��ى ت �ق��ري��ر حول
م��ؤ��ش��رات التعليم اخل��ا���ص يف �إمارة
ال�شارقة خالل جائحة كوفيد 19 -
و�صو ًال �إىل مرحلة التعايف ،وت�ضمن
التقرير �أب ��رز اجل�ه��ود ال�ت��ي بذلتها

ه �ي �ئ��ة ال �� �ش��ارق��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م اخلا�ص
ب��ال�ت�ن���س�ي��ق م ��ع اجل� �ه ��ات املخت�صة
وامل��دار���س يف تقييم ودرا��س��ة الو�ضع
ال�ت�ع�ل �ي�م��ي وال �ت �ك �ي��ف ال �� �س��ري��ع مع
الو�ضع ال�صحي ،ابتدا ًء من االنتقال
�إىل التعليم ع��ن بعد وت��أه�ي��ل كافة
ال��و� �س��ائ��ل ال �ت �ق �ن �ي��ة وال �ع��ام �ل�ي�ن يف
املنظومة التعليمية وتقييمها وحتى
ال �ع��ودة �إىل التعليم احل���ض��وري مع
ات�خ��اذ كافة الإج� ��راءات االحرتازية
يف املدار�س.
و�أ� �ش��اد املجل�س ب��دور هيئة ال�شارقة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م اخل ��ا� ��ص يف ال �ت �ع��ام��ل مع

اجل��ائ �ح��ة واجل � �ه ��ود ال �ت ��ي بذلتها
لتطوير املنظومة التعليمية بكافة
فئاتها بتوجيهات ومتابعة مبا�شرة
م��ن �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
�سلطان ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،الأمر
الذي انعك�س على العودة التدريجية
للدرا�سة احل�ضورية ورف��ع م�ستوى
العاملني يف املنظومة التعليمية.
وناق�ش املجل�س عدداً من املقرتحات
املقدمة من هيئة الطرق واملوا�صالت الت�شغيل مل��رك�ب��ات الأج� ��رة يف �إم ��ارة
واملعنية بدعم و�سائل النقل وتطوير ال���ش��ارق��ة ،وت��وف�ير خمتلف �أنواعها
منظومتها م��ن خ�لال �أف�ضل �آليات لكافة املدن واملناطق.

ووجه املجل�س بالتن�سيق مع اجلهات
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
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خ�لال �أف���ض��ل ال���ش��رك��ات العاملة يف
القطاع وتوفري بيئة جاذبة وحمفزة
لهم.

الإمارات ت�ست�ضيف معر�ض وم�ؤمتر �سايرب تك جلوبال  2022النائب العام للدولة :الإمارات رمز عاملي ومنوذج متفرد للت�سامح والتعاي�ش
•• دبي-وام:

ت�ست�ضيف دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة م�ؤمتر "�سايرب تك جلوبال"
 - 2022احل��دث ال�ع��امل��ي ال�شهري
والأكرب من نوعه للتوا�صل والتوعية
ب �ق �ط��اع الأم � ��ن ال �� �س �ي�براين ـ �ـ ال ��ذي
يقام يف دبـي يف ال�ف�ترة م��ن � 13إىل
 14يونيو  2022يف "جميـرا �أبراج
الإمارات" مبدينة دبــي.
وعقد م�ؤمتر �صحفي �أم�س مت خالله
الأع�ل�ان ع��ن الن�سخة اجل��دي��دة من
م�ؤمتر "�سايرب تك جلوبال" حتدث
ف�ي��ه ك��ل م��ن ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور حممد
ال�ك��وي�ت��ي رئ�ي����س الأم� ��ن ال�سيرباين
حل �ك��وم��ة دول � ��ة الإم� � � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة وال �� �س �ي��د �أم �ي��ر راب ��اب ��ورت
م�ؤ�س�س ورئي�س "�سايربتك جلوبال"
وامل ��ؤل��ف امل���ش��ارك ل �ـ "�سايربامانيا"
وال�سيد �أنكيت �شوكال املدير الإداري
ل�شركة "كيو �إن �إيه ماركوم ".
وي �� �س �ت �ق �ط��ب م� ��ؤمت ��ر "�سايرب تك
جلوبال" كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني
وامل�ستثمرين واملهنيني وامل�س�ؤولني

احل� �ك ��وم� �ي�ي�ن م � ��ن �أك � �ث ��ر م � ��ن 80
ب �ل��دا ح ��ول ال �ع ��امل ح �ي��ث �سي�شارك
احلا�ضرون بامل�ؤمتر مع �أف�ضل و�أملع
ال�شخ�صيات البارزة يف قطاع الف�ضاء
ال �� �س �ي�براين وخ ��ارج ��ه وي���س�ل��ط هذا
احل ��دث ال�ع��امل��ي ال���ض��وء ع�ل��ى �أحدث
االبتكارات التكنولوجية والتحديات
واحل �ل��ول ملكافحة ال�ت�ه��دي��دات داخل
ال�ف���ض��اء ال �� �س �ي�براين ع�ل��ى امل�ستوى
العاملي.
ويجمع "�سايرب تك" وال��ذي ينعقد
داخ� � ��ل ق ��اع ��ة ع ��ر� ��ض ك �ب��رى وع�ب�ر

م�ؤمتر متطور ل�صقل الأفكار الآالف
م��ن ��ص�ن��اع ال �ق��رار رف�ي�ع��ي امل�ستوى
فيما يعمل على جلب فر�ص �سوقية
جديدة لل�شركات متعددة اجلن�سيات
وال �� �ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة وامل�ستثمرين
م ��ن ال �ق �ط ��اع اخل ��ا� ��ص وال�شركات
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة و� �ش��رك��ات ر�أ� � ��س امل��ال
اال� �س �ت �ث �م��اري وال �ك �ي��ان��ات والهيئات
احلكومية والأو�ساط الأكادميية.
ويتيح م�ؤمتر "�سايرب تك جلوبال"
ل �ل �م �� �ش��ارك�ين وال �� �ش ��رك ��ات ع �ل��ى حد
�سواء فر�صة فريدة للتوا�صل وتعزيز

التحالفات القائمة وت�شكيل حتالفات
جديدة مع الإمل��ام ب�أحدث االبتكارات
واحل� �ل ��ول م��ن خ�ل�ال ال �ت��وا� �ص��ل مع
دوائر املجتمع ال�سيرباين العاملي.
وت �ع �ت��زم دول � ��ة الإم� � � ��ارات الإم � � ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ب��اع�ت�ب��اره��ا مركزا
دوليا للتكنولوجيا واالبتكار ا�ستغالل
ه ��ذا احل ��دث ل�ك���س��ر ح ��دود االبتكار
ال �ع��امل��ي ح�ي��ث ي���ش�ك��ل امل ��ؤمت ��ر �أي�ضا
من�صة لعر�ض وتقدمي برامج جديدة
يف جم� ��ال الأم� � ��ن ال �� �س �ي�ب�راين هذا
�إىل جانب �إت��اح��ة الفر�صة لل�شركات

النا�شئة املبتكرة لرواد الأعمال ال�شباب
لعر�ض �أحدث ما لديهم من ابتكارات
متطورة والتعرف على �آخر ما تو�صلت
�إل�ي��ه تقنيات الأم��ن ال�سيرباين على
م���س�ت��وى ال �ع��امل م��ع احل �� �ص��ول على
فر�صة لالحتكاك بالأو�ساط الدولية
يف جمال التقنيات ال�سيربانية .و�أبرز
ال�سيد �أم�ي�ر راب��اب��ورت جت��رب��ة جلب
م�ؤمتر "�سايرب تك جلوبال" �إىل دبي
يف ع��ام  2022وال��ر�ؤي��ة امل�ستهدفة
ل �ه��ذا احل � ��دث و�أه �م �ي��ة االب �ت �ك��ار يف
امل�ج��ال ال�سيرباين وال�ط��اب��ع الفريد
لهذا احلدث باملقارنة مع ن�سخ م�ؤمتر
"�سايربتيك" املنعقدة يف ت��ل �أبيب
�أو نيويورك �أو �سنغافورة �أو روم��ا �أو
طوكيو �أو كيغايل �أو ميامي.
وان �� �ض��م ال��دك �ت��ور حم �م��د الكويتي
وال �� �س �ي��د �أن �ك �ي��ت � �ش��وك�لا �إىل �أم�ي�ر
رابابورت للحديث عن �أكرب التهديدات
والفر�ص املتوقعة باملجال ال�سيرباين
يف عام � 2022سواء لدولة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة وامل�ن�ط�ق��ة �أو على
م���س�ت��وى ال �ع��امل ف���ض�لا ع��ن �أح ��دث
االجتاهات يف قطاع الأمن ال�سرياين.

•• �أبوظبي -وام:

�أك ��د امل���س�ت���ش��ار ال��دك �ت��ور ح�م��د �سيف
ال�شام�سي ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام ل�ل��دول��ة �أن
الإمارات جت�سد رمزاً ومنوذجاً عاملياً
متفرداً للت�سامح والتعاي�ش ،جتاوزت
مبادراتها الإن�سانية العظيمة حدود
الوطن لي�صل �إ�شعاعها �إىل كافة دول
العامل .و�أ�شار  -يف كلمة له مبنا�سبة
ال �ي ��وم ال �ع��امل��ي ل�ل�ت���س��ام��ح � -إىل �أن
الت�سامح قيمة �إن�سانية متجذر ًة يف
الهوية الإماراتية ،ونه ًج وطني ثابت
�أر�سى مبادئه الآباء امل�ؤ�س�سون بقيادة
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان ،طيب اهلل ث��راه ،و��س��ارت على
درب��ه القيادة الر�شيدة ف�صار للدولة
دوره ��ا ال��ري��ادي امل ��ؤث��ر ،وح�ضورها
العاملي يف ن�شر قيم ال�سالم والت�سامح
وال �ت �ع��اي ����ش ال���س�ل�م��ي وال �ت ��آخ��ي بني
خمتلف الثقافات والأدي� ��ان ،فكفلت
ت �� �ش��ري �ع��ات �ه��ا وق��وان �ي �ن �ه��ا االح �ت��رام
لأف ��راد املجتمع ك��اف��ة ،لتغدو بذلك
واح��ة لل�سالم ينعم م��ن يعي�ش فيها
مبمار�سة ح��ق العمل ،وبيئة يتي�سر

فيها الإب ��داع ،يف �إط��ار م��ن التعاي�ش
واحرتام الآخر .وتوجه النائب العام
للدولة يف هذه املنا�سبة بالتهنئة �إىل
القيادة الر�شيدة ،م�ؤكداً �أن احتفال
دول��ة الإم ��ارات �إىل جانب بقية دول
ال�ع��امل باليوم العاملي للت�سامح ،هو
ت�أكيد حلر�ص الدولة على تعزيز قيم
الت�سامح والتعاي�ش امل�شرتك ،وترجمة
واقعية لر�ؤية القيادة الر�شيدة يف �أن
تكون الإم ��ارات على ال��دوام منوذجاً
ع �� �ص��ري �اً ل�ل�ت���س��ام��ح ب�ي�ن ال�شعوب،
ت�ست�شرف امل�ستقبل مببادئها الع�شرة

للخم�سني عاماً القادمة مبا تت�ضمنه
من م�سارات ا�سرتاتيجية تهدف �إىل
حفظ احلقوق وتر�سيخ دولة العدالة،
وحفظ الكرامة الب�شرية ،واحرتام
الثقافات ،وتر�سيخ الأخوة الإن�سانية
واحرتام الهوية الوطنية.
و�أ� � � �ض � ��اف ك ��ذل ��ك ان �ع �ك �� �س��ت ر�ؤي � ��ة
الدولة لقيمة الت�سامح و�أثرها على
ال�ت�ع��اي����ش الإن �� �س��اين يف املجتمعات
على منظومتها الت�شريعية الداعمة
ل�تر� �س �ي��خ ه ��ذه ال �ق �ي �م��ة الإن�سانية
الرفيعة وتطبيق �آث��اره��ا يف النظام
الق�ضائي ،مما �سمح يف جمال �أعمال
النيابة العامة ب�إن�شاء نيابات احتادية
متخ�ص�صة لل�صلح اجل ��زائ ��ي ،تعد
ت��رج �م��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ل�ن�ه��ج الت�سامح،
وت��رت��ب �أث ��را ق��ان��ون�ي�اً حم �م��وداً على
ت�صالح املتخا�صمني ،ب��إن�ه��اء النزاع
بينهم يف امل�سائل اجل��زائ�ي��ة ب�صورة
ودي��ة وف�ق�اً لل�ضوابط التي يحددها
القانون� ،ضمن ممار�سات ومبادرات
عديدة ،تقطع ب��أن الت�سامح يف دولة
الإمارات �أ�سلوب حياة وثقافة جمتمع
و�أولوية دولة.

الإحاطة الإعالمية حلكومة الإمارات  :حتديث
�شرايرب  :تريندز من�صة بحثية عاملية
بروتوكول ت�شغيل املن�ش�آت التعليمية �أثناء اجلائحة
�إعالمي من الهيئة العامة للبث الإذاعي الأملانية يزور مركز تريندز

•• �أبوظبي -وام:

�أع � �ل� ��ن �� �س� �ع ��ادة ه� � ��زاع املن�صوري
امل� �ت� �ح ��دث ال ��ر�� �س� �م ��ي ع� ��ن قطاع
التعليم يف الدولة خ�لال الإحاطة
الإعالمية حلكومة الإم��ارات حول
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد
–  ،"19ع��ن حتديث بروتوكول
ت�شغيل امل�ن���ش��آت التعليمية �أثناء
اجلائحة على �أن يتم التطبيق يف
بداية الف�صل الدرا�سي الثاين بعد
درا�سة الو�ضع الوبائي مع القطاع
ال�صحي وم��دى ت�أثريه على قطاع
التعليم.
وق��ال �إن ال��دول��ة ت�شهد انخفا�ضا
ملحوظا يف عدد الإ�صابات مما يدل
ع�ل��ى جن ��اح ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة القطاع
ال�صحي يف �إدارة اجلائحة ال�صحية
ل���ض�م��ان ��ص�ح��ة و��س�لام��ة املجتمع
بكافة فئاته ..م���ش�يراً �إىل �أن هذا
التحديث يف الربوتوكول يت�ضمن
ع��ودة التعليم احل�ضوري يف جميع
امل �ن �� �ش ��آت ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وا�ستعادة
الطاقة اال�ستيعابية الكاملة لها مع
تطبيق كافة الإج� ��راءات الوقائية

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /حممد �صدام
حم� �م ��د ف� ��ول � �ب� ��ار رح � �م� ��ن ،
ب � �ن � �غ �ل�ادي � ��� ��ش اجلن�سية
 ج� � � � � � ��واز � � � �س � � �ف� � ��ره رق� � ��م( )bm0831513من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0507628995

واالحرتازية.
و�أ� � �ض� ��اف " ك �م��ا � �س �ت �ت��م ا�ستعادة
الطاقة اال�ستيعابية للحافالت يف
املن�ش�آت التعليمية بن�سبة  100يف
املائة مع الت�شديد على لب�س الكمام
�أث�ن��اء الرحلة والتهوية اجليدة يف
احلافالت".
و�أك� ��د ع�ل��ى اال� �س �ت �م��رار يف تطبيق
الفح�ص الطبي ح�سب الربوتوكول
املعتمد لت�شغيل املن�ش�آت التعليمية
�أثناء اجلائحة بالإ�ضافة �إىل ترك
م�سافة التباعد على �أن تكون �آمنة
لتجنب التالحم اجل�سدي ..م�شريا
�إىل �أن��ه بالن�سبة لل�سكن اجلامعي
ف��إن اللقاح �إلزامي لدخول ال�سكن
اجلامعي وملن لديهم ا�ستثناء طبي
ع��ن التطعيم فعليهم اب ��راز نتائج
ف �ح ����ص خم�ب��ري � PCRسلبيه
�أ�سبوعياً.
و�أو� �ض��ح �أن��ه بخ�صو�ص الفعاليات
املتعلقة باملن�ش�آت التعليمية في�شري
ال�ب�روت ��وك ��ول �أي �� �ض �اً �إىل ال�سماح
لأول � �ي� ��اء الأم � � ��ور ب �ح �� �ض��وره��ا مع
االل � �ت� ��زام ب � ��الإج � ��راءات الوقائية
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال�ع�م��ل ع�ل��ى نظام
امل ��رور الأخ �� �ض��ر ،وف�ح����ص PCR
خم �ب��ري ال ي� �ت� �ج ��اوز � 96ساعة
وااللتزام بارتداء الكمام.
و�أك � � ��د �أن � �س �ي �ت��م م ��راق� �ب ��ة كافة
امل�ن���ش��آت التعليمية ع�ل��ى م�ستوى
الدولة ل�ضمان تطبيق الإجراءات
االح�ت�رازي ��ة وال��وق��ائ �ي��ة م��ن قبل
اجل �ه��ات امل�خ�ت���ص��ة وب��ال �ت �ع��اون مع
وزارة الرتبية والتعليم.
و�أ� � �ش� ��اد � �س �ع��ادة ه � ��زاع املن�صوري
امل� �ت� �ح ��دث ال ��ر�� �س� �م ��ي ع� ��ن قطاع

التعليم يف ال��دول��ة ب�ك��اف��ة اجلهود
املبذولة من قبل ال�ك��وادر الإدارية
والأكادميية التي التزمت بتطبيق
ك��اف��ة الإج � � ��راءات ل���ض�م��ان �صحة
و��س�لام��ة اجلميع يف بيئة املن�ش�آت
التعليمية ..مثنيا على دور �أبنائنا
الطلبة ومدى تعاونهم والتزامهم
مع �إدارة املن�ش�آت التعليمية ل�ضمان
جن��اح الف�صل ال��درا��س��ي الأول من
هذا العام.
وق ��ال �إن االل �ت ��زام ال ��ذي �شهدناه
م� ��ن ق� �ب ��ل اجل� �م� �ي ��ع يف امل �ن �� �ش ��آت
التعليمية حقق جناحاً وعودة �آمنة
ملقاعد ال��درا��س��ة مم��ا ي��دل على �أن
م�لام��ح ال �ع��ودة للحياة الطبيعية
ب ��ات ��ت ق��ري �ب��ة ج � ��داً ول� ��ن يتحقق
ذل��ك �إال ب��االل�ت��زام بكافة التدابري
االحرتازية والوقائية.
و�أ� � �ض � ��اف� :إن� �ن ��ا مل �� �س �ن��ا يف الفرتة
امل ��ا� �ض �ي ��ة م � ��دى ت� ��واف� ��ق وتناغم
ق� �ط ��اع ال �ت �ع �ل �ي��م ع �ل��ى امل�ستويني
امل�ح�ل��ي وال��وط �ن��ي ل���ض�م��ان العودة
الآمنة لأبنائنا الطلبة �إىل مقاعد
ال ��درا�� �س ��ة ح �� �ض ��وري �اً وق� ��د كانت
اجلهود واجلاهزية الوطنية عالية
وت �ت �� �س��م ب ��امل ��رون ��ة وذل � ��ك بف�ضل
التن�سيق والتوا�صل امل�ستمرين مع
القطاعات املعنية بهدف العودة �إىل
احل�ي��اة الطبيعية اجل��دي��دة بكافة
القطاعات".
وقال " يقع علينا اليوم دور احلفاظ
على هذه املكت�سبات وما مت حتقيقه
يف ال� �ف�ت�رة ال �� �س��اب �ق��ة ع �ل��ى عاتق
اجلميع فمن ال���ض��روري �أن تعزز
الكوادر التعليمية والإداري��ة ثقافة
امل�س�ؤولية املجتمعية ل��دى الطلبة

داخل وخارج البيئة التعليمية".
و�أ� � �ض ��اف " ال ن�ن���س��ى دور �أول �ي ��اء
الأم ��ور يف ذل��ك و�إن �ن��ا ن��ؤك��د ب�أنهم
�شريك �أ�سا�سي يف التوعية والإر�شاد
مب��ا يتعلق يف ه��ذه ال�ث�ق��اف��ة وبناء
ج�ي��ل واع ��ي وم ��درك بامل�س�ؤوليات
واملنجزات الوطنية".
وذك��ر �أن ال��دول��ة ت�شهد انخفا�ضاً
م� �ل� �ح ��وظ� �اً يف ع� � ��دد الإ� � �ص� ��اب� ��ات
والوفيات وذل��ك وفق ر�ؤي��ة القطاع
ال�صحي يف رف��ع املناعة املجتمعية
م��ن خ�لال توفري اللقاحات لكافة
�شرائح املجتمع.
ً
وقال " �إننا ن�ؤكد جمددا ب�أن قطاع
التعليم يو�صي ب�أهمية احل�صول
ع �ل��ى اجل ��رع ��ة ال ��داع� �م ��ة جلميع
الكوادر التعليمية والإدارية و�أبنائنا
ال �ط �ل �ب��ة خ��ا� �ص��ة يف ظ ��ل انت�شار
امل� �ت� �ح ��ورات ح� ��ول ال � �ع ��امل ،وذل ��ك
ب �ه��دف ت �ع��زي��ز امل �ن��اع��ة املجتمعية
ول���ض�م��ان ب�ي�ئ��ة �آم �ن��ة و��ص�ح�ي��ة يف
املن�ش�آت التعليمية بكافة مراحلها".
و�أ�� � �ش � ��ار �إىل �أن جن � ��اح ال � �ت� ��وازن
اال�سرتاتيجي فيما بني القطاعات
املعنية مبرحلة التعايف كان بف�ضل
اجل�ه��ود امل�ضنية م��ن قبل اجلميع
ون�ؤكد �أن للدور املجتمعي �ضرورة
ملحة للحفاظ على كافة مكت�سبات
ال� � ��دول� � ��ة خ ��ا�� �ص ��ة يف ال �ع��ام �ي�ي�ن
املا�ضيني.
وت��وج��ه ب��ال���ش�ك��ر �إىل ج�م�ي��ع فئات
امل �ج �ت �م��ع ..م� � ��ؤك � ��دا" :التزامكم
ب �ج �م �ي��ع ال� �ت ��داب�ي�ر والإج � � � � ��راءات
املعتمدة كفيل لن�صل لهذه املرحلة
م��ن ال �ت �ع��ايف وال� �ع ��ودة �إىل احلياة
الطبيعية اجلديدة".

تن�شر املعرفة والت�سامح

•• ابوظبي-الفجر:

ال �ت �ق��ى ال��دك �ت��ور حم �م��د ع �ب��د اهلل
ال �ع �ل��ي ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ملركز
ت��ري �ن��دز ل �ل �ب �ح��وث واال�ست�شارات
مب� �ك� �ت� �ب ��ه ،الإع � �ل ��ام � � ��ي الأمل � � � ��اين
ق���س�ط�ن�ط�ين � �ش��راي�ب�ر م ��ن الهيئة
العامة للبث الإذاع��ي يف جمهورية
املانيا االحتادية (.)ARD
ورح��ب د .العلي بال�ضيف الأملاين
وق � ��دم ل ��ه ع��ر� �ض �اً ت��و� �ض �ي �ح �ي �اً عن
�أن�شطة تريندز البحثية والفكرية،
واخلدمات التي يقدمها بخ�صو�ص
خم� �ت� �ل ��ف ق � �� � �ض ��اي ��ا ال � � �ع� � ��امل مبا
ي��دع��م � �ص �ن��اع ال� �ق ��رار والباحثني
والأكادمييني.
وق��د �أ� �ش��اد ��ش��راي�بر ب�أن�شطة مركز
ت��ري �ن��دز ل �ل �ب �ح��وث واال�ست�شارات
ال �ب �ح �ث �ي��ة وال �ع �ل �م �ي��ة ،ومب�ستوى
�إ� � �ص ��دارات ��ه ،وج� �ه ��وده ل�ن���ش��ر فكر
الت�سامح وال�سالم ،م�شدداً على �أن
تريندز ب��ات معروف اليوم كمن�صة
بحثية ع��امل�ي��ة تن�شر امل�ع��رف��ة التي
ت�صنع امل�ستقبل.
والتقى الإع�لام��ي الأمل��اين �شرايرب
خ�ل�ال ال ��زي ��ارة ،م��ع جمل�س �شباب
تريندز الباحثني وع��دد من باحثي
امل��رك��ز ،ح�ي��ث مت ا��س�ت�ع��را���ض �سبل
التعاون امل�شرتك ،وتعزيز التعاون يف
جماالت تبادل اخلرباء وم�شاركتهم
يف الأن�شطة امل�شرتكة� ،إ�ضافة اىل
تنظيم الفعاليات وامل�ؤمترات.
ك�م��ا �أط �ل��ع ب��اح�ث��و ت��ري�ن��دز ال�ضيف
الأمل ��اين على ج�ه��ود امل��رك��ز وعمله،
خا�صة فيما جمال درا�سات وبحوث
الإ� � �س �ل��ام ال �� �س �ي��ا� �س��ي ون �� �ش��ر قيم
الت�سامح� ،إ�ضافة اىل ا�ستطالعات

الر�أي العاملية.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه �أو� � �ض� ��ح ق�سطنطني
��ش��راي�بر لباحثي ت��ري�ن��دز م��ا تقوم
به الهيئة الأملانية من �أع�م��ال ،كما
�أب��دى ا�ستعداد امل�ؤ�س�سة لديه التي
تعنى بالت�سامح ،ل�ت�ب��ادل اخلربات
م��ع م��رك��ز ت��ري �ن��دز وت�ن�ف�ي��ذ ور���ش

ت��دري��ب ون �ق��ا���ش ب �ه��دف ن���ش��ر قيم
ال�سالم والت�سامح ون�ب��ذ الكراهية
وال �ع �ن��ف ،م���ش�يراً �إىل �أن امل�ؤ�س�سة
تتابع م��و��ض��وع الإ� �س�لام ال�سيا�سي
وحركة الإخوان امل�سلمني يف �أوروبا،
ك �م��ا �أن ل��دي �ه��ا خ�ب��رات وا� �س �ع��ة يف
جمال الأفالم الوثائقية.

ودع � ��ا الإع �ل�ام� ��ي الأمل � � ��اين باحثي
تريندز اىل امل�شاركة يف دعم املراكز
الأمل��ان �ي��ة والإع �ل ��ام ب �خ�برات �ه��م يف
جمال الإ�سالم ال�سيا�سي من خالل
امل���س��اه�م��ة يف امل� ��ؤمت ��رات والندوات
والأن�شطة امل�شرتكة ،م�شرياً �إىل �أن
املراكز البحثية والإعالمية الأملانية
تفتقر �إىل املعلومات والتحليالت
بهذا ال�ش�أن .يذكر �أن الهيئة العامة
للبث الإذاع� ��ي يف جمهورية �أملانيا
االحتادية  ،ARDهي احتاد �إذاعي
يتكون م��ن هيئات البث احلكومية
وق �ن��اة دوي�ت���ش��ه ف�ي�ل��ه� .أُ��س���س��ت عام
 1950وت���ش�ك��ل م��ع التلفزيون
الأمل ��اين ال�ث��اين ورادي ��و �أملانيا هيئة
ال �ب��ث ال �ع��ام يف �أمل��ان �ي��ا .تمُ َ � � � َّول �إىل
ح��د ك�ب�ير م��ن ر� �س��وم خ��دم��ة البث،
وتت�ضمن برامج وعرو�ض وخدمات
م�شرتكة مثل القناة الأوىل ومكتبتي
�آي �آر دي الب�صرية وال�سمعية.
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وكيل وزارة الدفاع ي�ستقبل عددا من كبار
�ضيوف معر�ض دبي للطريان 2021
•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سعادة مطر �سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع
مب �ك �ت �ب��ه يف م �ع��ر���ض دب� ��ي ل �ل �ط�ي�ران  2021ك�ل�ا على
ح��دة �سعادة ماركو�سديغوت �سكرتري املنتجات الدفاعية
الربازيلي ،وال�سيدة مريا ري�سنيك الوكيل امل�ساعد لوزارة
اخل��ارج�ي��ة ل���ش��ؤون الأم ��ن الإق�ل�ي�م��ي الأم��ري�ك��ي ،والوفود
املرافقة لل�ضيفني.
رح��ب �سعادة وكيل وزارة الدفاع بال�ضيفني وبحث معهما

08

تعزيز العالقات و�أوجه التعاون القائمة بني دولة الإمارات
وبلديهما� ،إىل جانب مناق�شة عدد من املوا�ضيع الع�سكرية
ذات االهتمام امل�شرتك.
من جانبهما �أ�شاد ال�ضيفان خالل اللقاء بامل�ستوى الرفيع
ال ��ذي مت�ي��ز ب��ه م�ع��ر���ض دب��ي ل�ل�ط�يران  2021يف دورته
ال�سابعة ع�شرة وع��دد ال�شركات امل�شاركة يف املعر�ض هذا
العام بالرغم من ظ��روف جائحة كوفيد ،-19كما �أبديا
�إعجابهما بالتنظيم واال�ستعرا�ضات اجلوية واملناورات التي
تخللت �أحداث املعر�ض.

قادة العامل يجتمعون يف الإمارات ل�صياغة م�ستقبل القطاعني ال�صناعي والتكنولوجي

•• دبي -وام:

حتت�ضن دبي يف  22نوفمرب اجلاري
فعاليات ال ��دورة ال��راب�ع��ة م��ن القمة
ال�ع��امل�ي��ة لل�صناعة والت�صنيع ،التي
ي �� �ش��ارك ف �ي �ه��ا جم �م��وع��ة م ��ن كبار
امل �� �س ��ؤول�ي�ن و� �ص �ن��اع ال � �ق ��رار وق� ��ادة
القطاعني ال�صناعي والتكنولوجي
مل �ن��اق �� �ش��ة ال� �ت ��وج� �ه ��ات ال�صناعية
والتكنولوجية واالقت�صادية والبيئية
ملرحلة م��ا بعد ك��ورون��ا ،وب�ح��ث �سبل
ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ت�رك ل �ب �ن��اء م�ستقبل
�أف�ضل وحتقيق تنمية �صناعية �شاملة
وم�ستدامة وتعزيز االزدهار العاملي.
وت�ست�ضيف القمة يف دورتها الرابعة،
ال �ت��ي ت �ق��ام ع�ل��ى م ��دى ي��وم�ين حتت
عنوان "االرتقاء باملجتمعات  ..توظيف
التقنيات الرقمية لتحقيق االزدهار"،
ما يزيد عن  200متحدث ي�شاركون
يف �أكرث من  30جل�سة نقا�ش ،بهدف
�إطالق حوار عاملي �شامل حول �أهمية
ت��وظ�ي��ف ت�ق�ن�ي��ات ال �ث��ورة ال�صناعية
الرابعة يف القطاع ال�صناعي.

وت���ض��م ق��ائ�م��ة ال � ��وزراء وامل�س�ؤولني
احلكوميني امل�شاركني يف القمة �أي�ضا
ك�ل�ا م ��ن م �ع ��ايل ال ��دك� �ت ��ور �سلطان
ب ��ن �أح �م ��د اجل ��اب ��ر وزي� ��ر ال�صناعة
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ت �ق��دم��ة ،وال �ل ��ورد
ج�يري جرمي�ستون ،وزي��ر اال�ستثمار
يف وزارة التجارة الدولية يف اململكة
امل �ت �ح��دة ،وم �ع��ايل ع �ب��داهلل ب��ن طوق
امل��ري ،وزي��ر االقت�صاد ،ومعايل بندر
بن �إبراهيم اخلريف ،وزير ال�صناعة
وال�ث��روة امل�ع��دن�ي��ة باململكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة ،وم �ع��ايل ال��دك �ت��ور عمرو
طلعت ،وزير االت�صاالت وتكنولوجيا
امل � �ع � �ل ��وم ��ات يف ج� �م� �ه ��وري ��ة م�صر
العربية ،ومعايل ح�سني بن �إبراهيم
احل �م��ادي وزي ��ر ال�ترب �ي��ة والتعليم،
وم�ع��ايل ��س��ارة بنت يو�سف الأم�ي�ري
وزي ��رة دول ��ة للتكنولوجيا املتقدمة
رئي�س جمل�س �إدارة وك��ال��ة الإم ��ارات
للف�ضاء ،ومعايل الدكتور �أحمد بن
عبداهلل حميد بالهول الفال�سي ،وزير
ال��دول��ة ل��ري��ادة الأع �م ��ال وامل�شاريع
ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة .وق ��ال اللورد

ج�يري جرمي�ستون وزي��ر اال�ستثمار
يف وزارة التجارة الدولية يف اململكة
املتحدة :حتتاج حكومات ال��دول �إىل
ال�ت�ع��اون فيما بينها ل�ت�ج��اوز الأزم��ة
التي فر�ضتها جائحة كورونا ،وذلك
م ��ن خ�ل��ال ت���ش�ج�ي��ع ال �� �ش ��راك ��ات يف
خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات ودع� ��م االبتكار
وت�ط��وي��ر ال�ق�ط��اع ال���ص�ن��اع��ي ،وتوفر
القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع
ف��ر� �ص��ة م �ث��ال �ي��ة ل� �ق ��ادة القطاعني
ال���ص�ن��اع��ي وال�ت�ك�ن��ول��وج��ي العامليني
خل��و���ض ن �ق��ا� �ش��ات � �ش �ف��اف��ة ،والعمل
معًا لو�ضع اخلطط التي من �ش�أنها
ال �ت �� �ص��دي ل �ل �ت �ح��دي��ات االجتماعية
واالق�ت���ص��ادي��ة والبيئية امل�ل�ح��ة التي
ي��واج�ه�ه��ا ع��امل�ن��ا ال �ي��وم ،وب �ن��اء ر�ؤي ��ة
م�شرتكة لتحقيق التنمية ال�شاملة
وامل�ستدامة ودع��م جهود الرقمنة يف
جميع �أنحاء العامل .وت�سلط جل�سات
ال �ن �ق��ا���ش ال �ت��ي ي�ست�ضيفها م�ؤمتر
القمة العاملية لل�صناعة والت�صنيع،
ال �� �ض ��وء ع �ل��ى ال � � ��دور ال� � ��ذي تلعبه
التقنيات املتقدمة ،مبا يف ذلك الذكاء

اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،و�إن �ت�رن ��ت الأ� �ش �ي��اء،
واحل ��و� �س �ب ��ة ال �� �س �ح��اب �ي��ة ،و�شبكات
اجليل اخلام�س ،يف �صياغة م�ستقبل
القطاعني ال�صناعي والتكنولوجي
العامليني ،وتطوير �سال�سل التوريد،
ودع��م ال�صناعات اخل���ض��راء ،وتعزيز
االع �ت �م��اد ع�ل��ى ال �ط��اق��ة امل�ستدامة،
وال� �ت� ��� �ص ��دي ل �ت �ح ��دي ت �غ�ي�ر امل� �ن ��اخ،
وامل�ساهمة يف و�ضع ال�سيا�سات البناءة،
وتطوير االقت�صادات العاملية.
وم� ��ن �أب � ��رز ج �ل �� �س��ات ال �ن �ق��ا���ش التي
ت�ست�ضيفها ال �ق �م��ة ،ج�ل���س��ة بعنوان
"توفري ال�ط��اق��ة ك�خ��دم��ة  ..رقمنة
ق �ط��اع الطاقة" ،وال �ت ��ي �سيتطرق
ف�ي�ه��ا � �س �ع��ادة ب �ي�تر ب��وب�ي�ل�ي��ف ،نائب
وزي ��ر ال �ط��اق��ة يف االحت� ��اد الرو�سي،
للحديث عن التغيريات واالبتكارات
ال�سريعة التي ي�شهدها قطاع الطاقة
امل� �ت� �ج ��ددة  ..ف �ي �م��ا ت �� �ش��ارك معايل
كارين احل��رار ،وزيرة البنية التحتية
ال��وط �ن �ي��ة وال �ط��اق��ة وامل� � ��وارد املائية
يف دول��ة ا��س��رائ�ي��ل ،يف جل�سة بعنوان
"التحول ال�ث�ن��ائ��ي  ..ح�ي��ث يلتقي

االبتكار والتكنولوجيا واال�ستدامة"،
�ستتحدث فيها ع��ن اال�سرتاتيجيات
امل �ت �ب �ع��ة ل�ت���س��ري��ع ت��وظ �ي��ف االبتكار
والتقنيات الرقمية لبناء "اقت�صاد
�أخ�ضر" .ك�م��ا ي �� �ش��ارك م �ع��ايل زكي
�أنور ن�سيبة ،امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب
ال�سمو رئي�س الدولة الرئي�س الأعلى
جلامعة الإمارات العربية املتحدة ،يف
جل�سة نقا�ش بعنوان " هل �سي�ساهم
التحول الرقمي يف حتقيق االزدهار؟"
تتطرق ح��ول تنامي االه�ت�م��ام ببناء
الأن �ظ �م��ة البيئية ال��رق�م�ي��ة وتوفري
ف ��ر� ��ص ال �ع �م��ل يف م �ن �ط �ق��ة ال�شرق
الأو� �س ��ط و�أف��ري �ق �ي��ا .وت���ش�ه��د القمة
� ً
أي�ضا م�شاركة كل من ،معايل غابرييل
دودو ن��دوك ،وزي��ر املناجم وال�صناعة
والتنمية التكنولوجية يف جمهورية
ال �ك��ام�يرون ،وم�ع��ايل ت�شام برا�سيد،
وزير ال�صناعة والعلوم والتكنولوجيا
واالبتكار يف مملكة كمبوديا ،ومعايل
ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز ول � ��د ال � ��داه � ��ي ،وزي� ��ر
االق�ت���ص��اد وال���ص�ن��اع��ة يف جمهورية
م��وري�ت��ان�ي��ا ،وم�ع��ايل �سيكاي نزينزا،

وزير ال�صناعة والتجارة يف زميبابوي،
�إىل جانب م�شاركة ر�ؤ�ساء تنفيذيني
لبع�ض �أك�ب�ر ال���ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة ،مبا
يف ذل ��ك ،ت��ال�ي����س ،وج �ن�رال موتورز،
ول��وك�ه�ي��د م��ارت��ن ،وه��ول �ي��ت باكارد،
وه� ��واوي ت�ي�ك�ن��ول��وج�ي��ز ،ويونيليفر،
ومايكرو�سوفت ،و�إريك�سون ،و�ألكاتيل
ل��و��س�ي�ن��ت �إن�ت�رب ��راي ��ز ،و��س�ب�ير بنك،
ومعهد �سكولكوفو ،ونوكيا وغريها
من ك�برى ال�شركات العاملية وين�ضم
لهم من الإم��ارات كبار قادة ال�صناعة
م � ��ن ك � ��ل م � ��ن �أدن� � � � � ��وك ،وم � �ب ��ادل ��ة،
و��ص�ن��دوق ت�ط��وي��ر ق�ط��اع االت�صاالت
وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات ،ودائ� ��رة التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة ب��أب��وظ�ب��ي ،واقت�صادية
دبي ،وحديد الإمارات ،وهيئة الطرق
وامل ��وا�� �ص�ل�ات ،وم ��ؤ� �س �� �س��ة الإم� � ��ارات
للطاقة النووية ،واالحتاد للقطارات،
و�أدنوك ،والإمارات العاملية للأملنيوم،
وم�صرف الإم ��ارات للتنمية ،و�شركة
� � �س �ت�رات� ��ا ل �ل �ت �� �ص �ن �ي��ع ،وجم �م ��وع ��ة
��س�ن��د ،وم�ن�ظ��وم��ة ت�ع��زي��ز ال�صناعية
"تعزيز" ،وم��دي�ن��ة دب��ي ال�صناعية،

وجي ،42وج��ام�ع��ة حم�م��د ب��ن زايد
للذكاء اال�صطناعي ،و�شركة �أبوظبي
الوطنية للطاقة "طاقة" .ودع��ا بدر
�سليم �سلطان العلماء ،رئي�س اللجنة
التنظيمية للقمة العاملية لل�صناعة
والت�صنيع ،قادة القطاعني ال�صناعي
والتكنولوجي امل�شاركني يف القمة �إىل
�ضرورة تكثيف اجلهود لتعزيز التعاون
امل�شرتك كخطوة �أ�سا�سية يف م�ساعي
�إع ��ادة ب�ن��اء اق�ت���ص��ادات�ه��م و�أعمالهم،
وقال  :متكنت القمة العاملية لل�صناعة
والت�صنيع ،ومنذ انطالقها لأول مرة
يف العام  ،2017من تكري�س مكانتها
ك�م�ن���ص��ة ع��امل �ي��ة رائ � ��دة جت �م��ع كبار
امل �� �س ��ؤول�ين وال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين واخل�ب�راء

والباحثني لإع ��ادة �صياغة م�ستقبل
القطاعني ال�صناعي والتكنولوجي،
والعمل معًا لتحقيق الأهداف وحتويل
الأفكار �إىل واقع  ..وال �شك �أن انعقاد
الدورة الرابعة من القمة يف الإمارات،
التي تعترب من �أ�سرع املراكز العاملية
منوًا و�أكرثها دعما لالبتكار وتوظيف
تقنيات ال�ث��ورة ال�صناعية الرابعة يف
ال �ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ي ،وب��ال �ت��زام��ن مع
�إك�سبو دبي ،املعر�ض العاملي الأ�شهر يف
العامل� ،سيعطي زخ ًما للقمة ويدعمها
يف م�ساعيها لإيجاد حلول للتحديات
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية،
وت��وف�ي�ر م�ستقبل ��ش��ام��ل وم�ستدام
ومتقدم ومزدهر.

�إيدج تكمل برامج الدمج بنجاح وت�ضيف ميزات معززة ومرونة يف املهام �إىل مدى الذخائر وزارة الدفاع تعتزم اال�ستحواذ على منظومة الدفاع اجلوية الكورية MSAM
•• دبي-وام:

•• دبي -وام:

�أع �ل �ن��ت "الطارق"� ،إح� ��دى �شركات
جمموعة ايدج واملتخ�ص�صة يف ت�صميم
وت�صنيع �أنظمة توجيه الذخائر بدقة،
خالل معر�ض دبي للطريان 2021
عن �سل�سلة من التطورات اجلوهرية
يف مدى منتجاتها ،مبا يف ذلك الدمج
الناجح لأنظمة "الطارق" مع قنابل
 HSLD 450/Mk 83فئة
 1000رط��ل .كما ق��ام��ت ال�شركة
ب��دم��ج جم�م��وع��ة امل �ي��زات الت�شغيلية
لأح ��دث تقنياتها وال �ت��ي ميكنها �أن
ت�ع��زز ق ��درات �أداء امل�ه��ام ب�شكل كبري
ملنتجات ال�شركة م��ن �أنظمة توجيه
الذخائر بدقة ذات املدى البعيد.
وخالل �سل�سلة من التجارب الناجحة
وامل�ستمرة� ،أثبتت "الطارق" القدرة
الت�شغيلية لأن�ظ�م�ت�ه��ا ب�ع�ي��دة املدى
واملوجهة بدقة على حمل ذخائر ي�صل
وزنها �إىل  1000رطل .وي�ستخدم هذا
الإ�صدار من "الطارق" نف�س املكونات
عالية الكفاءة يف ذخائر  Mk 81و
 ،Mk 82ما ي�ؤكد النموذج الفريد
للعمليات ذات التكلفة املنخف�ضة.
و�ستظهر الن�سخة اجلديدة من �أنظمة
توجيه الذخائر الدقيقة بعيدة من
"الطارق" لأول مرة يف معر�ض دبي
للطريان  .2021كما مت دمج �أحدث
التقنيات لإمكانية مكافحة ت�شوي�ش
الأنظمة املالحية و�أثبتت �أنها توفر
درج� ��ة ع��ال �ي��ة م��ن جن ��اح امل �ه��ام �ضد
العديد من �أج�ه��زة الت�شوي�ش عالية
ال �ط��اق��ة ع�ل��ى ن �ظ��ام حت��دي��د املواقع
العاملي .وقال ثيوني�س بوثا ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة "الطارق"�" :إن

ك�شف ��س�ع��ادة ط ��ارق عبدالرحيم احلو�سني الرئي�س التنفيذي ملجل�س
التوازن االقت�صادي عن �أن وزارة الدفاع تعتزم اال�ستحواذ على منظومة
الدفاع اجلوية الكورية  MSAMوالتي �ست�شكل �إ�ضافة نوعية لقدرات
و�إمكانيات الدفاع اجلوي الوطنية ،مو�ضحاً �أن قيمة ال�صفقة قد ت�صل �إىل
نحو  3.5مليار دوالر �أمريكي ما يعادل نحو  12.9مليار درهم.
وت�ع�ت�بر م�ن�ظ��وم��ة  MSAMم��ن �أح� ��دث م�ن�ظ��وم��ات ال ��دف ��اع اجلوي
ال�صاروخي متو�سط املدى ومن الأكرث تطورا يف العامل.
وقال احلو�سني  :و�صلنا �إىل مراحل متقدمة جدا يف املفاو�ضات مع اجلانب
الكوري واقرتبنا من �إبرام اتفاق نهائي بهذا ال�ش�أن ،مو�ضحاً �أن اجلانبني
اتفقا على تطوير املنظومة ح�سب املتطلبات العملياتية للقوات اجلوية
والدفاع اجلوي لدولة الإمارات العربية املتحدة.
و�أ�ضاف� :أن هذه ال�صفقة ت�أتي يف �إطار نطاق العمل اجلديد ملجل�س التوازن
االقت�صادي الذي يتوىل حالياً �إدارة م�شرتيات وعقود وزارة الدفاع ،م�ؤكداً
�أن جمل�س التوازن �سيوا�صل العمل مع �شركائه اال�سرتاتيجيني لتعزيز
قدرات الدولة الدفاعية وحتقيق الأولويات اال�سرتاتيجية يف هذا املجال
ف� ً
ضال ع��ن التطوير امل�ستمر يف جم��االت التكنولوجيا املتقدمة ب�شكل
ي�سهم يف حتقيق ر�ؤية الدولة املتمثلة يف بناء قطاع دفاعي متطور ويخدم
االهداف امل�ستقبلية.

تو�سعة حمولة "الطارق" �إىل القنابل
اجل ��وي ��ة ف �ئ��ة  1000رط� ��ل ودم ��ج
�أح � ��دث امل� �ي ��زات ال�ع�م�ل�ي��ات�ي��ة يندرج
� �ض �م��ن خ ��ارط ��ة ال �ط��ري��ق اخلا�صة
بالذخائر والتي �ستجعلها واحدة من
�أك�ثر الأ�سلحة الدقيقة امل��وث��وق��ة يف
اال�ستخدام .وتعد التجارب الناجحة
م�شجعة ل�ل�غ��اي��ة ،ك�م��ا نتطلع قدماً
�إىل الإعتماد الت�شغيلي لهذه الن�سخة
اجل � ��دي � ��دة واال�� �س� �ت� �ع� �م ��ال امل� �ي ��داين
يف ال��وق��ت املنا�سب" .وجن ��ح نظام
"الطارق" كذلك يف دم��ج م�ست�شعر
ج��دي��د ل �ت �ح��دي��د االرت � �ف� ��اع الأم �ث��ل
ل�لان�ف�ج��ار ،ح�ي��ث مت ت��أه�ي��ل ال�سالح
املعزز للطريان يف وقت �سابق من هذا
العام .وي�ساعد امل�ست�شعر على تعزيز
ق ��درة �أن �ظ �م��ة ت��وج�ي��ه "الطارق" يف
ا�ستخدام تطبيقات االنفجار اجلوي،
م��ا ي�سمح بتحييد ال�ب�ن�ي��ة التحتية
اال�سرتاتيجية ال�ستهدفة مثل من�ش�آت
ال ��رادار وامل��واك��ب ،با�ستخدام اختيار
االرتفاع القابل للتعديل .كما قامت

ال�شركة بدمج �أنظمتها م��ع القنابل
االخ�تراق�ي��ة عالية الأداء فئة 500
رط ��ل وال �ت��ي مت ت �ط��وي��ره��ا م ��ؤخ��راً
من م��ورد رئي�سي للر�ؤو�س احلربية
لت�صبح موجهة بدقة .ومتر القنابل
االخرتاقية املطورة حدي ًثا يف املراحل
ال�ن�ه��ائ�ي��ة م��ن ال��دم��ج وامل ��واءم ��ة ،ما
يوفر القدرة على اال�ستهداف بنجاح
مع �أهداف حم�صنة مثل املخابئ حتت
الأر�ض �أو اجل�سور �أو مراكز التحكم.
وم��ن املقرر �أن يبد�أ ت�أهيل الطريان
يف �أوائ� ��ل ع��ام  .2022وي�ع��د نظام
الطارق جمموعة متنوعة من توجيه
ال��ذخ��ائ��ر ب��دق��ة وامل���ص�م�م��ة للقنابل
اجل ��وي ��ة  Mk 81و  Mk 82و
/ Mk 83فئة - 500 – 250
 1000رطل ،/ما يوفر مرونة فائقة
يف امل�ه��ام بف�ضل ت�صميمها .ويتميز
النظام بطول مدى اال�ستهداف الذي
يتجاوز  120كيلومرتاً �إ�ضافة اىل
خيارات متعددة لأن��واع الباحث ،وهو
ح��ل تكتيكي متقدم ومي�ت��از بقدرات

عملياتية يف خمتلف الأحوال اجلوية
��س��واء يف الليل �أو ال�ن�ه��ار .كما يوفر
النظام خيار دم��ج ال�سلكي منخف�ض
التكلفة �أو ح ً
ال رقم ًيا للطائرات التي
تتطلب ن�ظ��ام ال�ت��وا��ص��ل ��س��واء كانت
 MIL-STD-1760القيا�سي �أو
 .DIGIBUSوقال بوثا " :يعد
االب�ت�ك��ار ع�ن���ص��راً رئي�سياً يف تطوير
الذخائر احلديثة والفعالة ،وت�ساعد
ه��ذه ال�ت�ح��دي�ث��ات الأخ �ي�رة ملجموعة
منتجات ال �ط��ارق ذات امل��دى البعيد
لتوجيه ال��ذخ��ائ��ر ب��دق��ة على �ضمان
الأداء ب��أع�ل��ى امل���س�ت��وي��ات يف �ساحات
امل�ع��ارك احلديثة .ويعك�س دم��ج هذه
امليزات الت�شغيلية التنوع الذي تتميز
به �أنظمة الطارق".
يذكر �أن �شركة "الطارق" هي جزء
م ��ن ق �ط��اع ال �� �ص��واري��خ والأ�سلحة
� �ض �م��ن جم �م��وع��ة اي� � ��دج ،جمموعة
التكنولوجيا املتقدمة يف قطاع الدفاع
وغريه والتي ت�صنف بني �أف�ضل 25
مورداً ع�سكرياً يف العامل.

�إيدج و�سرتاتا تتعاونان لدعم قدرات ت�صنيع هياكل الطائرات يف الإمارات
•• �أبوظبي  -وام:

�أع �ل �ن��ت ��ش��رك��ة �إي ب��ي �آي ،التابعة
مل �ج �م��وع��ة "�إيدج" ،ام �� ��س توقيع
اتفاقية �إطارية مع �سرتاتا للت�صنيع،
من�ش�أة الت�صنيع املتقدمة اململوكة
بالكامل ل�شركة مبادلة لال�ستثمار،
ب �ه��دف دف ��ع ع�ج�ل��ة �إن �� �ش��اء �صناعة
طريان م�ستدامة يف �أبوظبي.
وحت � ��دد االت �ف��اق �ي��ة  -ال �ت��ي وقعها
كري�ستيان زيهي ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �إي ب��ي �آي ،و�إ�سماعيل علي
عبداهلل ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
��س�ترات��ا ،ع�ل��ى ه��ام����ش م�ع��ر���ض دبي
ل� �ل� �ط�ي�ران  - 2021ال� ��� �ش ��روط
وال �� �ض��واب��ط ال �ت��ي ��س�ت�ح�ك��م جميع
�أ��ش�ك��ال ال�ت�ع��اون امل�ستقبلي ب�ين �إي
ب ��ي �آي و� �س�ت�رات��ا ح ��ول برناجمي
الطائرات لدى �إيربا�ص وبوينغ.
وق� � ��ال زي� �ه ��ي  :االت� �ف ��اق� �ي ��ة حتقق
م�صلحة ال �ط��رف�ين وت �ع��زز ق ��درات
ال�ت���ص�ن�ي��ع امل �ح �ل �ي��ة �إىل ح ��د بعيد
..م���ش�يرا �إىل �أن ت��وق�ي��ع االتفاقية
ي� ��أت ��ي يف وق � ��ت ي� �ع ��اد ف �ي��ه ترتيب
الأول��وي��ات �ضمن قطاعي الطريان

وال��دف��اع خ�لال مرحلة التعايف بعد
جائحة كورونا.
و�أ�ضاف  :تعد �إي بي �آي مورداً �إقليمياً
مف� ً
ضال لقطع طائرات �إيربا�ص ،ويف
�سبتمرب  ،2020و�سعنا من�ش�آتنا
ل��دع��م ت�صنيع �أج ��زاء ط��ائ��رة بوينغ
 787درمياليرن ،مما عزز �شراكتنا
احل��ال �ي��ة  ..ون �ظ��راً لال�ضطرابات
غ�ير امل�سبوقة يف �سال�سل التوريد
املحلية التي يبدو �أنها �ست�ستمر على
املدى املتو�سط?? ،تتاح اليوم فر�صة
حقيقية �أم� ��ام امل���ص�ن�ع�ين املحليني
لالرتقاء �إىل م�ستوى �أعلى و�إثبات
كفاءاتهم.

وق��ال �إ�سماعيل ع�ب��داهلل  :ب�صفتنا
�شركة م�صنعة حملية يف الإم ��ارات
متلك  12عاماً من اخلربة يف قطاع
ال �ط�يران� ،أ�س�ست ��س�ترات��ا عالقات
م �ن��ذ ف�ت��رة ط��وي �ل��ة م ��ع �إي ��رب ��ا� ��ص
وبوينغ ،واحتفلنا يف دي�سمرب 2020
ب ��إجن��از رئ�ي���س��ي مت�ث��ل يف ا�ستن�ساخ
ق ��درات بوينغ يف ال�ع�ين ،بعد �شحن
�أول مثبت ع �م��ودي ل�ط��ائ��رة بوينغ
 787م�صنع بالكامل خارج مرافق
ب��وي�ن��غ يف ال��والي��ات امل �ت �ح��دة ،وعرب
ه��ذه ال���ش��راك��ة اجل��دي��دة م��ع �إي بي
�آي� ،سن�ستفيد من مكانتنا ك�شريك
م��وث��وق �ضمن �سل�سلة �إم ��داد قطاع

الطريان حول العامل ،ونعزز ح�ضور
عالمة "�صنع بفخر يف الإمارات".
ومن من�ش�آتها داخ��ل جممع نربا�س
العني للطريان ،ت�ص ّنع �سرتاتا هياكل
الطائرات املركبة املتقدمة  ..وبعد
عقد من �إن�شائها ،اكت�سبت ال�شركة
�سمعة جيدة ك�شريك مف�ضل لكربى
��ش��رك��ات ت�صنيع ال�ط��ائ��رات العاملية
 ..وع��ززت ج�ه��ود ال�شركة احل�ضور
ال� ��دويل ل��دول��ة الإم � ��ارات يف قطاع
ال� �ط�ي�ران ،ح �ي��ث ي�ح�م��ل  8%من
"�صنع
الأ�سطول العاملي الآن �شعار ُ
بفخر يف دولة الإمارات" للجودة.
وت�ص ّنع �إي بي �آي مكونات هند�سية
دق �ي �ق��ة وع��ال �ي��ة اجل � ��ودة لقطاعات
ال��دف��اع وال �ف �� �ض��اء وال �ن �ف��ط والغاز
ومت جتهيزها بقدرات و�أدوات قطع
متقدمة لتنفيذ هند�سة الت�صنيع
وم � �ع� ��اجل� ��ة الأ�� � �س� � �ط � ��ح وال � �ط�ل��اء
والإ�� � �ص �ل��اح وال �ت �ج �م �ي��ع .وتعترب
ال�شركة ج��زءاً من قطاع دع��م املهام
�ضمن اي��دج ،جمموعة التكنولوجيا
املتقدمة يف جمال الدفاع وغريه من
امل �ج��االت وال�ت��ي تعد �إح ��دى �أف�ضل
 25مورداً يف العامل.

ليوناردو و�سابينا تكنك�س توقعان مذكرة
تفاهم لإطالق نظام Miysis DIRCM
•• دبي-وام:

وق� �ع ��ت ل � �ي� ��ون� ��اردو ،وه � ��ي �شركة
ع ��امل � �ي ��ة م �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف جم ��ال
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ت �ق��دم��ة� ،أم �� ��س،
ع �ل��ى ه��ام ����س ف �ع��ال �ي��ات معر�ض
دب� ��ي ل �ل �ط�ي�ران  ،2021مذكرة
تفاهم مع �شركة "�سابينا تكنك�س"
ال �ف��رن �� �س �ي��ة امل �خ �ت �� �ص��ة بخدمات
ال �� �ص �ي��ان��ة والإ�� � �ص �ل��اح والعمرة
بهدف اال�ستفادة من الفر�ص التي
توفرها �سوق حماية طائرات كبار
ال�شخ�صيات والطائرات الع�سكرية
وخا�صة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أوروبا و�أفريقيا.
و�ستعمل �سابينا تكنك�س مبوجب
م � ��ذك � ��رة ال� �ت� �ف ��اه ��م ع� �ل ��ى توفري
ت�ق�ن�ي��ة Miysis DIRCM
"الإجراءات امل� ��� �ض ��ادة املوجهة
بالأ�شعة حتت احلمراء" لعمالئها
امل �ت �ط �ل �ع�ين �إىل ت �ع��دي��ل وجتهيز
طائراتهم مبعايري حماية عالية
�ضد ال���ص��واري��خ امل��وج�ه��ة بالأ�شعة
حتت احلمراء.
وت� � �ع� � �م � ��ل ت � �ق � �ن � �ي� ��ة Miysis
 DIRCMع�بر ت�سليط ليزر
عايل الطاقة على نظام ا�ستهداف
اخل� � ��ا�� � ��ص ب � ��ال� � ��� � �ص � ��اروخ ب� �ه ��دف
ال �ت �� �ش��وي ����ش ع �ل �ي��ه و�إج � �ب� ��اره على
االبتعاد عن الهدف املق�صود حيث
�أك � ��دت حت �ل �ي�لات م�ك�ث�ف��ة وجت ��ارب
�أج��ري��ت بالذخرية احلية م��ن قبل

اململكة املتحدة وعمالء يف عد ٍد من
دول ال �ع��امل �أن تقنية Miysis
 DIRCMق ��ادرة ع�ل��ى هزمية
ال�صواريخ املوجهة بالأ�شعة حتت
احلمراء بن�سبة .% 100
ومت ت���ص�م�ي��م ت �ق �ن �ي��ة Miysis
وتطويرها يف مدينة �إدنربة باململكة
املتحدة ومت ت�سليمها بالفعل �إىل
القوات امل�سلحة الربيطانية وعدد
من ال��دول الأخ��رى يف حلف �شمال
الأطل�سي "ناتو" و�أخ��رى من غري
الدول الأع�ضاء.
و��س�ت�م�ك��ن ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة الفريدة
م� ��ال � �ك� ��ي ال � � �ط� � ��ائ� � ��رات اخل ��ا�� �ص ��ة
واحل� �ك ��وم� �ي ��ة وال� � �ق � ��وات اجل ��وي ��ة
يف ال� ��� �ش ��رق الأو� � � �س� � ��ط وخ ��ارج ��ه
م��ن اجل �م��ع ب�ي�ن ق � ��درات التكامل
ال��داخ�ل�ي��ة ل�شركة �سابينا تكنك�س

يف م��ا يتعلق مب�شاريع التعديل �أو
التحديث املعقدة وتقنية Miysis
 DIRCMم��ن ل�ي��ون��اردو التي
�أثبتت كفاءتها.
وق� � ��ال ف �ي �ل �ي��ب رو�� �ش� �ي ��ه الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �سابينا تكنك�س :
بف�ضل قدرتنا العالية على التكامل
ف �ق��د ع �م��دن��ا �إىل ت�ن�ف�ي��ذ واعتماد
ت�ع��دي�لات ح�ل��ول احل�م��اي��ة الذاتية
ل �ل �ع��دي��د م ��ن امل �� �ش�غ �ل�ين يف جميع
�أنحاء العامل.
م��ن جهته ق��ال ت��وين �إن�ي����س نائب
الرئي�س للمبيعات لتقنيات الرادار
والر�صد املتقدم يف �شركة ليوناردو
�إن تقنية Miysis DIRCM
توفر حماية �شاملة �ضد ال�صواريخ
امل��وج �ه��ة ب��الأ� �ش �ع��ة حت��ت احلمراء
ون�ت�ط�ل��ع ق��دم �اً ل�ل�ع�م��ل م��ع مالك

الطائرات ومقدمي خدمات النقل
اجل ��وي وت��زوي��ده��م ب�ه��ذه التقنية
ال �ه��ام��ة ال �ت ��ي م ��ن � �ش ��أن �ه��ا �إن �ق ��اذ
احلياة.
ي � ��ذك � ��ر �أن ت� �ق� �ن� �ي ��ة Miysis
 DIRCMم �ت��وف��رة للجهات
والأف� ��راد ال��راغ�ب�ين يف اقتنائها ..
وي�ضمن ت�صميم وت�صنيع وت�أمني
��س�ل���س�ل��ة ال �ت��وري��د اخل��ا� �ص��ة بهذه
التقنية املتقدمة يف اململكة املتحدة
ت���س�ه�ي��ل ت �� �ص��دي��ره��ا ل �ل �ع �م�لاء يف
ال�شرق الأو�سط وخارجه.
وت� �ع ��د ل � �ي� ��ون� ��اردو � �ش ��رك ��ة عاملية
متخ�ص�صة يف جم��ال التكنولوجيا
املتقدمة وهي من ال�شركات الرائدة
عامليا يف جم��ال ال�ط�يران والدفاع
والأم��ن وه��ي املجموعة ال�صناعية
الرئي�سة يف �إيطاليا.
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وفد برازيلي يطلع على �أف�ضل ممار�سات حماكم دبي يف املجال الق�ضائي والإداري
•• دبي -وام:

اطلع وفد برازيلي رفيع امل�ستوى خالل زيارة �إىل حماكم دبي على �أف�ضل
املمار�سات التي تنتهجها يف املجال الق�ضائي والإداري و�أهم الو�سائل التي
ت�سرع العملية الق�ضائية والآلية املتبعة يف تنفيذ الأحكام.
ورح��ب ��س�ع��ادة ط��ار���ش عيد امل�ن���ص��وري م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب��ي بالوفد
الربازيلي برئا�سة مي�شيل ميغيل اليا�س  -ال��ذي ت��وىل من�صب رئي�س
ال�برازي��ل ال�سابع والثالثني يف الفرتة من � 31أغ�سط�س � 2016إىل
 31دي�سمرب  - 2018م�ؤكدا �أن الزيارة ت�أتي يف �إطار تعزيز عالقات
ال�صداقة املتميزة واتباع ال�سبل الكفيلة بتطوير هذا التعاون لآفاق �أو�سع

.
و�أكد املن�صوري خالل اللقاء �أن حماكم دبي م�ستمرة يف تو�سيع جماالت
اال�ستخدام التقني يف خدماتها وذلك للتطور الالفت يف الفرتة املن�صرمة
يف املجال التقني على خمتلف الأ�صعدة املحلية والعاملية.
من جانبه �أ�شار �سعادة القا�ضي حممد ال�سبو�سي رئي�س املحاكم االبتدائية
يف حماكم دبي �إىل التزام املحاكم بتطوير املنظومة الق�ضائية مبا يواكب
م�سرية التحول الرقمي والتي تتما�شى مع املمار�سات العاملية الف�ضلى
�سعيا منها لتنفيذ التوجيهات ال�سديدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" يف �إ�سعاد املتعاملني وحتقيق رفاهية املجتمع .

وا�ستعر�ض رئي�س املحاكم االبتدائية ملف الدعوى الرقمي والأحكام
الق�ضائية الرقمية الذي �أ�سهم بدوره يف �إيجاد قنوات تفاعلية مبتكرة
تلبي احتياجات املتعاملني وت�سهم يف �إ�سعادهم والتي �سعت الدائرة يف
حتقيقها لتتما�شى مع توجه حكومة دبي للو�صول �إىل نقلة نوعية يف
�إجراءات التقا�ضي ل�ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات للجمهور التي تتيح
لهم يف نف�س الوقت �إجناز العديد من �إجراءات التقا�ضي عرب التطبيقات
الذكية وذل��ك بعد �أن حولت حماكم دب��ي جميع خدماتها �إىل خدمات
رقمية.
كما اطلع الوفد خالل زيارته على نظام القاعات الرقمية التي توفرها
حماكم دبي وتتبع يف ت�صميمها ملن�صة العدالة الرقمية والتي تعترب �أهم

جت�سيد للثورة الرقمية واملرئية للتطبيق الق�ضائي التقني ومواكبة
للوترية العالية التي تتميز بها حركة التنمية ال�شاملة يف دبي وتبني
احللول املبتكرة التي تتما�شى مع توجه احلكومة للو�صول �إىل نقلة
نوعية يف �إج ��راءات التقا�ضي حيث حتر�ص حماكم دب��ي على االرتقاء
الدائم بخدماتها وحتويلها �إىل تقنيات ذكية وعلى تطور منظومتها
الق�ضائية والبنية التحتية الت�شريعية ملواكبة �أحدث االبتكارات لتقدمي
�أف�ضل و�أرقى اخلدمات وت�سهيلها للمتعاملني ورفع الكفاءة الت�شغيلية
وا�ستخدام التقنيات احلديثة لإجناز معامالت املراجعني عن بعد حيث
متتاز دبي ب�أنها توفر خيار التقا�ضي من خالل نظام ق�ضائي متطور
ي�سخر التقنيات احلديثة ليفوق توقعات املتعاملني.

�شرطة ر�أ�س اخليمة تختتم
مترين ح�صن الدار  2بنجاح
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

اختتمت �شرطة ر�أ�س اخليمة مترين ح�صن الدار  2الذي �أقيم بقاعة امل�ؤمترات
بفندق دب��ل ت��ري ب��اي هيلتون املرجان ومب�شاركة ع��دد من اجلهات احلكومية
املحلية املعنية ملواجهة التهديدات والأخطار املختلفة للأمن الداخلي ،ومت من
خالله ا�ستعرا�ض جمموعة من ال�سيناريوهات ثم حتليل خمرجاتها للتعامل
معها.
�شهد التمرين ــ ال��ذي عقد حتت �إ�شراف ومتابعة من اللواء علي عبد اهلل بن
علوان النعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة رئي�س فريق الطوارئ والأزمات
والكوارث املحلي ــ العميد عبداهلل خمي�س احلديدي ،نائب قائد عام �شرطة ر�أ�س
اخليمة ،الذي رحب يف بداية التمرين بامل�شاركني قائال" :ي�أتي هذا التدريب
يف �إط ��ار الأه� ��داف اال�سرتاتيجية ل ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة لتعزيز الأم ��ن والأم ��ان،
وح�سب اخلطة ال�سنوية املعتمدة ل�ضمان اال�ستعداد ورف��ع اجلاهزية ملواجهة

املخاطر والتهديدات ب�أنواعها والتقليل من �آثارها" ،م�ؤكداً �أهمية العمل بروح
الفريق من خالل تعزيز التن�سيق امل�شرتك بني كافة اجلهات املعنية مبختلف
م�ستوياتها .من جانبه �أكد العميد الدكتور حممد �سعيد احلميدي ،مدير عام
العمليات املركزية ،على �أهداف "ح�صن الدار " 2والتي من �أهمها التدريب على
التخطيط و�إج ��راءات ال�سيطرة على عمليات الأم��ن الداخلي ،والتعرف على
طبيعة م�سرح العمليات ،والعمل من خالل التمرين على �إبراز �أهمية التعامل
م��ع الأح ��داث ،واعتماد �آل�ي��ة التن�سيق وتفعيل التعاون ب�ين اجل�ه��ات امل�شاركة،
و�أهمية التدريب للإدارات املنفذة خلطط الأمن الداخلي والتعاون بينها وبني
اجلهات الداعمة ،وكيفية احل�صول على املعلومات وا�ستنتاجها وحتليلها ،وو�ضع
خطط التعامل مع الإعالم ودور املتحدث الر�سمي يف اخلطة الإعالمية.
للعديد
وقال العميد علي النقبي ،مدير �إدارة العمليات" :ي�أتي التمرين امتدادا
املفاهيم الأ�سا�سية لإداره الأزمات والكوارث وم�ستويات الطوارئ حيث ا�ستهدفت
من التمارين ال�سابقة ،حيث يهدف �إىل تعزيز التعاون بني كافة اجلهات امل�شاركة فرق االزمات وقادة املناطق الأمنيه ويهدف التمرين اىل تعزيز املفاهيم اخلا�صه
والتدريب والتخطيط على عمليات الأمن الداخلي وت�ضمن ور�شه تدريبية ل�شرح بالقيادة وال�سيطرة وفهم الأدوار وامل�س�ؤوليات املوكلة �إليهم".
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يف ختام مترين الطاولة "ح�صن الدار" ،كرم العميد حممد احلميدي جميع
�أع�ضاء الفريق واجلهات امل�شاركة ،م�شيداً بجهود القائمني على �إعداد التمرين
وتنفيذه ،وم�ؤكداً جناح التمرين من خالل حتقيق كافة �أهدافه.

جامعة �أبوظبي و�شركة بيئة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربامج التدريبية يف علوم البيئة جامعة دبي توقع مذكرة للتعاون ودعم مركز را�شد لأ�صحاب الهمم

جامعة �أبوظبي" :ي�سعدنا التعاون
م ��ع � �ش��رك��ة "بيئة" ل��رف��ع الوعي
وتعزيز اجلهود ملواجهة التحديات
ال�ب�ي�ئ�ي��ة وحت �ق �ي��ق م���س�ت�ق�ب��ل �أك�ث�ر
ا�ستدامة .ونتطلع �إىل تطوير �إطار
عمل رائد للم�ضي بالبحوث اخلا�صة
ب�إدارة املوارد الطبيعية ،وتغري املناخ
والنفايات ،وو�ضع احللول املنا�سبة،
حيث ندرك يف جامعة �أبوظبي �أهمية
احلفاظ على البيئة باعتبارها مهمة
نبيلة علينا ال�ع�م��ل ع�ل��ى حتقيقها
باعتبارنا �إح��دى اجلامعات الرائدة
يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال
�أفريقيا" .و�أ�ضاف" :توا�صل جامعة
�أبوظبي م�ساعيها لإ��ش��راك الطلبة
يف ت �ط��وي��ر ح �ل��ول م �ب �ت �ك��رة لأك�ث�ر
التحديات العاملية وحتفيزيهم على
تعزيز م�شاركتهم يف جهود احلفاظ

ع �ل ��ى ال �ب �ي �ئ ��ة ،م ��وا� �ص �ل�ي�ن متكني
طلبتنا من خالل تزويدهم باملعرفة
وال �ف��ر���ص ال�ع�م�ل�ي��ة وور� � ��ش العمل
التي ترثي مهاراتهم وت�ساعدهم يف
م�ساراتهم الوظيفية يف امل�ستقبل من
خالل �شراكات و�سبل تعاون جتمعنا
مب�ؤ�س�سات حملية و�إقليمية وعاملية
رائدة يف جماالتها".
وقال �سعادة خالد احلرميل" :نتطلع
م ��ن خ�ل��ال ال �� �ش��راك��ة م ��ع جامعة
�أب��وظ �ب��ي �إىل ت �ب ��ادل خ�برات �ن��ا مع
الأج �ي��ال ال�ق��ادم��ة م��ن الأكادمييني
وامل�ه�ن�ي�ين ،ال��ذي��ن �سيكون لهم دور
حموري يف حتقيق م�ستقبل م�ستدام
ب�ي�ئ�ي�اً يف دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ومنطقة ال���ش��رق الأو�سط
والعامل �أجمع .فمن خالل الربامج
التي تطورها "بيئة"� ،سنعمل �إىل
جانب جامعة �أبوظبي على توحيد
اجل �ه ��ود حم �ل �ي �اً وع��امل �ي �اً وت�سليط
ال�ضوء على التحديات التي تواجه
البيئة ،مع امل�ضي يف ت�سريع وترية
الربامج واملبادرات ملعاجلتها".
و ُت�ع��د كلية العلوم ال�صحية �أحدث
ال�ك�ل�ي��ات ال �ت��ي اف�ت�ت�ح�ت�ه��ا اجلامعة
�أم� ��ام ال�ط�ل�ب��ة ،وت��رك��ز ع�ل��ى تقدمي
جتربة �أكادميية متميزة يف ال�صحة
العامة وال�صحة وال�سالمة البيئية
والتغذية والعلوم الطبية احليوية،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ت��وف�ير ف��ر���ص بحثية
م �ت �ق��دم��ة ل�ل�ط�ل�ب��ة وال �ت �ف��اع��ل مع
املجتمعات املحلية والعاملية على حد
�سواء.

و ّق �ع��ت ج��ام�ع��ة دب��ي م��ذك��رة تفاهم
للتعاون ودعم مركز را�شد لأ�صحاب
الهمم وذل��ك حر�صاً م��ن اجلامعة
ع�ل��ى تفعيل امل���س��ؤول�ي��ة املجتمعية
م��ن خ�ل�ال دع ��م ب��رام��ج وم�شاريع
امل � ��ؤ� � �س � �� � �س ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة و�شبه
احلكومية وم�ؤ�س�سات النفع العام يف
�إمارة دبي.
و ّق��ع امل��ذ ّك��رة �سعادة الدكتور عي�سى
الب�ستكي رئي�س جامعة دبي و�سعادة
مرمي عثمان مدير عام مركز را�شد
ل��رع��اي��ة �أ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م .تهدف
امل ��ذك ��رة �إىل م�ن��ح �أ� �ص �ح��اب الهمم
الثقة عن طريق دجمهم يف حميط
من الأ�سوياء لر�سم و�صنع م�ستقبل
�أكرث �إ�شراقاً ومت ّيزاً ،بالإ�ضافة �إىل
دجم �ه��م يف ال�ت�ع�ل�ي��م الأك ��ادمي ��ي �أو
الت�أهيل املهني ال��ذي ي�ساعدهم يف
ّ
تخطي �صعوبات احلياة.
ومب��وج��ب امل��ذك��رة ت�ل�ت��زم اجلامعة
ب��دع��م امل��رك��ز م ��ادي �اً ورع ��اي ��ة �صف
درا��س��ي يحمل ا��س��م اجلامعة داخل
امل� ��رك� ��ز ،وب� ��إق ��ام ��ة م �ع��ر���ض داخ ��ل
احل � ��رم اجل��ام �ع��ي ل �ل��وح��ات طلبة
املركز لت�شجيع الطلبة والعاملني يف
اجلامعة على التفاعل مع �أ�صحاب
الهمم .كما تلتزم اجلامعة بتقدمي
ع��رو���ض خا�صة وح�سومات لأهايل
الطلبة املنت�سبني ب��امل��رك��ز وكذلك
العاملني به.
كما يلتزم امل��رك��ز بتكرمي اجلامعة

ون�شر كل ذلك يف الالئحة ال�شرفية
ومن خالل و�سائل الإعالم املختلفة
ومواقع التوا�صل االجتماعي.
و�أ ّك ��د ال��دك�ت��ور الب�ستكي �أن توقيع
امل��ذك��رة ي ��أت��ي ت�ق��دي��راً ل ��دور املركز
وج �ه��وده يف رع��اي��ة ودع ��م �أ�صحاب
ال �ه �م��م و�أن اجل��ام �ع��ة ت��رت �ب��ط مع
املجتمع مب�س�ؤولية اجتماعية نابعة
من كونها مركزاً للإ�شعاع ونتيجة
للدور املجتمعي الذي يفر�ضه عليها
دوره ��ا امل �ح��وري يف �إع ��داد الأجيال
اجل��دي��دة امل��ؤه�ل��ة علمياً و�أخالقياً
وامل �� �س ��ؤول ��ة ع ��ن ت �ط��وي��ر املجتمع
وامل���س��اه�م��ة يف ال�ت�ن�م�ي��ة امل�ستدامة
بجميع جماالتها ومناحيها ،م�شرياً
�إىل �أ ّن امل�س�ؤولية االجتماعية تعني
يف الأ� �س��ا���س ح��ب ال��وط��ن والتفاين
يف ال �ع �م��ل والإخ �ل�ا� ��ص للآخرين
واح�ترام�ه��م .و�أ��ض��اف �أن اجلامعة

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو� /سعيده قا�سم
ع� �ب ��داهلل � �ص��ال��ح  ،اليمن
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()08882748
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0507919594

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /م�ؤيد �شاهر
م ��و�� �س ��ى ح �ت��ر  ،االردن
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
()288598Qمنيجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0555080770

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و � /سيلفارا�سو
كاروباياه كاروباياه  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()4992653L
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0501152225

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /حممد
�� �ش ��اه ج� �ه ��ان حم� �م ��د على
 ،ب �ن �غ�ل�ادي ����ش اجلن�سية
 ج � � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )0988522EHمن
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0506263456

•• �أبوظبي-الفجر:

وق �ع��ت ج��ام�ع��ة �أب��وظ �ب��ي و"بيئة"،
ال�شركة الرائدة يف جمال اال�ستدامة
واحل � �ل ��ول ال �ب �ي �ئ �ي��ة ع �ل��ى م�ستوى
ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط ،م ��ذك ��رة تفاهم
ل �ت��و� �س �ي��ع ن �ط ��اق ال �ب�رام ��ج املهنية
يف ال �ع �ل��وم ال �ب �ي �ئ �ي��ة ،ح �ي��ث يتطلع
الطرفان �إىل الدمج بني الكفاءات
الأك � ��ادمي� � �ي � ��ة امل� �ت� �م� �ي ��زة جلامعة
�أب��وظ �ب��ي وخ �ب��رات � �ش��رك��ة "بيئة"
�ضمن خمتلف ال�ق�ط��اع��ات املتعلقة
باال�ستدامة لتطوير دورات وبرامج
تدريبية جديدة ت�سلط ال�ضوء على
حم� ��اور م�ه�م��ة ت���ش�م��ل ت �غ�ير املناخ
و�إدارة النفايات ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز
ف��ر���ص ال�ت�ع�ل��م يف ال �ع �ل��وم البيئية
يف اجل��ام �ع��ة ،واالرت� �ق ��اء بالتعاون
الأكادميي وتبادل اخلربات العلمية
بني الطرفني.
ووق� � ��ع م� ��ذك� ��رة ال �ت �ف��اه��م ك� ��ل من
الدكتورة ن�سرين علوان ،عميد كلية
ال�ع�ل��وم ال�صحية ب��الإن��اب��ة ،و�سعادة
خالد اﺤﻟﺮﻤﻳﻞ ،الرئي�س التنفيذي
ملجموعة "بيئة" ،بح�ضور ك��ل من
حممد احلو�سني ،الرئي�س التنفيذي
ل�لا��س�ت���ش��ارات واخل��دم��ات البيئية،
وهند احلويدي ،مدير �إدارة التعليم
والتثقيف البيئي ،و�سامي هانديل،
م��دي��ر �إدارة معهد الإدارة البيئية
واال��س�ت��دام��ة يف �شركة "بيئة"� ،إىل
ج��ان��ب �أع �� �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة التدري�سية
يف كلية العلوم ال�صحية يف جامعة

�أب ��وظ� �ب ��ي ،مب ��ا يف ذل� ��ك الدكتورة
مي�شال �شرفان ،رئي�س ق�سم البيئة
وال�صحة ال�ع��ام��ة ،وال��دك�ت��ورة رهف
ع�ج��اج ،الأ��س�ت��اذ امل�ساعد يف ال�صحة
وال�سالمة البيئية.
ومبوجب ال�شراكة� ،سيطور الطرفان
برامج جديدة تعزز التفوق الأكادميي
واملهني لدى الطلبة ،وميكن �إتاحتها
�أم� ��ام امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ت��ي ت�ت�ط�ل��ع �إىل
االرتقاء بجهودها البحثية يف املجال
ال �ب �ي �ئ��ي .و��س�ي�ع�م��ل ال �ط��رف��ان على
تنظيم الفعاليات والأح� ��داث التي
من �ش�أنها تعزيز الوعي البيئي بني
الطلبة واملجتمعات ،بالإ�ضافة �إىل
ح�ضور ندوات وم�ؤمترات ذات �صلة
للم�شاركة يف احل ��وار ال�ع��امل��ي حول
اال�ستدامة.
وقال الربوفي�سور وقار �أحمد ،مدير

اعالن فقدان �شهادات �أ�سهم
فقدت �شهادات ا�سهم با�سم كل من دروي�ش حممد ح�سني اخلوري
�شهادة ا�سهم �صادرة من �شركة ات�صاالت رقم ال�شهادة 119699
بعدد � 5998سهم و�شهادة رقم  109105بعدد ا�سهم  9وفاطمة
دروي�ش حممد ح�سني اخلوري رقم ال�شهادة  109253بعدد ا�سهم
 2و�شهادة رقم  119814بعدد ا�سهم  1139يرجو على من
يجدها ارجاعها اىل املبنى الرئي�سي ل�شركة ات�صاالت الطابق  15او
الإت�صال بالرقم 0502807000
الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13394بتاريخ 2021/11/17
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0027118
اخطار عديل
املخطر  :الب�شائر للأمن وال�سالمة
العنوان :ار�ض مبكاتب وم�ستودع بوا�سطة مدينة دبي ال�صناعية � -سيح �شعيب  - 3هاتف رقم0502414482 :
املخطر اليه االول � :شركة ال�شرق الأو�سط للخر�سانة اجلاهزة ذ م م – الهاتف04885880/048858421 :
الربيد االكرتوين  - info@middleeastreadymix.com :العنوان :دبي – جممع دبي لال�ستثمار �- 2شارع  -62مبنى با�سم
�شركة ال�شرق الأو�سط للخر�سانة اجلاهزة – رقم مكاين 1705562949:
املخطر اليه الثاين� :سعود في�صل عبداهلل ال�شبيبي – ميني اجلن�سية  -الهاتف - 0567507744 :العنوان  :يعلن على حمل عمله دبي
جممع دبي لال�ستثمار �- 2شارع  -62مبنى با�سم �شركة ال�شرق 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
لال�ستثمار �- 2شارع  -62مبنى با�سم �شركة ال�شرق الأو�سط للخر�سانة اجلاهزة  -رقم مكاين 1705562949:
حتية طيبة وبعد
مو�ضوع االنذار  :دفع قيمة ال�شيك
حيث ان املخطر اليهم حررو �شيكات ل�صالح املخطر مقابل اعمال جتارية بالتفا�صيل االتية
رقم ال�شيك
0020601
0041722

بتاريخ
م�سحوب على
بنك را�س اخليمة الوطني 25/12/2020
بنك ابوظبي التجاري 20/01/2021

القيمة
 11,550درهم
 4,050درهم

�سبب الرجوع
عدم كافية الر�صيد
عدم كافية الر�صيد

االجمايل 15,600درهم
حيث ان املخطر اليهم راف�ضني ال�سداد رغم املطالبات املتكررة ب�سداد قيمة ال�شيك امل�ستحق واملذكور �أعاله،
و�إن عدم ا�ستجابتكم ملطالبتنا بت�سديد كامل قيمة ال�شيك امل�ستحق عليكم �سي�ؤدي اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والكفيلة با�سرتداد
حقوقنا ،لذلك  ،وبالرغم مما ورد �أعاله فقد ارت�أينا من املنا�سب وقبل البدء واال�ستمرار يف االجراءات القانونية ان ننذركم قانونا ب�أن تبادروا
فورا ب�سداد كامل قيمة ال�شيك ،ويف حال ف�شلكم يف �سداد كامل قيمة ال�شيك امل�ستحق بذمتكم ف�إننا �سن�ضطر ا�سفني لإحالة الأمر للمحاكم
املخت�صة واجلهات القانونية لإتخاذ كافة ال�سبل القانونية �ضدكم ،نرجو �سداد املبلغ تفاديا لإتخاذ �أي �إجراء قانوين �ضدكم و�ضد كل من ورد
ا�سمه بالرخ�صة التجارية مبا فيه طلب احلجز التحفظي على ممتلكاتكم وح�ساباتكم لدى البنوك وحتميلكم جميع النفقات وامل�صاريف ور�سوم
املحكمة واتعاب املحاماة ،نری ب�أنه لي�س هنالك داعي لكل ماتقدم ونن�صح با�ستعمال احلكمة ولغة العقل اذا ماتقدمتم بت�سديد قيمة ال�شيك
فورا دون �أي ت�أخري لتفادي �أي �إجراء قد ن�ضطر لإتخاذه حفاظا على حقوقنا ،

الكاتب العدل

•• دبي-الفجر:

حماكم دبي

لها دور مهم وفعّال تقدمه للمجتمع
يف التعليم وال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ومن
خالل وظيفتها الثالثة وهي خدمة
املجتمع حيث �أنه ال ميكنها التغافل
ع��ن ه ��ذه ال��وظ�ي�ف��ة �أو اال�ستهانة
ب ��آث��اره��ا ع�ل�ـ��ى ال�ت�ن�م�ي�ـ��ة الوطنية.
وم��ن جهتها �أ� �ش��ادت م��رمي عثمان

بالتعاون مع اجلامعة والدعم الذي
تقدمه لأبنائنا من �أ�صحاب الهمم
�إمياناً من اجلامعة بالدور املحوري
وال�شامل الذي ي�ؤدّيه املركز يف رعاية
�أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م وال ��ذي ي���س��اه��م يف
توفري البيئة التعليم ّية والعالج ّية
والت�شخي�ص ّية لهم.

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13394بتاريخ 2021/11/17
يف الدعوى رقم  FUCAPCIPOR2021/0000273جتاري (جزئي)
بالن�شر
امل�ست�أنف �ضده  :هورايزون �إيرنجي �ش.ذ.م.م
عنوانه  :العنون� :إمارة ال�شارقة  -الليه � 14-شارع ميناء خالد ملك فال للبرتول �سابقا ً ـ هاتف - 065281266 :فاك�س065281822 :
امل�ست�أنف �ضده الثالث � :سي جاينت �شيبنج �إنك  -رمز التفوي�ض enSnH7:
وعنوانه  /العنون  :دولة ليبرييا � 80 -شارع بورد .ب�صفتها مالك ال�سفينة اخلالدية ـ
وتعلن على وكيلها املالحي وهو �شركة اليخوت انرتنا�شيونال ـ فرع الفجرية ـ عنوانها� 502 :شركة املالحة العربية املتحدة� ،شارع امليناء ،ا�شوي�ص ،الفجرية
امل�ست�أنف �ضده الرابع :فكتوريا �شيبنج كورب �إنك  -رمز التفوي�ضEFr7bT :
وعنوانه  /العنون :دولة نفي�س ب�صفتها مالكة ال�سفينة مريكري �سابقا ً ديل حاليا ً وتعلن على الوكيل املالحي وهو �شركة اليخوت انرتنا�شيونال ـ فرع الفجرية
ـ عنوانها� 502 :شركة املالحة العربية املتحدة� ،شارع امليناء ،ا�شوي�ص ،الفجرية
امل�ست�أنف �ضده اخلام�س :بیلن فليت ماجنمنت ليمتد  -رمز التفوي�ضMNeCjw :
وعنوانه  /العنون :دولة قرب�ص ـ ايري�س هاو�س .ب�صفتها مديرة ال�سفينة مريكري �سابقا ً ـ ديل حاليا  .وتعلن على الوكيل املالحي �شركة اليخوت انرتنا�شيونال
ـ فرع الفجرية ـ عنوانها� 502 :شركة املالحة العربية املتحدة� ،شارع امليناء ،ا�شوي�ص ،الفجرية
امل�ست�أنف �ضده ال�ساد�س� :سی �سكای �شيبنج �إنك  -رمز التفوي�ضar4KK7 :
وعنوانه  /العنون :ليبرييا � 80 -شارع بورد  -ب�صفتها مالكة ال�سفينة النوف  -وتعلن على الوكيل املالحي �شركة اليخوت انرتنا�شيونال ـ فرع الفجرية -
عنوانها� 502 :شركة املالحة العربية املتحدة� ،شارع امليناء ،ا�شوي�ص ،الفجرية
امل�ست�أنف �ضده ال�سابع  :ت�شالنجر ماريتيم �شيبنج �إنك  -رمز التفوي�ضmnkN2E :
وعنوانه  /العنون :ليبرييا � 80شارع بورد  -ب�صفتها مالكة ال�سفينة �سيتي ايليت  -اخلالدية ـ وتعلن على الوكيل املالحي �شركة اليخوت انرتنا�شيونال  -فرع
الفجرية  -عنوانها� 502 :شركة املالحة العربية املتحدة� ،شارع امليناء ،ا�شوی�ص ،الفجرية
امل�ست�أنف �ضده الثامن  :البحرية �إنرتنا�شيونال �شيبنج �إنك  -رمز التفوي�ضReT5n3 :
وعنوانه  /العنون :ليبرييا � 80شارع بورد  -ب�صفتها مالكة ال�سفينة بيتا  -وتعلن على الوكيل املالحي �شركة اليخوت انرتنا�شيونال  -فرع الفجرية  -عنوانها:
� 502شركة املالحة العربية املتحدة� ،شارع امليناء ،ا�شوي�ص ،الفجرية
امل�ست�أنف �ضده التا�سع  :با�سيفيك �أيالند �شيبنج �إنك  -رمز التفوي�ضFcxmnp :
وعنوانه  /العنون :مار�شال ایالند ب�صفتها �ستار الیت ،لیبرییا � 80شارع بورد -ب�صفتها مالكة ال�سفينة �سيتي ايليت  -اخلالدية ـ
وتعلن على الوكيل املالحي �شركة اليخوت انرتنا�شيونال  -فرع الفجرية  -عنوانها� 502 :شركة املالحة العربية املتحدة� ،شارع امليناء ،ا�شوي�ص ،الفجرية
لیكن معلوما ً لديك �أن امل�ست�أنف فينو�س لإدارة ال�سفن وت�شغيلها ذ.م.م
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ  2020/10/18يف الدعوى االبتدائية رقم  0000508/FUCAPCIPOR2019املحكمة الإ�ستئنافية املدنية -
جتاري (جزئي) .فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك �أمام حمكمة الفجرية االحتادية بدار الق�ضاء الفجرية يوم االحد املوافق  2021/11/21ال�ساعة
� 10:30صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك

مكتب اخلدمات الق�ضائية
والء حممد احلفيتي

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

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

العدد  13394بتاريخ 2021/11/17
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  16/2021/250بيع عقار مرهون

العدد  13394بتاريخ 2021/11/17
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  312/2020/250بيع عقار مرهون

مقدم من  :املنذرة  :لوت�س للمقاوالت �ش .ذ .م .م LOTUS CONTRACTING L.L.C
�ضد املنذر اليهما � :شركة الفجرية الوطنية للمقاوالت (ذ .م .م)
)FUJAIRAH NATIONAL CONSTRUCTION CO. (L.L.C
 -1يو�سف حنا زهره YOUSSEF HANNA ZAHRA -
مبوجب تعامالت جتارية بني ال�شركة املنذرة واملنذر اليها قامت ال�شركة املنذرة ب�أعمال تركيبات وتثبيت حديد الت�سليح
للأعمدة الر�أ�سية وتقوية اجلدران والبالط والأر�ضيات لل�شركة املنذر اليها مما تر�صد بذمة املنذر اليها مبلــغ وقدره
 538,887.97درهم  ،وذلك وفق فواتري ال�شراء ال�صادرة من املنذر اليها  ،قام على اثرها املنذر اليه الثاين وب�صفته
مدير ال�شركة و املخول بالتوقيع بتحرير �شيكني ب�إعتبارهما كجزء من اجمايل املبلغ املطالب به وذلك ل�صالح املنذره
من ح�ساب املنذر اليها الأوىل وكما هو مو�ضح باجلدول ادناه :
رقم ال�شيك

تاريخ ال�شيك

البنك امل�سحوب عليه ال�شيك

مبلغ ال�شيك

004360

2021/7/18

بنك الإمارات دبي الوطني

177,080.00

003648

2020/11/11

بنك الإمارات الإ�سالمي

149,413.76

حيث �أنه وعند تقدمي هذين ال�شيكني لل�سحب بوا�سطة املنذرة مل يتم �صرفها لل�سبب عدم كفاية الر�صيد بال�شيك الأول
و عدم مطابقة التوقيع املعتمد بال�شيك الثاين وذلك ح�سب �إفادة البنك امل�سحوب عليه.لذا ف�إننا بهذا الإنذار نخطركما
 ،وذلك ب�أن تقوما ب�سداد املبلغ امل�ستحق يف ذمتكم والبالغ  538,887.97درهم (خم�سمائة وثمانية وثالثون الفا
وثمامنائة و�سبعة وثمانون درهما و�سبعة وت�سعون فل�سا) وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�شرهذا الإنذار ،و�إال ف�إننا
�سنلج�أ ملقا�ضاتكم وفقاً للقانون و�إتخاذ الإجراءات الالزمة والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا ف�ضال عن املطالبه بالفائده
القانونية بواقـع � %12سنوياً من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد  ،مع حتميلكم كافة التكاليف الناجمة عن
�إجراءات التقا�ضي من ر�سوم واتعاب حماماة وغريها .

الكاتب العدل

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على العقار رقم  1580البالغ م�ساحته  15,000.05قدم مربع مبنطقة الرب�شاء الثالثة ب�إمارة دبي املرهون
للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره
مببلغ  11,875,000.00درهم (فقط احد ع�شر مليون وثمامنائة وخم�سة و�سبعني الف درهم الغري) من ح�صيلة البيع
طبقا الحكام القانون واملادتني ( ) 25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي.
طالب التنفيذ:م�صرف الهالل  -امل�ستحوذ عليه من  /بنك ابوظبي التجاري
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -بناية عبداهلل حممد امل�سعود  -مكتب رقم 804 & 802
وميثله  :حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
املطلوب �إعالنه  :احمد عبداهلل عامر الفال�سي  -عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -بردبي � -شقة العقار رقم - 1580
منطقة الرب�شاء الثالثة aaaalFalasi@gmail.com - 0506760206 -
مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :ار�ض وما عليها من بناء  -املنطقة  :الرب�شاء الثالثة  -رقم
االر�ض  - 1580امل�ساحة  1393.55 :مرت مربع  -التقييم  9000000 :درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار القرار بتذييل ا�صل عقد رهن العقار املذكور �أعاله بال�صيغة التنفيذية واالمر ب�إيقاع احلجز
التنفيذي على رهن العقار رقم  1409بالطابق رقم  14مببنى ذا كري�سنت ايه  1البالغ م�ساحته  1,328.06قدم مربع
على قطعة االر�ض رقم  1مبنطقة معي�صم االول ب�إمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �ضده وتثمينه
وبيعه باملزاد العلني لتح�صيل حقوق الطالب قبل املطلوب �ضده املقدره مببلغ  554,565.84درهم (خم�سمائة واربعة
وخم�سني الف وخم�سمائة وخم�سة و�ستني درهم واربعة وثمانني فل�سا) من ح�صيلة البيع طبقا الحكام القانون واملادتني
( )25و( )26وما بعدهما من قانون الرهن الت�أميني رقم  14ل�سنة  2008بامارة دبي .
طالب التنفيذ :بنك امل�شرق � -ش م ع
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بور�سعيد  -ديرة  -بناية عبداهلل حممد امل�سعود � -شقة مكتب رقم 804 & 802
وميثله  :عائ�شة عبدال�سالم حممد اجلزيري
املطلوب �إعالنه  :جاوراف دهافان مامنوهان الل دهاوان  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -مبنى ذا كري�سنت ايه 1
 �شقة العقار رقم  - 1409منطقة معي�صم الأول Gaurav-dhawan@gmail.com - 0500000000مو�ضوع الإعالن :
�أنه يف يوم االربعاء املوافق  2021/11/24ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدناه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
 )http://www.emiratesauction.aeوعلى راغ�ب��ي ال�شراء اي��داع ت��أم�ين اليقل ع��ن  %20م��ن الثمن
اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن خالل
االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :بيانات العقار  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :معي�صم
االول  -رقم االر�ض  - 1امل�ساحة  123.38 :مرت مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :ذا كري�سنت ايه  -رقم الوحدة :
 - 1409القيمة  620046.31درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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الرئي�س البيالرو�سي يريد جت ّنب املواجهة ب�سبب املهاجرين
•• مو�سكو�-أ ف ب

�أ ّك��د الرئي�س البيالرو�سي �ألك�سندر لوكا�شنكو �أم�س
ّ
تتحول �أزم��ة املهاجرين
الثالثاء �أن��ه يريد جتنّب �أن
على احلدود مع بولندا �إىل “مواجهة».
وقــــــال يف اج�ت�م��اع ح�ك��وم��ي بح�سب م��ا نقلت وكالة
“بيلتا” الر�سمية“ ،ال ميكننا �أن ن��دع ه��ذه امل�شكلة
ت� ��ؤدي �إىل مواجهـــــــة �ساخنة” م�ضيفًا “�إن الأمر
الرئي�سي الآن هو حماية بلدنا و�شعبنا وع��دم ال�سماح
باال�شتباكات».
وخ ّيم �آالف املهاجرين معظمهم من ال�شرق الأو�سط

10

ع�ل��ى احل� ��دود ال�ب�ي�لارو��س�ي��ة-ال�ب��ول�ن��دي��ة لأك �ث�ر من
�أ�سبوع.
وتعهّد االحت��اد الأوروب��ي ال��ذي ا ّتهم مين�سك بافتعال
�أزم ��ة امل�ه��اج��ري��ن ،مبمار�سة �ضغط �إ� �ض��ايف على نظام
لوكا�شنكو من خالل فر�ض عقوبات جديدة.
وناق�ش لوكا�شنكو الأزم��ة مع �أنغيال مريكل االثنني
يف �أول ات�صال هاتفي ل��ه م��ع م���س��ؤول غ��رب��ي منذ �أن
ب��د�أ بقمع التظاهرات املعار�ضة ل��ه يف ال�ع��ام املن�صرم.
و�أعلنت احلكومة العراقية �أنها �ست�سيرّ رحالت لإعادة
امل�ه��اج��ري��ن ال�ع��راق�ي�ين ع�ل��ى �أ� �س��ا���س “طوعي” ،غري
�أن ع��ددًا من املهاجرين  -منهم من حت�دّث مع وكالة

�إطالق �سراح  4موقوفني يف ق�ضية انفجار ليفربول

ف��ران����س ب��ر���س  -ت �ع � ّه��دوا ب��أن�ه��م ل��ن ي �ع��ودوا .وانتقد
لوكا�شينكو بولندا التي و�ضعت �أ�سال ًكا �شائكة و�أر�سلت
�آالف اجلنود �إىل حدودها مع بيالرو�س.
وق ��ال “يجري ك��ل ه ��ذا حت��ت غ �ط��اء ح�م��اي��ة االحت ��اد
الأوروب��ي من غزو الالجئني الذين تعر�ضوا للق�صف
وال�ن�ه��ب م��ن قبل التحالف ال�غ��رب��ي ب�ق�ي��ادة الواليات
املتحدة” يف �إ� �ش��ارة على م��ا ي�ب��دو �إىل ح��رب العراق.
وات�ف��ق وزراء خارجية االحت��اد الأوروب ��ي على تو�سيع
ال�ع�ق��وب��ات احل��ال�ي��ة ال�ت��ي ت�ستهدف ن�ظ��ام لوكا�شينكو
لت�شمل الأف ��راد �أو ال�شركات التي يتبني �أنها �شجعت
على عبور احلدود.

بعد �ستة وع�شرين عا ًما من اتفاقيات دايتون

البو�سنة والهر�سك� :شبح حرب جديدة!...

الو�ضع �أكرث قابلية لال�شتعال حيث تتورط بلدان جماورة مثل �سلوفينيا واملجر ورو�سيا
•• الفجر –خرية ال�شيباين
يف ال���ب���و����س���ن���ة
وال��ه��ر���س��ك� ،أ�صبح
ال���ت���وازن امل�ؤ�س�سي
اله�ش ب�ين ال�صرب
وال����ب����و�����س����ن����ي��ي�ن
والكروات يف خطر،
بعد �ستة وع�شرين
ع��ا ًم��ا م��ن اتفاقيات
دايتون التي �سمحت
ب��ع��ودة ال�سالم �إىل
�سراييفو.

•• ليفربول�-أ ف ب

�أُفرج عن �أربعة رجال �أوقفوا يف �إطار التحقيق حول انفجار عبوة نا�سفة �أول
�أول �أم�س الأحد يف �سيارة �أجرة �أمام م�ست�شفى يف ليفربول ب�شمال �إنكلرتا،
على ما �أعلنت ال�شرطة �أم�س الثالثاء .وقالت �شرطة مكافحة الإرهاب �إن
منفذ التفجري الذي و�صفته ب�أنه “عمل �إرهابي” ،هو راكب �سيارة الأجرة
ويدعى عماد ال�سويلمني ( 32عاماً) وقد تويف يف انفجار العبوة النا�سفة.
وذكرت و�سائل �إعالم بريطانية �أنه الجئ من ال�شرق الأدنى اعتنق الدين
امل�سيحي .ويف �إط��ار التحقيق� ،أوق��ف يومي الأح��د واالث�ن�ين �أرب�ع��ة رجال
تراوح �أعمارهم بني  20و 29عاما مبوجب قانون مكافحة الإرهاب.
وق��ال امل�س�ؤول عن �شرطة مكافحة الإره��اب يف املنطقة رو���س جاك�سون يف
بيان �صدر ليل االثنني الثالثاء “بعد ا�ستجواب املوقوفني ،نحن را�ضون
عن الإفادات التي قدّموها و�أُطلق �سراحهم».

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

العودة الأبدية للجرنال ديغول!...
•• ماتيو بوك كوتيه

ع ��ادت ال���ش�ي��اط�ين ال�ق��دمي��ة �إىل
البو�سنة� ،إىل درج��ة �أن��ه بعد 26
ع��ا ًم��ا م��ن ات�ف��اق�ي��ات داي �ت��ون التي
�أن�ه��ت ال�صراع الأك�ث�ر دم��وي��ة على
الأرا�� �ض ��ي الأوروب � �ي� ��ة م �ن��ذ نهاية
احل� ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة (100
�ألف قتيل)� ،شبح �صدام جديد بني
املجتمعات ال�صربية (الأرثوذك�سية)
والبو�سنية (امل�سلمني) والكرواتية
(ال�ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة) ي �ح��وم ف ��وق هذه
الدولة ال�صغرية يف البلقان.
وق��د ح��ذر املمثل ال��دويل االعلى
كري�ستيان �شميدت ،يف تقرير قدمه
�إىل جمل�س الأمن الدويل الأ�سبوع
املا�ضي ،من �أن البو�سنة معر�ضة لـ
“�أكرب تهديد وج��ودي يف ف�ترة ما
بعد احلرب” ،و�أن��ه “بدون جهود
ج��ادة ملواجهة االنف�صال ال�صربي
واملقاطعة الكرواتية لالنتخابات،
ميكن �أن تتفكك �سيا�س ًيا يف الأ�شهر
الثمانية ع�شر املقبلة” ،ح��ذر من
جانبهما م��ارك��و بريليك و�أ�شي�ش
ب��راده��ان ،اخل�ب�يري��ن يف جمموعة
الأزمات الدولية.
�إن الو�ضع مقلق مبا يكفي ليكون
�أح� ��د امل��و� �ض��وع��ات ذات الأول ��وي ��ة
مل�ج�ل����س وزراء خ��ارج �ي��ة االحت� ��اد
الأوروبي.
�إن توازن القوى اله�ش ،الذي ن�ش�أ
عام  ،1995مهدد اليوم .انه يقوم
تق�سم
على �أ�سا�س ت�سوية متذبذبة ّ
ال� �ب�ل�اد �إىل م�ن�ط�ق�ت�ين تتمتعان
ب��احل�ك��م ال��ذات��ي ،واح ��دة للجالية
ال���ص��رب�ي��ة (ج�م�ه��وري��ة �صرب�سكا)
والأخ � ��رى للبو�سنيني والكروات
(احت � � ��اد ال �ب��و� �س �ن��ة والهر�سك).
م��ن ال�ن��اح�ي��ة ال�ن�ظ��ري��ة ،للكيانني
م ��ؤ� �س �� �س��ات م �� �ش�ترك��ة ،وال �سيما
الرئا�سة اجلماعية .يف الواقع ،مل
تعمل ه��ذه الأخ �ي�رة ح � ًق��ا .ورغما
ع �ن �ه��ا ،ت�ع��اي���ش��ت ال� �ب�ل�اد م ��ع هذا
ال �� �ش �ل��ل ،ح �ي��ث ت�ع�ي����ش ع �ل��ى حقن
امل�ساعدات الدولية ،وتقبل ب�سيادة
حم � ��دودة ،مب��ا �أن امل�م�ث��ل ال ��دويل
الأع �ل��ى ال ي ��زال ه��و �أع �ل��ى �سلطة
�سيا�سية.

ح�صة تدريب لقوات �شرطة جمهورية �صرب�سكا

ال � � �ع� � ��دي� � ��د
م � ��ن ع �ن��ا� �ص��ر
الأزم� ��ة احلالية
ّ
ت ��ذك ��ر ب�ن�ه��اي��ة
ع � � ��ام 1991
الهجوم االنف�صايل
للكيان ال�صربي
لكن ت�سوية دايتون هذه ،تعرثت
منذ �أن فر�ض املمثل الأعلى قانو ًنا
يف ي��ول �ي��و ي �ح �ظ��ر االع � �ت� ��ذار عن
جرائم احلرب� .أثار الن�ص الغ�ضب
ب�ين القوميني ال���ص��رب ال��ذي��ن ما
زال��وا ينكرون الإب��ادة اجلماعية يف
�سريربينيت�شا يف يوليو .1995
ميلوراد دودي��ك ،رئي�س جمهورية
�صرب�سكا ،ر�أى فيه فر�صة لإحياء
خ� �ط ��اب ��ه امل� �ن ��اه� �� ��ض للبو�سنة،
وه�ج�م��ات��ه ��ض��د ال��دول��ة املركزية.
وم�ق��اط�ع��ا امل ��ؤ� �س �� �س��ات البو�سنية،
يقاتل هذا املعتدل ال�سابق ،من �أجل
تق�سيم البالد على �أ�س�س عرقية.
يف ال�شهر امل��ا��ض��ي ،جعل برملانه
ي���ص��ادق ع�ل��ى �إن �� �ش��اء وك��ال��ة ادوية
م���س�ت�ق�ل��ة ،وي� �ه ��دد الآن مبغادرة
الأن �ظ �م��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة وال�ضريبية
امل�شرتكة.
وخ���ص��و��ص��ا ،وع ��د ،ب�ح�ل��ول نهاية
نوفمرب ،بت�أ�سي�س جي�شه اخلا�ص.

ي�����ص��ارع زع �ي��م
ال � �� � �ص� ��رب م��ن
�أج� � ��ل ت�ق���س�ي��م
ال� � �ب �ل��اد ع �ل��ى
�أ���س�����س ع��رق�ي��ة
رئي�س الوزراء ال�سلوفيني يدعم ا�شعال الفتيل
ويف ه �ج��وم��ه االن �ف �� �ص ��ايل ،وجد ب�ضعة �أ�شهر ،اندلعت احلرب.
دودي � � ��ك دع� � ًم ��ا غ�ي�ر م �ت��وق��ع من
الكروات .ومع ذلك ،ف�إن ه�ؤالء هم
�سلوفينيا واملجر ورو�سيا
احللفاء التقليديون للبو�سنيني،
يف دعم املوالني لل�صرب
لكنهم منذ �أ�شهر يت�صارعون ب�سبب
�إن الو�ضع �أكرث قابلية لال�شتعال
تعديل مقرتح لقانون االنتخابات ،حيث ت�ت��ورط ب�ل��دان جم ��اورة ،مبا
بينما من املقرر �إجراء االنتخابات ان �أح�لام �صربيا الكربى �أبعد ما
العامة يف غ�ضون عام.
تكون عن الن�سيان .رئي�س الوزراء
� �س��راي �ي �ف��و ،ي�ه�ي�م��ن ال �ق �ل��ق  ...ال�سلوفيني املت�شدد ،يانيز جان�سا،
وال�ع��ودة اىل ردود �أف�ع��ال ال�سنوات الذي يتوىل حال ًيا الرئا�سة الدورية
املظلمة :يخ ّزن بع�ض البو�سنيني ملجل�س االحتاد الأوروبي ،ينفخ على
ال � �غ� ��ذاء ،ب �ي �ن �م��ا ي �� �س �ح��ب �آخ � ��رون اجل�م��ر �أي �� ً��ض��ا ،م��ن خ�ل�ال ت�أييده
مدخراتهم من البنوك� ،أو ي�شرتون ال�ضمني ملبادرة دوديك .يف الأ�سبوع
امل ��ا�� �ض ��ي ،ك � ��ان رئ �ي ����س احلكومة
�أ�سلحة من ال�سوق ال�سوداء.
ح��رك��ة ه �ل��ع م �ب��ال��غ ف �ي �ه��ا؟ لي�س امل�ج��ري��ة ،فيكتور �أورب � ��ان ،ه��و من
ب ��ال � �� � �ض ��رورة ،ك �م ��ا ي� �ق ��ول حمزة قام برحلة �إىل جمهورية �صرب�سكا
ريا ،يتمتع دوديك
ك��ار��س�ي�ت����ش ،الأ� �س �ت��اذ امل �� �س��اع��د يف ملنحها دعمه� .أخ ً
ج��ام�ع��ة ��س��راي�ي�ف��و“ ،العديد من مبباركة رو�سيا ،التي ي�سعدها ر�ؤية
ع �ن��ا� �ص��ر الأزم � � ��ة احل��ال �ي��ة تذ ّكر ب�ؤرة توتر جديدة تن�ش�أ عند بوابات
ب�ن�ه��اي��ة ع ��ام  ،1991ع�ن��دم��ا بد�أ االحتاد الأوروبي.
�أما يف بروك�سل ،رغم خطر اندالع
قادة �صرب البو�سنة يف �إن�شاء مراكز
قوة موازية” ،يذ ّكر الباحث ...بعد ح��ري��ق ه��ائ��ل ،ال ت��زال ردود الفعل

خ �ج��ول��ة ل �ل �غ��اي��ة ،ي�ت�ح��� ّ�س��ر حمزة
ك��ار��س�ي�ت����ش“ ،لقد �أر� �س��ل االحت��اد
الأوروب � � ��ي م �� �س ��ؤو ًال رف �ي �ع �اً فقط
ملناق�شة �إ�صالح قانون االنتخابات،
�إن��ه يف قطيعة كل ّية م��ع الو�ضع”.
ت���ض�غ��ط �أمل��ان �ي��ا ل �ف��ر���ض عقوبات
ع�ل��ى دودي ��ك ،لكنها ع�ق��وب��ات غري
مرجحة �أمام تباين مواقف ال�سبع
والع�شرين.
تبقى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ع ّراب
اتفاقيات دايتون.
يف الأيام الأخرية� ،أر�سلت مبعوثها
اخل��ا���ص ،غابرييل �إ��س�ك��وب��ار .بعد
ل �ق��اء م��ع دودي � ��ك ،ك ��ان مطمئ ًنا،
وا� �س �ت �ب �ع��د �أي اح �ت �م��ال للحرب،
ب��ل زع��م �أن زع�ي��م ��ص��رب البو�سنة
م���س�ت�ع��د ل �ت �ق��دمي ت � �ن� ��ازالت .هذا
الأخ�ير ،مع ذل��ك ،ا�ستخدم خطابا
م �ع��اك �� �س��ا ،وق � ��ال “�سنم�ضي �إىل
نهاية ال�ط��ري��ق ...ال نريد بو�سنة
م��وح��دة ك�م��ا ي��راه��ا الأمريكيون
والغربيون».
عن لو جورنال دي دميان�ش

عقوبات االحتاد الأوروبي �ضد دوديك غري مرجحة لأن مواقف الدول ال�سبع والع�شرين متباينة

دوديك ي�سعى نحو احلريق

كري�ستيان �شميدت يحذر

من ال�شائع �إحياء الذكرى العا�شرة �أو اخلام�سة
والع�شرين �أو اخلم�سني لوفاة رجل عظيم.
ومن النادر االحتفال بالذكرى ال�سنوية احلادية
واخلم�سني لرحيله.
لكن هذا ما حدث يف فرن�سا الأ�سبوع املنق�ضي،
بطريقة غريبة نوعًا ما للمراقب اخلارجي� ،إحياء
ذكرى وفاة اجلرنال ديغول.
يف  9نوفمرب ،تذكرت الطبقة ال�سيا�سية ب�أكملها
الذكرى.
ذكرى
كانت العاطفة �صادقة ومكرهة
� �ص��ادق��ة ،لأن دي �غ��ول ي�ظ��ل �آخ� ��ر رج ��ل عظيم
يف ال �ت��اري��خ ال�ف��رن���س��ي ،وم��ن الطبيعي �أن يلهم
االحرتام ،لقد كان �شخ�صية غري عادية.
�إنه رجل املقاومة لأملانيا النازية ،منذ  18يونيو
 .1940وبينما ب��دت ب�لاده مهزومة �إىل الأبد،
ق��رر موا�صلة الن�ضال با�سم قد�سية اال�ستقالل
الوطني ،وقناعة منه ب��أن ال��راي��خ الثالث يج�سد
�أب�شع وح�شية على وجه الأر�ض.
�إن��ه ال��رج��ل ال��ذي �أن�ق��ذ ب�لاده م��ن ح��رب �أهلية
حمتملة ع��ام  ،1958بعد ع��ودت��ه �إىل ال�سلطة،
ومنحها م�ؤ�س�سات �سيا�سية م�ستقرة.
وهو الرجل الذي ظل ،يف قلب احلرب الباردة،
ي ��ؤم��ن مب���ص�ير ال �� �ش �ع��وب .ن�ح��ن ن �ع��رف ذل ��ك يف
كيبيك :يف  24يوليو  ،1967عندنا ،يف نهاية
ع�ب��وره لطريق دو روي� ،أط�ل��ق �صرخته الرائعة
“حتيا كيبيك احلرة” ،وال �ت��ي ال ي ��زال �صداها
يرتدد يف قلوبنا!
دي�غ��ول ه��و �أع�ظ��م �سيا�سي يف ال�ق��رن املا�ضي.
ون�ضيف ،مبا �أن هذا لي�س جمرد تف�صيل ،لقد كان
كات ًبا رائ ًعا � ً
أي�ضا.
لكن ه��ذا ال�شعور ،كما قلت ،ك��ان � ً
أي�ضا ق�سر ًيا
ب�ع����ض ال� ��� �ش ��يء ...لأن� ��ه ق �ب��ل ب���ض�ع��ة �أ� �ش �ه��ر من

االنتخابات الرئا�سية يف �أب��ري��ل  ،2022يتطلع
اجلميع �إىل احتكار ارثه.
خمتلف العائالت ال�سيا�سية على اليمني تتب ّناه
وتع ّرفه على طريقتها اخلا�صة.
لكن الي�سار � ً
أي�ضا ،الذي كان معاد ًيا للديغولية
لفرتة طويلة ،يبدو وك�أ ّنه يت�صالح مع ذكراه ،حتى
لو ادى ذلك اىل اختالق ن�سخة خيالية منه ،دون
ارتباط كبري بالواقع التاريخي.
كم هو جميل �أن جنعل املوتى يتكلمون ،وجنزم
�أنهم �سي�ؤكدون �أننا حمقون وعلى �صواب� ،إذا ما
عادوا بيننا!
�أخ�ي ً�را يقدم ك��ل واح��د نف�سه على �أن��ه الوريث
احلقيقي له.
ل�ك��ن ه��ذا االح�ت�ف��ال ال���ص��ادق وال�ق���س��ري لي�س
هدرا.
ان الأم ��ة لي�ست جم��رد احت��اد �أف ��راد حتددهم
احتياجاتهم االق�ت���ص��ادي��ة وامل��ادي��ة ،ك�م��ا ل��و كان
الب�شر بطنا بال روح.
تاريخ
الأمة بحاجة �إىل رموز تلج�أ �إليها لت�ستمد منها
القوة.
ن�ف�ع��ل ن�ف����س ال �� �ش��يء ،يف ك�ي�ب�ي��ك ،م��ع رينيه
ليفي�سك ال��ذي يلعب قلي ً
ال ،بطريقته اخلا�صة،
نف�س دور ديغول يف خيالنا اجلمعي .وت�سعى كل
عائلة �سيا�سية هنا � ً
أي�ضا �إىل احتكار ذكراه.
ي���ش�ج�ع�ن��ا ال �� �س �ي��ادي��ون ع �ل��ى م �ت��اب �ع��ة حلمه
ح�ت��ى ال�ن�ه��اي��ة ،وي�ت��ذك��ر اال��س�ت�ق�لال�ي��ون قوميته
ال�براغ �م��ات �ي��ة ال� �ق ��ادرة ع�ل��ى ال�ت���س��وي��ات وحلول
ال��و��س��ط ،وح�ت��ى ال�ف��درال�ي��ون ي�سعون �إىل جعلنا
�اح��ا مل��ا ي�س ّمى
نعتقد �أن ليفي�سك ل��ن ي�ك��ون م��رت� ً
بالقومية الهووية “باملنا�سبة ،هم خمطئون».
لنحتفظ باملهم :املا�ضي ،لي�س م��ادة ميتة� ،إنه
ينع�ش هوية ال�شعوب.

ترجمة خرية ال�شيباين

* عامل اجتماع و�أ�ستاذ وباحث وكرونيكور.

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

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

اعترب الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني خالل مكاملة هاتفية مع نظريه
الفرن�سي �إميانويل ماكرون� ،أن التدريبات الع�سكرية التي جتريها الواليات
امل ّتحدة وحلف �شمال الأطل�سي يف البحر الأ�سود مت ّثل “ا�ستفزازا” ،وفق ما
�أورد الكرملني.
و�أو��ض��ح الكرملني يف بيان �أن بوتني حت��دث خ�لال املكاملة عن “الطبيعة
اال�ستفزازية للتدريبات الوا�سعة النطاق التي جتريها الواليات املتحدة
وبع�ض حلفائها يف البحر الأ�سود والتي ت�ص ّعد التوتر بني رو�سيا واحللف
الأطل�سي».
وبدا �أن الرئي�س الرو�سي ي�شري �إىل م�شاركة �سفن ع�سكرية �أمريكية عدة يف
تدريبات يف البحر الأ�سود و�صفها الأ�سبوع املا�ضي ب�أنها “حتد خطري».
وت�أتي ت�صريحاته الأخ�يرة على خلفية التوترات املتزايدة حول النزاع يف
�أوكرانيا.
والو�ضع يف هذه املنطقة متوتر للغاية منذ �ض ّم رو�سيا ل�شبه جزيرة القرم
الأوك��ران �ي��ة ع��ام  .2014وت�خ��و���ض كييف منذ �سبع ��س�ن��وات ن��زاع��ا �ضد
انف�صاليني موالني ملو�سكو يف اجلزء ال�شرقي من �أرا�ضيها.
ت�صاعد التوتر يف الأي��ام الأخ�ي�رة مع �إع��راب ال��والي��ات املتحدة واالحتاد
الأوروبي عن قلقهما ب�ش�أن ح�شد قوات رو�سية م�ؤخرا على حدود �أوكرانيا
املطلة على البحر الأ�سود .و�أعرب الرئي�س الفرن�سي خالل املكاملة الهاتفية
مع نظريه الرو�سي الإثنني عن “قلقه ال�شديد” وا�ستعداد بالده “للدفاع
عن وحدة �أرا�ضي �أوكرانيا” ،بح�سب الرئا�سة الفرن�سية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ات�ه��م ب��وت�ين كييف ب��ات�ب��اع “�سيا�سة مدمرة” ،م���ش�يرا �إىل
“ا�ستخدام �أوكرانيا م�ؤخرا طائرات بدون طيار يف منطقة النزاع” ،بح�سب
ما �أفاد الكرملني.
و�أثار ا�ستخدام �أوكرانيا لطائرة ع�سكرية بدون طيار من �صنع تركي �ضد
االنف�صاليني املوالني لرو�سيا ال�شهر املا�ضي غ�ضب مو�سكو.
ويف وا�شنطن ،رف�ض املتحدّث با�سم البنتاغون جون كريبي االنتقادات التي
وجهها بوتني �إىل املناورات الأمريكية.
ّ
وقال كريبي �إنّ الأن�شطة الع�سكرية الرو�سية بالقرب من �أوكرانيا “ما زالت
تقلقنا” ،م�شدّداً على �أنّ الواليات امل ّتحدة �ش ّفافة ب�ش�أن مناوراتها الع�سكرية
وتن�شر عنها دوماً بيانات �صحافية ت�ض ّمنها تفا�صيل وترفقها ب�صور.
و�أ� �ض��اف “ك ّل م�ن��اورات�ن��ا دفاعية بطبيعتها وه��ي ج��زء م��ن حتالفاتنا يف
املنطقة».
وا ّت �ه��م امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م وزارة ال��دف��اع الأم�يرك �ي��ة مو�سكو بالتعتيم على
�أن�شطتها الع�سكرية بالقرب من احلدود الأوكرانية.
وق��ال “مل تكن هناك �أيّ �شفافية من جانب الرو�س ب�ش�أن ه��ذا الرتكيز
لقواتهم يف اجلزء الغربي من بالدهم».
ومنذ �ض ّمت رو�سيا �شبه جزيرة القرم يف � 2014أودى النزاع يف �أوكرانيا
بحياة �أكرث من � 13ألف �شخ�ص.

ق��ال امل�ب�ع��وث ال ��دويل �إىل �سوريا،
غ�ي�ر ب �ي��در� �س��ون ،لـ”�سكاي نيوز
عربية”� ،إن حل الأزم��ة ال�سورية
يحتاج �إىل تعاون جاد بني وا�شنطن
ومو�سكو.
ويف حديث لـ”�سكاي نيوز عربية”،
�أو�ضح املبعوث ال��دويل �إىل �سوريا
�أن “العقوبات امل �ف��رو� �ض��ة على
دم�شق تزيد �صعوبة جهود �إعادة
البناء يف البالد».
و�أع� �ل ��ن غ�ي�ر ب �ي��در� �س��ون ال�شهر
املا�ضي ،انتهاء حم��ادث��ات اللجنة
ال��د� �س �ت��وري��ة ال �� �س��وري��ة يف جنيف
دون �إح��راز �أي توافق حول املبادئ
الد�ستورية الأرب �ع��ة ،مو�ضحا �أن
االجتماع الأخ�ير عبارة عن خيبة
�أمل الفتقار املجتمعني فهم �سليم
لطريقة دفع هذ امل�سار �إىل الأمام،
لذا مل تتو�صل اجلولة لتفاهمات
و�أر�ضية م�شرتكة.
و�ضمت جولة جنيف الـ  6اخلا�صة
ب�صياغة الد�ستوري ال�سوري45 ،
ع �� �ض��وا م��وزع�ي�ن ب��ال �ت �� �س��اوي بني
النظام واملعار�ضة واملجتمع املدين،
وتقوم بدورها برفع تقرير للجنة
مو�سعة ت�ضم  150ع�ضوا مكونني
من الأط��راف الثالثة بواقع 50
ع�ضوا عن كل طراف.
وكان من املتوقع انتهاء املفاو�ضات
مب �ل �خ ����ص ل� �ـ  4م��و� �ض��وع��ات هم
اجلي�ش والقوات امل�سلحة والأمن
واال�ستخبارات ،و�سيادة القانون،
و� � �س � �ي� ��ادة ال� � ��دول� � ��ة ،والإره � � � � ��اب
وال �ت �ط��رف ،م��ع حت��دي��د مواعيد
اجلولة املقبلة.

•• مو�سكو�-أ ف ب

•• دم�شق-وكاالت
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ت�أجيل حماكمة نتانياهو بتهم الف�ساد
•• القد�س�-أ ف ب

مثل رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي ال�سابق بنيامني نتانياهو
�أمام حمكمة يف القد�س تنظر يف ق�ضية ف�ساد ،لكن الق�ضاة
واف�ق��وا على طلب ال��دف��اع ت�أجيل �شهادة �أح��د املقربني منه
الذي تعتربه النيابة �شاهدا رئي�سيا.
وح�ضر بنيامني نتانياهو �إىل املحكمة املركزية يف مدينة
القد�س ال�شرقية املحتلة للم�شاركة يف جل�سة ا�ستماع مرتقبة
دون املواكبة الأمنية الوا�سعة .وبات نتانياهو يتزعم املعار�ضة
بعدما �أط��اح به حتالف وا�سع بقيادة نفتايل بينيت ويائري
لبيد يف حزيران/يونيو املا�ضي.

ووج�ه��ت �إىل نتانياهو يف ت�شرين الثاين/نوفمرب 2019
تهم الر�شوة واالحتيال وخيانة الأمانة يف ثالث لوائح اتهام
منف�صلة تتهمه بقبول هدايا فاخرة وتقدمي منافع لأقطاب
و�سائل �إعالم يف مقابل تغطية �إيجابية.
وكان من املتوقع �أن يديل نري حيفت�س املتحدث ال�سابق با�سم
نتانياهو ب�إفادته الثالثاء وهو يعترب �شاهدا رئي�سيا لالدعاء
العام يف ما ي�سمى بق�ضية “بيزك” لالت�صاالت.
ويعترب هذا امللف الأكرث خطورة بالن�سبة لنتانياهو اذ يتهم
فيه رئي�س ال��وزراء ال�سابق بتقدمي مزايا لل�شركة قد ت�صل
قيمتها �إىل ماليني ال ��دوالرات يف مقابل تغطية ايجابية
ل�صاحله على م��وق��ع “والال” الإخ �ب��اري التابع ملجموعة

البيد� :إيران ال تريد العودة �إىل االتفاق النووي

بيزك .وج��ادل حمامو نتانياهو ب�أنهم غري م�ستعدين للرد
ع�ل��ى ��ش�ه��ادة حيفت�س ب�ع��د ت�سريبات �صحافية ح��ول �أدلة
جديدة قد يعر�ضها هذا الأخري.
و�أ�سفت النيابة العامة للت�سريبات احلا�صلة ح��ول �شهادة
حيفت�س لكنها ح�ضت على امل�ضي قدما بجل�سة الثالثاء.
لكن ق�ضاة املحكمة ا�ستجابوا جلهة الدفاع وارج�أوا املحاكمة
حتى  22ت�شرين الثاين/نوفمرب احلايل.
منذ بدء املحاكمة العام املا�ضي وما تالها من جل�سات هذا
العام ،كانت تنظم جتمعات م�ؤيدة لنتانياهو و�أخرى معار�ضة
له �أمام املحكمة مع ن�شر �أعداد كبرية من عنا�صر ال�شرطة يف
حميطها واغالق ال�شوارع.

•« القد�س-وكاالت

�أك��د وزي��ر اخلارجية الإ�سرائيلي ،يائري البيد �أم�س الأول
االثنني �أن �إي��ران ال تعتزم العودة فعلياً �إىل �صفقة االتفاق
النووي ،م�شرياً �إىل �أن طهران حتاول بب�ساطة ك�سب الوقت
من خ�لال املفاو�ضات ح��ول برناجمها النووي حتى ت�صبح
م�س�ألة االن�ضمام �إىل االت�ف��اق ال�ن��ووي ل�ع��ام  2015غري
واق�ع�ي��ة .و�أ� �ش��ار الب�ي��د خ�لال لقائه م��ع املبعوث الأمريكي
اخلا�ص لل�ش�ؤون الإيرانية ،روب مايل ،والذي يزور �إ�سرائيل،
�إىل املخاوف اال�ستخباراتية التقنية لدى �إ�سرائيل من العودة
�إىل االتفاق ورفع العقوبات.
وقال البيد“ :الإيرانيون ي�ضيعون الوقت يف املحادثات حتى
ال تبدو العودة �إىل االتفاق ذات �صلة بعد الآن».

تركيا توقف �صعود العراقيني واليمنيني وال�سوريني على منت الرحالت

العراق« ..عرو�ض �سفر �شاملة» �إىل بيالرو�س للراغبني بالهجرة
•• بغداد-بريوت�-أ ف ب

ي��دف �ع��ون �آالف ال � � ��دوالرات لل�سفر
ويقطعون مئات الكيلومرتات على
�أم��ل �إيجاد “م�ستقبل �أف�ضل” لهم
ولأب �ن��ائ �ه��م يف �أوروب � � ��ا ويواجهون
�صعوبات هائلة ...لكن غال ًبا ،تبد�أ
رح �ل��ة امل �ه��اج��ري��ن ال �ع��راق �ي�ي�ن �إىل
احل� ��دود ال �ب��ول �ن��دي��ة البيالرو�سية
بـ”عرو�ض �سفر �شاملة” تقدمها
لهم �شركات متخ�ص�صة.
يعد بكر ال�ب��ال��غ  28ع��ا ًم��ا ا�ستثناء
بني �آالف املهاجرين الذين يخيمون
ع�ل��ى اجل��ان��ب ال �ب �ي�لارو� �س��ي يف ظل
ظروف مروعة ،فهو لي�س من �أكراد
ال �ع��راق على عك�س غالبية زمالئه
املهاجرين ،بل هو عربي ينحدر من
حمافظة الأنبار يف غرب البالد.
ويقول ال�شاب ال��ذي يريد الو�صول
�إىل امل �م �ل �ك ��ة امل� �ت� �ح ��دة م� ��ن �أج� ��ل
“م�ستقبل �أف�ضل” ع�بر الهاتف،
“نحن متعبون ونعاين املر�ض».
و�أ� �ض��اف “و�صلنا �إىل هنا بت�أ�شرية
�سياحية قبل نحو �أ�سبوع� ،إذ مل تعد هناك رحالت جوية
مبا�شرة بني بغداد ومين�سك” ،م�شريا �إىل �أن “البع�ض
دف��ع ثالثة �آالف دوالر ،ودف��ع �آخ��رون لغاية � 35ألف
دوالر ملكاتب تنظم رحالت �سياحية من بغداد».
�إىل جانبه ،ي�شعر �سنكر وه��و ك��ردي ع��راق��ي ،بالتعب
ال�شديد لدرجة �أنه يقول �إنه م�ستعد “للذهاب �إىل �أي
بلد يقبل به و�أطفاله الثالثة».
وق �ب��ل �إغ�لاق �ه��ا ب �ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب احل�ك��وم��ة العراقية
م�ن��ذ م��ا ي�ق��رب م��ن �أ��س�ب��وع�ين� ،أ� �ص��درت القن�صليات
ال�ب�ي�لارو��س�ي��ة يف �أرب �ي��ل ب�ك��رد��س�ت��ان ال �ع��راق وبغداد
ت�أ�شريات �سياحية ت�سمح للزوار بال�سفر �إىل مين�سك
من ثم �إىل احلدود مع بولندا� ،إحدى الدول الأع�ضاء
يف االحتاد الأوروبي.
وكانت رحالت اخلطوط اجلوية العراقية املبا�شرة بني
•• بريوت-وكاالت

�أع� �ل ��ن م ��رك ��ز ح� �ق ��وق ال�سجني
يف ل�ب�ن��ان �أن ��ه مت ت �ق��دمي �شكوى
جنائية �ضد رئي�س جمل�س �إدارة
م�ؤ�س�سة “�صندوق الإنرتبول من
�أجل عامل �أكرث �أماناً” ،اللبناين
�إليا�س املر.
ونقلت وك��ال��ة الوطنية للإعالم
الر�سمية �أنه مت تقدمي ال�شكوى
•• تون�س-وكاالت

بغداد ومين�سك علقت ب�أمر من حكومة بغداد يف �آب/
�أغ�سط�س املا�ضي .يف ذلك الوقت ،كان مئات املهاجرين،
ومعظمهم م��ن العراقيني ،ق��د جتمعوا عند احلدود
الليتوانية البيالرو�سية على �أمل العبور �إىل ليتوانيا.
ومنذ ذلك احلني ،حتول مركز ثقل الأزمة �إىل احلدود
مع بولندا.
وت�ؤكد وار�سو �أن ثالثة �آالف �إىل �أربعة �آالف �شخ�ص،
بينهم الكثري من الأك��راد العراقيني ،يخيمون حال ًيا
على ط��ول احل��دود ،يف ه��ذه الأزم��ة التي تتواجه فيها
الدول الغربية من جهة ،وبيالرو�سيا وحليفتها رو�سيا
من جهة �أخرى.
يف ب�غ��داد ،يقول �أح��د م��دراء مكاتب تنظيم الرحالت
مف�ضال ف�ضل ع��دم ذك��ر ا�سمه ،لوكالة فران�س بر�س
“الآن كل �شيء يتم عرب رو�سيا».

و�أو�ضح �إن “الت�أ�شرية ال�سياحية لرو�سيا تبلغ قيمتها
 700دوالر .ويحتاج الراكب لدعوة وكفيل .ي�ستغرق
احل�صول عليها قرابة ع�شرة �أيام .وتبلغ تكلفة الرحلة
 500دوالر».
وت��اب��ع “مبجرد و�صولهم �إىل رو�سيا ،يقوم املهربون
بتهريبهم ب��را �إىل احل��دود م��ع بيالرو�س مببلغ تبلغ
قيمته  500دوالر».
وهكذا تبلغ قيمة الرحلة حواىل �ألفي دوالر ،وهو مبلغ
كبري �إذ يبلغ متو�سط الراتب يف العراق  300دوالر
تقريبا.
ل�ك��ن ال��رح�ل�ات اجل��وي��ة ب� ��د�أت ت�ت��وق��ف ال ��واح ��دة تلو
الأخ � ��رى .ف�ب�ع��دم��ا ح�ظ��رت ت��رك�ي��ا ��ص�ع��ود العراقيني
وال�ي�م�ن�ي�ين وال �� �س��وري�ين �إىل رح�لات �ه��ا امل�ت�ج�ه��ة اىل
بيالرو�س الأ�سبوع املا�ضي� ،أعلنت �شركة “بيالفيا”

ال �ب �ي�لارو� �س �ي��ة ع ��ن �إج � � ��راء مماثل
للرحالت اجلوية .
وبح�سب م�يرا جا�سم بكر ،الباحثة
ال �ع��راق �ي��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة يف تدفقات
هجرة �أك��راد ال�ع��راق ،فقد �أ�صبحت
دب� ��ي يف ال� �ف�ت�رة الأخ � �ي ��رة �إح � ��دى
“نقطتي انطالق لأكراد العراق نحو
مين�سك” .والأخ� ��رى ه��ي الدوحة
م��ع اخل �ط��وط اجل��وي��ة القطرية.
وامل � �ه ��اج ��رون “ال ي �ح �ت��اج��ون �إىل
ت�أ�شرية قطرية لأنهم ميرون فقط
يف الدوحة».
وتو�ضح الباحثة ب�أن �أنقرة “�أ�صبحت
املن�صة” للح�صول على الت�أ�شريات،
م�شرية �إىل �أن �أكراد العراق يقدمون
يف ك� �ث�ي�ر م� ��ن الأح � � �ي � ��ان ج � � ��وازات
� �س �ف��ره��م ل ��وك�ل�اء ال �� �س �ف��ر الذين
ير�سلون الوثائق �إىل مندوبني لهم
يف العا�صمة ال�ترك�ي��ة حيث ت�صدر
لهم الت�أ�شريات البيالرو�سية.
ويقول بكر “هذه عرو�ض �شاملة”،
و”قبل � �ش �ه��ري��ن ك ��ان ��ت تكلفتها
 2500دوالر� ،أما اليوم فهي تراوح
بني  3500و 4000دوالر».
ويف مواجهة هذه الأزمة� ،أعلن العراق عن بدء ت�سيري
�أول رحلة عودة للمهاجرين العراقيني من بيالرو�س
اخلمي�س “على �أ�سا�س طوعي».
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة العراقية �إن  571مهاجرا
قالوا �إنهم يريدون العودة �إىل بلدهم.
وت ��ود دان ��ا (وه ��و ا� �س��م م���س�ت�ع��ار) ال �ع��ودة �إىل وطنها
�سوريا .وال يهم “املبالغ الكبرية” التي �أنفقتها على
ه��ذه الرحلة .وه��ي ع��ادت �إىل مين�سك بعدما �أم�ضت
ع�شرين يومًا يف غابة عند احلدود مع بولندا “ ،بدون
م��اء �أو طعام �أو تدفئة” وتعر�ضت خاللها “لل�ضرب
بالهراوات” من قبل جنود بيالرو�س.
وتقول دان��ا �إن��ه “على الرغم من احل��رب وامل�شاكل يف
�سوريا ،ولكنها تبقى �أكرث �أمانا من هذا املكان «.

هيئة لبنانية تالحق رئي�س «م�ؤ�س�سة االنرتبول» بتهم التعذيب
�إىل امل� ��دع� ��ي ال � �ع� ��ام يف جنيف،
�أوليفييه ج��ورن��وت ،ي��وم الأربعاء
امل��ا� �ض��ي � �ض��د رئ �ي ����س “م�ؤ�س�سة
�إنرتبول” �إليا�س املر ،الذي كان
ي�شغل من�صب نائب رئي�س الوزراء
ووزير الدفاع اللبناين ال�سابق ،يف
لبنان بني � 2005إىل .2011

و�أ�شار املركز �أنه مت ر�صد ع�شرات
ح��االت التعذيب �أث�ن��اء ت��ويل املر
وزارة الدفاع ،من بينهم مواطن
دامنركي من �أ�صل لبناين ،اعتقل
يف  2007يف مدينة طرابل�س،
وت�ع��ر���ض لتعذيب ��ش��دي��د خالل
جل�سات عدة ا�ستجوب خاللها من

قبل خم��اب��رات اجلي�ش اللبناين
وبعدها من ال�شرطة الع�سكرية
ح�ي��ث �أج �ب�ر ع�ل��ى ال�ت��وق�ي��ع على
اع�ت�راف��ات مل ت���ص��در ع�ن��ه .وقد
غ��ادر ال�ب�لاد �سنة  2010غداة
�إطالق �سراحه ،ومتكن من ر�صده
م ��ن ق �ب��ل م��رك��ز لإع� � ��ادة ت�أهيل

�ضحايا التعذيب وفح�ص الطب
ال �� �ش��رع��ي ال � ��ذي �أك � ��د العواقب
الوخيمة للمعاملة القا�سية التي
تعر�ض لها يف لبنان.
ول �ف��ت ب �ي��ان امل��رك��ز �إىل �أن املر،
وب �� �ص �ف �ت��ه رئ �ي �� �س �اً ه ��رم� �ي� �اً ،مع
توليه وزارة الدفاع �آنذاك ،يتوىل

ال �� �س �ل �ط��ة ع �ل��ى ج �م �ي��ع العمالء
امل �ن �ت �م�ين �إىل �أج � �ه� ��زة الأم � ��ن-
اجلي�ش.
وطلب �أ�صحاب ال�شكوى بالتايل
م��ن امل��دع��ي ال �ع��ام يف ج�ن�ي��ف �أن
ي��رف��ع دع ��وى ج�ن��ائ�ي��ة ��ض��د املر،
وقـــــد ق��دم��ت ال�شـــكوى جلملة
�أم � � � ��ور م �ن �ه��ا الأذى ال � �ب� ��دين،
واالخ �ت �ط��اف و�إ�� �س ��اءة ا�ستعمال
ال�سلطة.

�أجناد اخلالفة ..هجني القاعدة وداع�ش يف تون�س

�أط�ل��ت �أج�ه��زة الأم��ن التون�سية قبل
�أي � ��ام ب ��الإع �ل�ان ع ��ن ت�ف�ك�ي��ك خلية
�إرهابية ن�سائية تابعة لتنظيم �أجناد
اخل�لاف��ة ،ن�شطت يف املنطقة الواقعة بني حمافظتي
ال�ك��اف يف ال�شمال ال�غ��رب��ي للبالد وت ��وزر ال��واق�ع��ة يف
جنوبها الغربي.
وورد يف بيانهم الر�سمي �أن تلك اخللية كانت تعمل
على ا�ستقطاب الن�ساء عرب مواقع التوا�صل االجتماعي
ل�صالح تنظيم داع�ش ،كما مت الت�أكيد �أنهم على �صلة
وثيقة بعنا�صر �إرهابية تتبع “�أجناد اخلالفة».
وال�لاف��ت يف ه��ذا اخل�بر �أن��ه يعد الإع�ل�ان الأول عن
تفكيك خلية ن�سائية �إرهابية يف تون�س .و�إن مل تكن
امل��رة الأوىل م��ن نوعها التي يتم فيها �إل�ق��اء القب�ض
على عنا�صر ن�سائية تعمل يف اجلناح الإعالمي التابع
لكتيبة “�أجناد اخلالفة” الداع�شية.
اجلناح الن�سائي
ي���س�ل��ط ال�ت�ق��ري��ر ال �ت��ايل ال �� �ض��وء ع�ل��ى ه ��ذه الكتيبة
و�صراعها مع تنظيم القاعدة بل وحتايلها من �أجل
ال�سيطرة على �ساحة القتال يف تون�س.
ه��ذه لي�ست امل��رة الأوىل التي يتم فيها �إلقاء القب�ض
على عنا�صر ن�سائية تتبع تلك الكتيبة.
�أل �ق��ت ق ��وات الأم� ��ن ال�ت��ون���س�ي��ة ال�ق�ب����ض ع�ل��ى اجلناح
الإع�لام��ي لـ”�أجناد اخلالفة” خ�لال ع��ام .2015
وكانت �ضربة كربى للكتيبة ملا لذلك اجلناح من دور
هام يف جمال الرتويج واال�ستقطاب الداع�شي.
اجل �ن��اح الن�سائي الإع�ل�ام��ي الن�شط ال�ت��اب��ع لداع�ش
تون�س “�أجناد اخلالفة” كانت ترت�أ�سه �سيدة مكناه
بـ”�أم �أ�سيد الغريبة” وبرفقتها  8ن�ساء �أخريات حتت
�إ�شراف االرهابي املعروف بـ”�أبو القعقاع».
وك�شفت وزارة الداخلية التون�سية وقتها �أن الن�ساء
الت�سع اعرتفن �أنهن تكفرييات ،و�أك��دن على ت�أثرهن
ب�ع��دد م��ن اخل�ط��ب امل�ن���ش��ورة ل�ل�إره��اب��ي ك�م��ال زروق،
ف�ضال ع��ن قيامهن ب��أع�م��ال م�شابهة ل�صالح تنظيم
“�أن�صار ال�شريعة” قبل ا�ستقطابهم من “�أم �أ�سيد”
ل�صالح �أجناد اخلالفة.
و�أعلنت ق��وات الأم��ن التون�سية عن ا�ستهدافها خالل
الأيام الأخرية خلليتني يعمالن على ا�ستقطاب الن�ساء
وال�شباب من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي ،حيث
�ألقت القب�ض على �أحد العنا�صر التكفريية يف حمافظة
بنزرت يرتكز عمله على الن�شاط الإعالمي الرتويجي

الذي ي�ستهدف ا�ستقطاب فئة ال�شباب للجناح الداع�شي
يف تون�س .كما �ألقت القب�ض على خلية ن�شطة من الن�ساء
ت�ستغل الف�ضاء االف�ترا��ض��ي ال�ستقطاب مثيالتهن
ل�صالح “�أجناد اخلالفة” الداع�شي ،وهو الأمر الذي
�أث��ار قلق وخم��اوف الكثريين م��ن تطور اال�ستقطاب
الإلكرتوين عرب و�سائل التوا�صل املختلفة .ومت �إحالة
�أفراد اخللية للنيابة العمومية التي بدورها �ألقت بهم
�إىل ال�سجن.
تطلع تنظيم داع ����ش للبحث ع��ن م��وط��ئ ق��دم ل��ه يف
تون�س التي �سبقه �إليها تنظيم القاعدة .وبد�أ يف درا�سة
و�سائل �إغراء اجلنود التابعني ملناف�سه ،وعمل على ذلك
الأمر منذ نهايات عام  ،2013معلناً �صراحة عن ذلك
يف ع��ام  2014م��ن خ�لال ر�سالة لأح��د ق��ادت��ه طالب
فيها �إره��اب��ي تون�س باالن�ضمام ل��داع����ش ،وت�لا ذلك
ر�سالة �أخ��رى يف عام  2015من �أح��د قادته املعروف
بـ”�أبو يحيى التون�سي” طالب خاللها �إرهابي تون�س
بالذهاب لتلقي التدريبات يف ليبيا والعودة للعمل حتت
لواء داع�ش.
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ورك ��ز التنظيم ال��داع���ش��ي ع�ل��ى ا��س�ت�ق�ط��اب العنا�صر
الإرهابية التابعة للقاعدة .وقد متكن من ذلك فعليا
و�أعلن يف �إبريل  2015عن جماعته االرهابية بتون�س
والتي حملت ل�سم “�أجناد اخلالفة”.
وكعادته �صرح تنظيم داع�ش عن وجوده من خالل �أحد
العمليات االرهابية التي عرفت با�سم “متحف باردو”،
كا�ش ًفا من خاللها عن �شرا�سته املعتادة حماوال �إظهار
قوت كتيبته التي ال تقل �ضراوة عن “عقبة بن نافع”
التابعة لـ”القاعدة” التي �سبقتها �إىل هناك بنحو 4
�سنوات..
دخ��ل تنظيم داع����ش ال�ب�لاد يف ع��ام ك��ان معب�أ باحلرب
على الإره��اب .وب��د�أ يفكر يف �سبل ا�ستقطاب العنا�صر
الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة هناك .ف�سلك عددا
من الطرق واحد منها كان الإغراء ب�إمكانيات التنظيم
وقدرتها على التمويل وما �إىل ذلك من عنا�صر اجلذب
وجنحت يف ذلك �إىل حد كبري.
وب��ال�ف�ع��ل متكنت “�أجناد اخلالفة” م��ن ا�ستقطاب
�أع� ��داد ك�ب�يرة م��ن اجل �ن��ود خ��ا��ص��ة ب�ع��د ت��ده��ور و�ضع

كتيبة “عقبة بن نافع”� .إث��ر مقتل
�أب� ��رز ق��ادت�ه��ا ع��ام  .2015لدرجة
�أن ق��وات الأم��ن �أل�ق��ت القب�ض على
ن�ح��و �� 1800ش�خ����ص يف .2015
ك�شفوا �أثناء التحقيقات عن تبعيتهم
لداع�ش .ما يدل على جناح التنظيم يف مواجهته مع
القاعدة .والالفت يف هذا اخلرب �أنه يعد الإعالن الأول
عن تفكيك خلية ن�سائية �إرهابية يف تون�س .و�إن مل تكن
امل��رة الأوىل م��ن نوعها التي يتم فيها �إل�ق��اء القب�ض
على عنا�صر ن�سائية تعمل يف اجلناح الإعالمي التابع
لكتيبة “�أجناد اخلالفة».
�أجناد اخلالفة
وت���ص��دي�ق�اً للمثل ال���ش�ه�ير “م�صائب ق��وم ع�ن��د قوم
فوائد” ،ف ��إن ال�ضربات املتتالية التي وجهتها قوات
الأم ��ن لكتيبة “عقبة ب��ن نافع” �صبت جميعها يف
�صالح تنظيم “�أجناد اخلالفة” الداع�شي� .سواء يف
ع��دد امل��وال�ين ل��ه �أو يف مكا�سب ال�سيطرة على �ساحة
“اجلهاد” ك�م��ا �أ� �س �م��وه��ا .ب��ل �إن �ه��م ج��ذب��وا اخلاليا
النائمة �أي��ً��ض��ا .و�شنوا ع��ددا م��ن العمليات بعد ذلك
منها العمليات التي عرفت �إعالميا بـ”حممد اخلام�س
متحف باردو و�سو�سة».
الإرهاب يف تون�س
ب ��د�أت ال�ع�م�ل�ي��ات الإره��اب �ي��ة يف ت��ون����س م��ع ح�ل��ول عام
 .2011لكنها كانت متباعدة وذات �إيقاع بطيء حتى
ت�صاعدت وت�يرت�ه��ا بحلول ع��ام  .2013لت�ستهدف
ال�سياح والع�سكريني وبالفعل �أودت بحياة املئات.
وال ميكننا �أن ن�صف تون�س ب�أنها �ساحة جهاد مو�سع� .إال
�أن �أر�ضها جمعت بني تنظيمي القاعدة وداع�ش الذين
تناف�سا بداخلها من �أجل ال�سيطرة على ال�ساحة هناك.
حتى �آلت القوة يف عام  2015ل�صالح �أجناد اخلالفة
الداع�شي بعد انح�سار نفوذ عقبة بن نافع القاعدي.
وتعترب اجلبال املرتفعة هي “وكر حت�صني اجلماعات
الإرهابية” �أو حت��دي��دا ت�ل��ك امل��وج��ودة يف املرتفعات
الغربية التي �أ�صبحت مالذ الإرهابيني الآم��ن طوال
فرتات الهجوم الأمني عليهم .ويف عام  2019قررت
اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب .جتميد �أموال كتيبة
“�أجناد اخلالفة” .ونحو � 40شخ�ص م��ن املتهمني
باالرتباط بهذه اجلماعة االرهابية لـ � 6أ�شهر قابلة
للتجديد .وبذلك متكنت تون�س من حما�صرة ن�شاط
اجلماعة االرهابية وحتجيم قدرتها على ال�صعود بعد
ال�سيطرة على مواردهم االقت�صادية.

11

عوا�صم
كابول
حذر العاملون يف املجال الإن�ساين يف �أفغان�ستان من �أن “امر�أة واحدة
من بني كل �أرب��ع ن�ساء حوامل وطفل واح��د من بني كل طفلني”
يعانون م��ن �سوء التغذية يف ال�ب�لاد ،كما �أن ن�صف الأ�شخا�ص ال
يعرفون من �أين �ست�أتي وجبتهم املقبلة؟
ونقل موقع �أخبار الأمم املتحدة عن فرحان حق ،نائب املتحدث با�سم
الأمم املتحدة ،القول �إنه بح�سب مكتب تن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية
(�أوت�شا)� ،أوقف م�ست�شفى مقاطعة �أوروزجان ملر�ضى كورونا خدماته
الطبية “ب�سبب �شح الأموال ونق�ص الإمدادات واملعدات الطبية».
و�أ�ضاف �أن تقييمات االحتياجات جارية �أي�ضاً يف جميع �أنحاء البالد،
لتحديد الأ�شخا�ص الذين يحتاجون �إىل امل�ساعدة ملواجهة ف�صل
ال�شتاء .وقال �إن املنظمة الدولية للهجرة تقدم م�ساعدات �شتوية يف
مناطق �إقليم بدخ�شان لألف �أ�سرة ت�شمل امل�أوى واملواد غري الغذائية
واملالب�س.
و�أ�ضاف “ي�شدد زمال�ؤنا العاملون يف املجال الإن�ساين على �أنه بينما
تتوا�صل اال�ستجابة يف �أفغان�ستان ،يجب على املجتمع ال��دويل �أن
يفعل �أك�ثر من ذل��ك بكثري» .و�أ��ش��ار حق �إىل �أن��ه مت متويل النداء
العاجل لأفغان�ستان ،الذي ا�ستهدف  11مليون �شخ�ص بامل�ساعدات
حتى نهاية عام  ،2021بن�سبة  ،86%وقال �إنه مت “حتى الآن مت
ا�ستالم  524مليون دوالر �أمريكي».

بروك�سيل
اتفق مفاو�ضون من الربملان الأوروبي وحكومات الدول الأع�ضاء يف
االحتاد الأوروبي على موازنة للعام املقبل.
وين�ص االت�ف��اق ال��ذي مت التو�صل �إليه مع ام�ت��داد املحادثات حتى
وقت مت�أخر من ليل االثنني ،على موازنة لالحتاد الأوروب��ي لعام
 2022تبلغ حوايل  169.5مليار يورو ( 192.9مليار دوالر)،
وفقاً ملعلومات من اجلانبني.
وميثل هذا الرقم زيادة بنحو  5مليارات يورو مقارنة بالتخطيط
الأ�صلي مليزانية العام احلايل .وت�شمل ا�ستخدامات ميزانية االحتاد
الأوروبي املجتمعية ،اجلهود الرامية �إىل امل�ساعدة يف احتواء العواقب
االقت�صادية جلائحة فريو�س كورونا وتعزيز حماية البيئة واملناخ.
و�سي�ستمر ا�ستخدام جزء كبري من املبلغ لدعم املزارعني واملناطق
الفقرية ن�سبياً يف دول االحتاد الأوروبي.
وقال دبلوما�سي بعد وقت ق�صري من االتفاق �إن املوازنة �ستعزز قدرة
�أوروبا على التحرك .وكانت �إحدى نقاط اخلالف يف املحادثات هي
طلب الربملان الأوروبي توظيف �أكرث من  300موظف جديد.
ومل ت�ع�ت�بر ال� ��دول الأع �� �ض��اء �أن ه �ن��اك م �ب�رراً ك��اف�ي�اً للموظفني
الإ�ضافيني ،لكن الربملان ح�صل يف نهاية املطاف على رغبته.

وا�شنطن
ندّد البيت الأبي�ض باملمار�سات التي جل�أت �إليها احلكومة الكوبية
“لإ�سكات” املتظاهرين ال�سلميني ،مبا يف ذلك اعتقالها معار�ضني
كانوا �سيتج ّمعون يف العا�صمة هافانا و�ستّ من مقاطعات البالد.
وق��ال م�ست�شار الأم��ن القومي الأم�يرك��ي جيك �سوليفان يف بيان
�إ ّن��ه “قبل االحتجاجات ال�سلمية التي كان مق ّرراً تنظيمها اليوم،
جل ��أت احل�ك��وم��ة الكوبية �إىل �إ� �ص��دار �أح �ك��ام بال�سجن م��ع النفاذ،
و�إىل اعتقاالت متفرقة ،و�إىل �أ�ساليب ترهيب يف حماولتها الرامية
لإ�سكات �صوت ال�شعب الكوبي».
و�أ� �ض��اف �أنّ “الواليات امل� ّت�ح��دة ملتزمة دع��م حت � ّرك��ات الكوبيني
ال�ساعني �إىل �إ�شاعة تغيري دميوقراطي يف �إط��ار حركة اجتماعية
و�شاملة” ،داعياً احلكومة الكوبية �إىل عدم ا�ستخدام العنف �ض ّد
املعار�ضني .ومل تتم ّكن املعار�ضة الكوبية الإثنني من تنظيم تظاهرة
احتجاجية كانت قد دعت �أن�صارها للم�شاركة فيها على ال ّرغم من
حظرها من قبل احلكومة ،ذلك �أنّ ال�سلطات ن�شرت �أع��داداً غفرية
م��ن عنا�صر ال���ش��رط��ة ع�ل��ى ال�ط��رق��ات واع�ت�ق�ل��ت ال�ع��دي��د م��ن قادة
املعار�ضة �أو ق ّيدت حركتهم ،م�ؤ ّكدة �أ ّنها �أحبطت “عملية” حاولت
الواليات امل ّتحدة القيام بها يف اجلزيرة ال�شيوعية .وت�شهد كوبا �أزمة
اقت�صادية هي الأ�سو�أ يف اجلزيرة منذ ثالثني عاماً و�أدّت �إىل �ش ّح يف
املواد الغذائية والأدوية و�أثارت ا�ستيا ًء �شعبياً متزايداً.

وا�شنطن تدين �إطالق رو�سيا
�صاروخا م�ضادا للأقمار اال�صطناعية

•• وا�شنطن�-أ ف ب

دانت وا�شنطن ب�شدّة “الت�ص ّرف اخلطر” الذي �أقدمت عليه مو�سكو باختبارها
�صاروخاً م�ضاداً للأقمار اال�صطناعية ،حم � ّذرة من �أ ّن ه��ذه التجربة خ ّلفت
�آالف �اً من قطع احلطام التي تهدّد �سالمة روّاد الف�ضاء العاملني يف حمطة
الف�ضاء الدولية .وقال املتحدّث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية نيد براي�س
لل�صحافيني �إ ّن��ه “يف وقت �سابق من اليوم� ،أج��رت رو�سيا ب�شكل غري م�س�ؤول
اختباراً تدمريياً على �صاروخ م�ضا ّد للأقمار ال�صناعية ا�ستهدفت خالله �أحد
�أقمارها ال�صناعية” ،وا�صفاً �سلوك مو�سكو هذا ب�أ ّنه “خطر وغري م�س�ؤول».
و�أ��ض��اف �أ ّن ه��ذه التجربة ال�صاروخية “خ ّلفت �أك�ثر من  1500قطعة من
احلطام املداري املمكن تتبّعه ،ومئات �آالف القطع من احلطام املداري الأ�صغر
حجماً ،والتي تهدّد الآن م�صالح جميع الدول» .ومل يو�ضح املتحدّث الأمريكي
ما �إذا كانت الواليات امل ّتحدة �ست ّتخذ �إجراءات انتقامية �ض ّد رو�سيا ب�سبب هذه
التجربة ،مكتفياً بالقول �إ ّن بالده “�ستو�ضح �أ ّنها لن تت�سامح مع هذا النوع من
الن�شاط» .و�أ�ضاف براي�س �أ ّن هذه التجربة ال�صاروخية “تظهر بو�ضوح �أ ّن ما
تقوله رو�سيا عن رف�ضها ع�سكرة الف�ضاء لي�س �سوى مزاعم واهية ومنافقة».
من جانبه �أعلن املتحدّث با�سم البنتاغون جون كريبي �أ ّن “مبعث القلق املبا�شر
هو احلطام ال��ذي يطفو الآن وال��ذي ميكن �أن ي�ش ّكل خطراً مبا يف ذل��ك على
حمطة الف�ضاء الدولية» .و�أ�ضاف “نحن نراقب من كثب نوع الو�سائل التي
يبدو �أ ّن رو�سيا تريد تطويرها» .و�صباح الإثنني ا�ضط ّر روّاد الف�ضاء ال�سبعة
املوجودون على منت حمطة الف�ضاء الدولية لاللتجاء �إىل �سفنهم امللتحمة
ّ
باملحطة ا�ستعداداً لإخالء حمتمل.
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�إجتماع خربة

وزارة العدل
العدد  13394بتاريخ 2021/11/17
�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0008563جتاري (جزئي)

الــــــــى املدعي عليه  :حممد عبا�س علی بي�شوه البلو�شي
جمهول حمل الإقامة �إمارة ال�شارقة � -شارع املطار  -فيال رقم  - 250بالقرب من �شركة �إبراهيم  -هاتف0509887809 :
بناء على طلب املدعي  :بنك امل�شرق (�شركة م�ساهمة عامة )
قد اقام عليك الدعوى ويطالبك فيها � :أوال ً  :ت�سجيل الدعوى وحتديد �أقرب جل�سة لنظر ها و�إعالن املدعى عليه ب�صورة منها  ،مع
احلفاظ على حق املدعي يف تعديل طلباته.
ثانيا � /1 :أ�صليا ً� :إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدى للمدعي مبلغ وقدره  239,668.44درهم (مئتان وت�سعة وثالثون الفا و�ستمائة
وثمانية و�ستون درهما و�أربعة و�أربعون فل�سا)  ،،والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق يف  2020/12/14وحتى ال�سداد
التام � /2 .إحياطيـا  :ندب خبري م�صرفی متخ�ص�ص �صاحب الدور يف اجلدول لالطالع على �أوراق الدعوى وم�ستنداتها و ما ع�سى
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�صو ًال �إىل �أحقية املدعي بطلباته و احلكم مبا �سي�سفرعنه تقرير ال�سيد اخلبري .ثالثا ً � :ضم
ملف النزاع رقم  2021/3460توفيق وم�صاحلة مللف الدعوى .رابعا ً � :إلزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة.
�أنت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/28أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقه الإحتادية املحكمة االبتدائية املدنيه يف متام
ال�ساعة � 08:30صباحا  -مكتب رقم ( مكتب مدير الدعوى رقم � )5شخ�صيا ً �أو بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة �أيام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
�أعاله – بو�صفك مدعى عليه.

مكتب اخلدمات الق�ضائية
عاي�شه علي حممد

�إجتماع خربة
العدد  13394بتاريخ 2021/11/17

العدد  13394بتاريخ 2021/11/17

العدد  13394بتاريخ 2021/11/17
تكليف اعالن بالن�شر حل�ضور �إجتماع جلنة اخلربة امل�صرفية
يف الدعوى رقم  2021/30جتاري م�صارف كلي

املدعي  :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع
املدعى عليهم  -1:التميز لل�سالمة ومكافحة احلريق (�سابقا)  -اليان�س للحماية من احلريق � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م (حالياً )  .2انرتنا�شيونال افنيو انف�ستمنت (�ش.ذ.م.م) � .3 ،أرما الكرتوبانت�ش لاللكرتوميكانيك
�ش.ذ.م.م تعلن جلنة اخلربة (اخلبري /عقيل حممد هادي ح�سن الهادي واخلبري/حممد ح�سن علي ح�سن
املرزوقي واخلبري� /سعید حممد را�شد �سعيد ال�شارد الفال�سي) املعينة من قبل عدالة حمكمة دبي االبتدائية
يف الدعوى رقم  30/2021جتاري م�صارف كلي ،واملقامة من املدعي /بنك ر�أ�س اخليمة الوطني �ش.م.ع
ف�إن املدعى عليهم ال�سادة /التميز لل�سالمة ومكافحة احلريق (�سابقا)  -اليان�س للحماية من احلريق � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م (حالياً) وال�سادة انرتنا�شيونال افنيو انف�ستمنت (�ش.ذ.م.م) وال�سادة� /أرما الكرتوبانت�ش
لاللكرتوميكانيك �ش.ذ.م.م مدعوون حل�ضور اجتماع جلنة اخلربة امل�صرفية �أو بوا�سطة وكيل معتمد واملقرر عقده
يوم االربعاء املوافق  2021/11/24يف متام ال�ساعة  10:00العا�شرة �صباحاً عرب تطبيق  ZOOMلالت�صال
املرئي عن بعد لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد �أعاله ،و�إح�ضار جميع الأوراق وامل�ستندات التي
تودون تقدميها لنا لنتمكن من �أداء مهمتنا .للتوا�صل 04-2954833 :
عن جلنة اخلربة
الدكتور /عقيل حممد هادي ح�سن الهادي

United Arab Emirates
Ministry of Justice

�إعــــــــــالن

العدد  13394بتاريخ 2021/11/17

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة زينة احلديقة
لالعمال االملنيوم والزجاج
رخ�صة رقم CN 2452427:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �شوكران الدين حممد كمال الدين %100
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة لطيفه مبارك �شعفان رميدان العامرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف لطيفه مبارك �شعفان رميدان العامرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/انرت
�ستيت للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1673593:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

Date 17/ 11/ 2021 Issue No : 13394

�إعالن حل�ضور اجتماع اخلربة احل�سابية
يف الدعوي رقم  3145/2021جتاري جزئي
يعلن اخلبري احل�سابي  /را�شد احمد ال�شيخ مبارك املنتدب يف الدعوى املذكورة �أعاله مبوجب احلكم ال�صادر عن
عدالة هيئة حمكمة دبي املوقرة بتاريخ  04/11/2021املرفوعة من املدعي �أندري �شا�شكوف عن نف�سه وب�صفته
مدير و�شريك ل�شركة ايه بي ام لتجارة خدمات املعادن ذ.م.م �ضد املدعى عليه الأول بايرزهان علي باييف عن
نف�سه وب�صفته �شريك ومدير ل�شركتي باتو للتجارة العامة ذ.م.م و�شركة بيوتكنولوجي العاملية ذ.م.م (املدعى عليها
الثانية واخل�صم املدخل) واخل�صم املدخل �شركة بيوتكنولوجي العاملية ذ.م.م وعليه يعلن اخلبري احل�سابي املدعى
عليها الثانية باتو للتجارة العامة ذ.م.م وما ميثلهم حل�ضور اجتماع اخل�برة الأح��د املوافق 21/11/2021
ال�ساعة الرابعة والن�صف ع�صرا احل�سابية يوم ( )4: 30عرب تطبيق زووم او احل�ضور مبقر مكتبنا الكائن بدبي
مبنطقة هور العنز �شرق ب�أبو هيل �شارع االحتاد بجوار وزارة العمل والعمال القدمية مقابل حمطة مرتو القيادة
بناية ال�شيخ را�شد بن خليفة املكتوم الدور االول مكتب رقم  119 &118واح�ضار كافة الوثائق وامل�ستندات التي
ت�ؤيد موقفكم يف الدعوي حتى ن�ستطيع �أداء املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد والأ�صول ويف الوقت املحدد لال�ستف�سار
االت�صال على الرقم ت  04-2686888هاتف متحرك 0543092666

اخلبري احل�سابي
را�شد �أحمد ال�شيخ

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13394بتاريخ 2021/11/17
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0033423
تنازل /بيع
�إعـالن
حيث �أن ال�سيد� :سعيد ن�صيب �سامل الطنيجي – اماراتي اجلن�سية وال�سيد  /مونديكات �صديق بن
مويدين كوتى – هندي اجلن�سية ميلكان الرخ�صة جتارية (مطحنة اجلوهر) �شركة اعمال مهنية
رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم ( )515169حيث ان ال�سيد  :مونديكات
�صديق بن مويدين كوتى – هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته يف الرخ�صة
التجارية ((مطحنة اجلوهر)) البالغة ( � )%49إىل ال�سيد  :نو�شاد انات ایوت انات  -هندي اجلن�سية
بح�صة مقدارها  %25واىل ال�سيد  /حممد علي جواهر منديكات �صديق منديكات – هندي اجلن�سية
وبح�صة مقدارها  ، %24تغيري ال�شكل القانوين من �شركة اعمال مهنية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة  ،خروج �شريك � /شركاء ودخول اخرون .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام
القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم
وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك.

الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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 ZoneSharjah International Airport - Gidi Logistics company-Office No. (Q) (C 105-6-1), Phone No.: 05224038140556550358, 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,

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

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ح�ضانة هابي جامب
رخ�صة رقم CN 2083246:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ح�ضانة هابي جامب
HAPPY JUMP NURSERY

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17نوفمرب  2021العدد 13394

الأربعاء  17نوفمرب  2021العدد 13394
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/9/19 :

املودعة حتت رقم 359838 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم :حممد حمبوب عامل عبد العزيز
وعنوانه� :ص ب  – 90812دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ال�ع�ط��ور ؛ ال�ب�خ��ور ؛ ال��زي��وت ال�ع�ط��ري��ة ؛ ال���ص��اب��ون ؛ م�ستح�ضرات التجميل ؛ غ���س��ول ال�شعر ؛
م�ستح�ضرات التبيي�ض وغريها من م��واد الغ�سيل ؛ م�ستح�ضرات التنظيف وال�صقل و�إزال��ة البقع
والك�شط ؛ معاجني الأ�سنان.
الواقـعة بالفئة3 :
و�صف العالمة  :الكلمات زاهرات  Zaharatبالأحرف العربية والالتينية
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
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العدد  13394بتاريخ 2021/11/17
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/9232

تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة غ�سان �صالح عبدالواحد مقدادى

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

United Arab Emirates
Ministry of Justice

العدد  13394بتاريخ 2021/11/17
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/9267

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد انور اخلطيب %100

HAPPY JUMP NURSERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العدد  13394بتاريخ 2021/11/17

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

رخ�صة رقم CN 1034626:قد تقدموا الينا بطلب

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية

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

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم ابوالنوا�س

�إىل /ح�ضانة هابي جامب � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعـــــــــــالن
عبد اهلل قا�سم عبد اهلل
بوكالة املحامية ح�صة القبي�سي
الوادي الأخ�ضر للعقارات
الوادي االخ�ضر للو�ساطة العقارية (م�ؤ�س�سة فردية) ملالكها/على �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي
ال�سالم علیكم
بالإ�شارة اىل تعييني خبريا يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله ،فقد تقرر تكليف املدعى ب�إعالن املدعى عليهم
بالن�شر وفقاً لل�صيغة التالية
تطلب من املدعى عليهم بالإ�شارة اىل تعيني اخلبري يف الق�ضية  1189/2021عقاري جزئي  -دبي
 الوادي الأخ�ضر للعقاراتالوادي االخ�ضر للو�ساطة العقارية (م�ؤ�س�سة فردية) ملالكها/على �سعيد �سليمان عبيد ال�سالمي
الإت�صال مبكتب اخلبري على رقم الهاتف  04-3881554خالل موعد �أق�صاه ال�ساعة الثانية ع�شر
ظهراً بتاريخ  25/11/2021لتحديد موعد ل�سماع �أقوالهم و�إ�ستالم م�ستنداتهم ويف حال عدم
الإت�صال خالل املهلة املحددة �ستقوم اخلربة مبتابعة عملها مبا يتوفر لديها من م�ستندات
اخلبري الهند�سي
معتز حممد حكمت املالح

�إعــــــــــالن

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شمالن عي�سى �سامل ال�شمالن

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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

املنذر  :اورا لل�شقق الفندقيه �ش.ذ.م.م وميثلها � /شريل تامباروجن لوجريا  -فلبنية اجلن�سية ـ “ ب�صفتها وكيال عن ناري�ش الخمي�شاند
ا�سراين مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة �أمام كاتب العدل بـدبي -الرب�شاء رقم  2020/1/110641بتاريخ  2020/8/3ب�صفته
مدير ال�شركة مبوجـب رخ�صة �سياحية رقم  811103ال�صادرة عن اقت�صادية دبي � -إمارة دبي  ،وميثله املحامي الدكتور� /سرحان ح�سن
حممد ح�سن املعينـي � -إماراتي اجلن�سية  -بطاقة هوية رقـم  784-1972-7069851-3مبوجـب الوكالـة امل�صـدقة عليهـا لـدي
كاتـب الـعـدل بـدبي  -الرب�شـاء رقـم  2021/1/22907بتاريخ  2021/1/31وميثلـه ال�سيد  /مـانع مو�سـى عبـد اهلل احلجـاجي
 مينـي اجلن�سية  -بطاقـة هـويـة رقـم  ٧٨٤١٩٨٨٥١٨٧٠٦٢٠مبوجـب الوكالة امل�صدقة عليهـا لـدي الكاتـب الـعـدل بـدبي  -الرب�شـاء بـرقم 2021/1/130528بتاريخ  - 2021/6/17العنوان � :إمارة دبي  -منطقة البزن�س باي � -أوبروي تاور  -الطابق العا�شر  -مكتب
رقم  - 1002هاتف  - 97142324000 :هاتف متحرك 971529089841 :
املنذر �إليه  :حممد جي�شاد كونوت  ،حامل للهوية رقم 784199318692425 :
يخطر املنذر املنذر �إليه ب�ضرورة الوفاء باملبلغ املرت�صد يف ذمته وفقاً للإتفاق املربم بينهما واملرت�صـد عنـه يف ذمته املبلغ املذكور يف �صدر
هذا الإخطار والبالغ قدره  150,000,00درهم �إماراتي “مائة و خم�سون �ألف درهم �إماراتي فقط” املنذر �إىل اللجوء للق�ضاء للمطالبة
باملبلغ املذكور مع التعوي�ضات عمـا لـحـق بـهـا مـن �أ�ضرار مادية و�أدبيـة مـع حتميل املخطـرة �إليهـا كـافـة النفقات والر�سوم والأتعاب،
بالإ�ضافة �إىل حتميلها التعوي�ض اجلابر لل�ضرر ،مع حفـظ كـافـة احلقوق الأخـرى للمخطـر احلا�ضرة وامل�ستقبلية.
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�إدارة العالمات التجارية

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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املنذر � :إ�سماعيل �شاه جان اكرب  -باك�ستاين اجلن�سية.
املنذراليه  :بوناكال حممد ن�صار  -هندي اجلن�سية.
ولكل ما تقدم ينذر املنذر /املنذر �إليه ب�ضرورة دفع امل�ستحقات مبلغ وقدره
( )32,750اث�ن��ان وث�لاث�ـ��ون ال�ـ��ف و�سبعمائة وخم�سون دره�ـ��م ال غري
مو�ضـوع االنذار  ،وذلك بعد  5يوم من تاريخ الن�شر  ،و�إال �سي�ضطر املنذر
التخاذ كافة الإج ��راءات القانونية التي حتفـظ لـه واملطالبة بالتعوي�ض
املنا�سـب عـن اي عطل اي عـطـل او �ضـرر تـعـر�ض لـه املنذر  ،مع حتميل املنذر
الـيـه بكافـة الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي و�أتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/20671
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�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/20672

املنذر :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي �ش م ع.
املنذر �إليه� :سامل عبيد عي�سى الدرعى .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )83,431.45دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 99083خ�صو�صي � / 4 /أبوظبي) من نوع ( تويوتا الند كروزر
_ �أ�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2015لون (�أبي�ض ) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي �ش م ع.
املنذر �إليه :احمد �سيف خليفه را�شد بن �سمحه ال�شام�سي .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )273,254.79دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 41688خ�صو�صي  / W /دبي) من نوع ( رجن روفر ديفندر
_ �أ�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2015لون (�أبي�ض ) _ واملمولة ل�صاحلكم من قبل
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/12407

تنفيذ رقم 2021/8384

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

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

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/11/22لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده ما�ستري�س للحدادة واللحام �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
جمموعه من احلديد 10,000
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2021/11/22لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مطعم دميري با�شا �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
16,100
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

األربعاء  17نوفمبر  2021م  -العـدد 13394

عربي ودويل

17 November 2021 - Issue No 13394

Wednesday

ال�صحايف الأمريكي املُفرج عنه يف بورما ي�صل �إىل الدوحة
•• الدوحة�-أ ف ب

�أ ّك��د ال�صحايف الأم�يرك��ي داين فين�سرت امل ُ�ف��رج عنه يف ب��ورم��ا لدى
و�صوله �إىل الدوحة يف طريقه �إىل الواليات املتحدة� ،أنه ُ�سجن “بال
�سبب” لكنّه مل يتعر�ض للتجويع �أو ال�ضرب خالل فرتة �سجنه.
و�صدر العفو عن فين�سرت يف وق��ت �سابق االثنني ومت االف��راج عنه
وترحيله بعدما �أم���ض��ى ق��راب��ة �ستة �أ��ش�ه��ر يف ال�سجن .وك��ان من
املفرت�ض �أن ميثل �أم��ام حمكمة الثالثاء حيث كان يواجه احتمال
عقوبة ال�سجن امل�ؤبد بتهمتي الإرهاب والتحري�ض على الفتنة.
وق��ال فين�سرت لل�صحافيني من على م��درج املطار يف الدوحة بعيد
خروجه من طائرة خا�صة “اعتقلت واحتجزت بال �سبب لكنني كنت

ب�صحة جيدة ج�سديا .مل �أتعر�ض للتجويع �أو لل�ضرب».
و ُق �ب ����ض يف �أي ��ار/م ��اي ��و ع�ل��ى ف�ي�ن���س�تر ال� ��ذي ك ��ان ي�ع�م��ل يف جملة
“فرونتري ميامنار” املحلية منذ عام تقريبا ،فيما كان يف طريقه
�إىل املنزل لر�ؤية �أ�سرته.
واال��س�ب��وع امل��ا��ض��ي� ،أ� �ص��درت حمكمة يف ب��ورم��ا حكما بال�سجن 11
عاما على فين�سرت بعدما �أم�ضى  176يوما وراء الق�ضبان ،بتهم
التحري�ض وت�شكيل جمعيات غري قانونية وانتهاك قانون الهجرة.
ويف ق�ضية منف�صلة ،وجهت �إىل ال�صحايف البالغ  37عاما تهمتا
الإرهاب والتحري�ض على الفتنة وهي تهم ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �صدور
ورحبت الواليات املتحدة بالإفراج عنه
�أحكام بال�سجن مدى احلياةّ .
“�سجن ظلما».
قائلة �إنه ُ

وق��ال وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك��ي �أن�ت��وين بلينكن يف بيان “نرحب
ب��الإف��راج ع��ن ال�صحايف الأم�يرك��ي دان�ي��ال فين�سرت م��ن ال�سجن يف
بورما حيث احتجز ظلما لنحو �ستة �أ�شهر».
و�أ��ض��اف “نحن �سعيدون لأن داين �سيعود قريبا �إىل عائلته فيما
نوا�صل املطالبة ب��الإف��راج عن الآخرين الذين ما زال��وا م�سجونني
ظلما يف بورما».
وت��اب��ع بلينكن “نحن مت�ش ّوقون للرتحيب ب��ك يف دي ��ارك ،داين”.
�ض ّيق اجلي�ش يف بورما اخلناق على ال�صحافة منذ تو ّليه ال�سلطة يف
انقالب �شباط/فرباير ،واعتقل ع�شرات ال�صحافيني الذين انتقدوا
حملته القمعية على املعار�ضة وال�ت��ي �أ�سفرت ع��ن مقتل �أك�ثر من
� 1200شخ�ص وفقًا ملجموعة مراقبة حملية.

يحتمي كايل ريتنهاو�س بالدفاع عن النف�س

•• الفجر -هيلني في�سيري –ترجمة خرية ال�شيباين
يف الوقت نف�سه  ،جتري ثالث حماكمات ،حتتكر
الأ����ض���واء الإع�لام��ي��ة بكثافة ،حم��وره��ا العنف
العن�صري ،وتثري جم��ددا ت�����س��ا�ؤالت ح��ول حياد
العدالة الأمريكية .هكذا �أرادت الروزنامةُ ،تعقد
حال ًيا يف ثالث والي��ات ،ثالث حماكمات خمتلفة
ولكنها تتناول املو�ضوع نف�سه  :ا�ستخدم �أ�شخا�ص
بي�ض ،منحوا �أنف�سهم �سلطة ال ميلكونها ،العنف يف
�سياق عرقي كامن.
يف ج� ��ورج � �ي� ��ا ،ا ُت � �ه� ��م ثالثة
رج��ال بقتل �أح�م��د �أرب�ي�ري ،وهو
رج��ل �أ� �س��ود ك��ان مي��ار���س ريا�ضة
الرك�ض .يف  23فرباير ،2020
ح� �م ��ل ج ��ري � �ج ��وري وترافي�س
ماكمايكل (�أب واب �ن��ه) ،م��ع جار
لهما ،ال���س�لاح وط ��اردوا �أربريي
يف �سيارة ،لال�شتباه يف م�س�ؤوليته
ع ��ن ع �م �ل �ي��ات � �س �ط��و يف احل ��ي.
ح��ا� �ص��روه و�أط �ل �ق��وا ع�ل�ي��ه ثالث
ر�صا�صات .ق��ام �أحدهم بت�صوير
امل�شهد بهاتفه ،ومل يتم القب�ض
ع �ل��ى ال� �ث�ل�اث ��ة �إال �إث� � ��ر ظهور
ال �ف �ي��دي��و ع �ل��ى الإن�ت��رن� ��ت ،بعد
�أك�ث�ر م��ن �شهرين م��ن احل ��ادث.
ويتح�صن الثالثة ب��درع الدفاع
ّ
عن النف�س.
يف والي��ة وي�سكون�سن ،يحتمي
ك��اي��ل ري �ت �ن �ه��او���س� � ،ش��اب �أبي�ض

� ً
أي�ضا ،بالدفاع عن النف�س .عام
� ،2020أخذ بندقيته الهجومية،
وعمره  17عا ًما� ،أي دون ال�سن
ال�ق��ان��ون�ي��ة ،وان���ض��م �إىل �أع�ضاء
م���س�ل�ح�ين م ��ن اجل �م��اع��ات �شبه
ال�ع���س�ك��ري��ة وميلي�شيات الدفاع
ال��ذات��ي يف ك�ي�ن��و��ش��ا ،ق��ال��وا �إنهم
ج��ا�ؤوا ال�ستعادة النظام ،وحماية
حمالت جتارية يف املدينة ،كانت
عر�ضة لأع�م��ال �شغب عرقية يف
�أعقاب �إط�لاق �شرطي النار على
�أمريكي من �أ�صل �أفريقي يف وقت
�سابق.
يف امل � ��واج� � �ه � ��ة ،ق� �ت ��ل كايل
ريتنهاو�س ،اثنني من املتظاهرين
وج � ��رح ث ��ال � ًث ��ا .ورغ � ��م �صرخات
ال�شهود ،مل تعتقله ال�شرطة وعاد
�إىل منزله ،لي�س ّلم نف�سه يف وقت
الح ��ق .يف ح��ال �ت��ه�� ،ض�ح��اي��اه من

وقال فين�سرت يف الدوحة “�أ�شعر �أنني بخري من الناحية اجل�سدية.
�إنها نف�س حاالت احلرمان التي ت�أتي مع �أي �شكل من �أ�شكال ال�سجن.
ت�شعر �أنك متيل نحو اجلنون قلي ً
ال».
وتابع “كلما ط��ال �أم��د (ف�ترة ال�سجن) ،ازداد القلق من �أال ينتهي
الأم��ر �أب� �دًا .ل��ذا ف ��إنّ ال�شاغل الأك�ب�ر ك��ان البقاء يف حالة ذهنية”
م�ستق ّرة.
وبح�سب منظمة ريت�شارد�سون ،ف ��إنّ الإف��راج عن ال�صحايف ّ
مت بعد
“مفاو�ضات وجها لوجه” بني الدبلوما�سي الأمريكي ال�سابق بيل
ريت�شارد�سون ورئي�س املجل�س الع�سكري مني �أونغ هالينغ.
وق��د �أع��رب��ت �أ��س��رة ال�صحايف يف بيان ع��ن ارتياحها لإط�ل�اق �سراح
فين�سرت.
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يف فرجينيا ،جمموعة من القوميني البي�ض يف قف�ص االتهام

الق�ضاء الأمريكي وازدواجية املعايري:

ثالث حماكمات حتيي التوترات حول امل�س�ألة العرقية

حماكمات رمزية ترتجم اال�ستقطاب ال�سيا�سي احلاد ب�ش�أن امل�س�ألة العرقية
�أيا كانت� ،ستكون النتيجة غري مر�ضية جلزء من البالد ...واندالع املزيد من �أعمال العنف وارد
البي�ض ،لكن ريتنهاو�س �أ�صبح
ملهما لليمني املتطرف ،و�ساعده
ن���ش�ط��اء يف ج�م��ع م�ل�ي��وين دوالر
ل �ل��دف��اع ع �ن��ه و�إط �ل ��اق �سراحه
ب �ك �ف��ال��ة .ب �ع��د �إط �ل��اق �سراحه،
التقط � �ص��و ًرا م��ع جمموعة من
اتباع تف ّوق الرجل االبي�ض.
را يف ف��رج �ي �ن �ي��ا ،تقف
�أخ � �ي � � ً
جم� � �م � ��وع � ��ة م � � ��ن ال � �ق� ��وم � �ي �ي�ن
البي�ض يتّهم عنا�صرها بتنظيم
مظاهرات � 11أغ�سط�س 2017
يف �شارلوت�سفيل ،وال �ت��ي انتهت
ب�أعمال عنف .ق��اد �أح��د النازيني
اجل��دد �سيارته و��س��ط ح�شد من
املتظاهرين املناوئني وقتل امر�أة
�شابة� .إن هذه الق�ضية “�أ�صبحت
�سيا�سية للغاية” ،ق��ال القا�ضي

�� �ش ��رودر امل �� �س ��ؤول ع��ن حماكمة
ريتنهاو�س .وين�سحب ه��ذا على
الق�ضيتني االخريني � ً
أي�ضا ،لأنه
رغ��م ا�ستمرار الدفاع يف الت�أكيد
على �أن �أفعال موكليهم ال عالقة
لها بالق�ضايا العرقية ،ف�إن امل�س�ألة
العن�صرية يف قلب كل ذلك.
«متييز متع ّمد»
�أث �ن��اء اخ�ت�ي��ار هيئة املحلفني،
��س��أل القا�ضي يف �شارلوت�سفيل،
املر�شحني املحتملني الكثري من
الأ�سئلة بخ�صو�ص �آرائ�ه��م حول
ال�ع�ن���ص��ري��ة ،واحل � ��رب الأهلية،
والقومية البي�ضاء ،وحركة حياة
ال�سود مهمة ،و�أنتيفا ،للت�أكد من
�أنهم لي�سوا متحيزين للغاية.

يف جورجيا� ،أثناء اختيار هيئة
املحلفني ملحاكمة �أرب�يري� ،سئلوا
� ً
أي�ضا عما �إذا كانوا يعتقدون �أن
ال �ع �ل��م ال �ك��ون �ف��درايل ك ��ان رم� �زًا
عن�صر ًيا ،وما �إذا كانوا يدعمون
حركة حياة ال�سود مهمة .ا�ستمر
االخ �ت �ي��ار  11ي��و ًم��ا ،وع�ل��ى 12
حملفًا ،واح��د فقط �أ��س��ود ،بينما
ميثل الأمريكيون ال�سود يف هذه
املقاطعة  27باملائة من ال�سكان.
ق � ��ام حم ��ام ��و ال� ��دف� ��اع ب�إق�صاء
ث�م��ان�ي��ة م��ر��ش�ح�ين � �س��ود ب�شكل
م�ن�ه�ج��ي ،وواف� ��ق ال �ق��ا� �ض��ي على
وج� ��ود “متييز متعمد” ،لكن
للمحامني اعرتا�ضات م�شروعة
وال ي�سمح له القانون بالتدخل.
يف كينو�شا ،ملحاكمة ريتنهاو�س،

مت اخ �ت �ي��ار ه�ي�ئ��ة امل�ح�ل�ف�ين مرة
�أخ � � ��رى ب ��أغ �ل �ب �ي��ة � �س��اح �ق��ة من
البي�ض“ .هذا ال يعني �أن املحلفني
ال�ب�ي����ض ل��ن ي �ك��ون��وا حمايدين،
لكنه يعطي االنطباع ب�أن النظام
ال يعمل بطريقة عادلة” ،يعترب
كيث فينديل� ،أ��س�ت��اذ ال�ق��ان��ون يف
ج��ام�ع��ة وي�سكون�سن .وي�ضيف:
“بد�أت الأم��ور تتغري قلي ً
ال منذ
�إدان ��ة دي��ري��ك �شوفني ،ال�شرطي
ال��ذي قتل الأ� �س��ود ج��ورج فلويد
يف مينيابولي�س ،ول�ك��ن ال يزال
�أمامنا طريق طويلة لنقطعها».
االت�ه��ام��ات بالعن�صرية تظهر
اي� ��� �ض ��ا ب ��ان� �ت� �ظ ��ام و� � �س ��ط قاعة
املحكمة.
ادع��ى كيفن غ��وف� ،أح��د حمامي

ن�شطاء �سود يتهمون النظام القانوين ب�أنه �إهانة ملفهوم العدالة

ال ��رج ��ال ال �ث�لاث��ة ال��ذي��ن قتلوا
ال � � �ع � � �دّاء� ،أن� � ��ه ال ي ��ري ��د امل ��زي ��د
م ��ن “الق�ساو�سة ال�سود” يف
ال �ق��اع��ة“ ،يف حم��اول��ة للت�أثري
على املحلفني” .ج��اء الق�س �آل
�شاربتون ،وه��و �سيا�سي �أمريكي
م��ن �أ� �ص��ل �أف��ري�ق��ي ل��دع��م عائلة
�أربريي.
كلمة “ثقيلة يف معناها»
يف والي � ��ة وي �� �س �ك��ون �� �س��ن ،منع
القا�ضي �شرودر املكلف مبحاكمة
ري�ت�ن�ه��او���س ،ال�ن�ي��اب��ة م��ن و�صف
امل� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن ال � ��ذي � ��ن قتلهم
وا�صابهم ال�شاب بـ “ال�ضحايا”.
و�أو�ضح �أنها كلمة “ثقيلة املعنى”.
يف املقابل ،قال �إن ب�إمكان الدفاع
ت�صنيفهم على �أنهم “ناهبون”
و “مثريي �شغب” و “حارقون
عمدًا”� ،إذا ا�ستطاع �إثبات ذلك.
وق��د �أل�ه��ب ه��ذا ال�ق��رار الن�شطاء

ال���س��ود ال��ذي��ن يتهمون القا�ضي
ب ��ازدواج� �ي ��ة امل �ع��اي�ي�ر“ .النظام
القانوين �إهانة ملفهوم العدالة”،
خل����ص ب ��ري ن �ي��و� �س��وم� ،أحدهم.
ع� �ل��اوة ع �ل��ى ذل� � ��ك ،ف � � ��إن نغمة
ال ��رن�ي�ن ع �ل��ى ال �ه��ات��ف اخللوي
ل �ل �ق��ا� �ض��ي ن �ف �� �س��ه ،ال � ��ذي رن يف
منت�صف اجل��دل ،هي �أغنية يتم
ت���ش�غ�ي�ل�ه��ا يف ج�م�ي��ع اجتماعات
دونالد ترامب.
�إن�ه��ا حماكمات رم��زي��ة ،ومتثل
اال� �س �ت �ق �ط��اب ال �� �س �ي��ا� �س��ي احل ��اد
ب �� �ش ��أن امل �� �س ��أل��ة ال �ع��رق �ي��ة ،يتابع
الأ� �س �ت��اذ ف�ي�ن��ديل“ .حتى ل��و مل
يقدمها الق�ضاة واملحامون بهذه
ال�ط��ري�ق��ة ،ف�سيتم ال�ن�ظ��ر �إليها
م��ن زاوي ��ة �سيا�سية .و�أ ّي� ��ا كانت
ال �ن �ت �ي �ج��ة ،ف ��إن �ه��ا � �س �ت �ك��ون غري
مر�ض ّية جل��زء من ال�ب�لاد ...لن
�أتفاج�أ �إذا اندلع املزيد من �أعمال
العنف».

ا ُتهم ثالثة رجال بقتل �أحمد �أربريي

قد ت�ستعيد املظاهرات ح�ضورها؟

وا�شنطن ّ
حت�ض رعاياها على مغادرة �إثيوبيا فور ًا

بهجوم �إلكرتوين ..هل بد�أت احلرب على االنتخابات يف ليبيا؟

•• وا�شنطن�-أ ف ب

ّ
ح�ضت الواليات املتحدة رعاياها جم��ددا على مغادرة �إثيوبيا التي ت�شهد حربا
ّ
مدمرة فورا ،حمذرة من �أنه لن تكون هناك عملية �إجالء على غرار تلك التي
ن ّفذت يف �أفغان�ستان .ومنذ �أيام تدعو �سفارة الواليات املتحدة يف �أدي�س �أبابا الرعايا
الأم�يرك�ي�ين �إىل حجز ت��ذاك��ر على م�تن ال��رح�لات اجل��وي��ة التجارية للخروج
من البالد حيث مل يعد املتمردون ي�ستبعدون الزحف �إىل العا�صمة .وتعر�ض
ال�سفارة تقدمي قرو�ض للذين يتع ّذر عليهم �شراء تذاكر ال�سفر على الفور .وقال
املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية نيد براي�س �إ ّن ما نقوم به لي�س �سببه
“الت�شا�ؤم �إزاء �آف��اق ال�سالم ،بل لأ ّننا عمليّون» .و�أع��رب براي�س عن خ�شيته من
�أن ي�سود “اعتقاد خط�أ” يف �صفوف العامّة “ب�أن ما �شهدناه يف �أفغان�ستان هو
�أمر ميكن للحكومة الأمريكية القيام به يف �أيّ مكان ويف ك ّل مكان يف العامل”.
وكانت وا�شنطن �أر�سلت �آالف اجلنود �إىل مطار كابول يف منت�صف �آب�-أغ�سط�س

حني ا�ستولت حركة طالبان على ال�سلطة يف �أفغان�ستان قبل ا�ستكمال اجلي�ش
الأم�يرك��ي ان�سحابه م��ن ال�ب�لاد ،وذل��ك لتنفيذ عملية �إج�ل�اء ط��ارئ��ة .وخالل
�أ�سبوعني ونيّف ،ومب�ساعدة حلفائه ،مت ّكن اجلي�ش الأمريكي من �إقامة ج�سر
جوي و�إجالء �أكرث من � 123ألف �شخ�ص بني �أمريكيني و�أجانب ،و�آالف الأفغان
املتخوّفني من انتقام طالبان ،خ�صو�صاً �أولئك الذين تعاونوا مع دول غربية يف
املا�ضيّ .
لكن �إدارة بايدن تع ّر�ضت النتقادات حادة لإخفاقها يف التخطيط ب�شكل
�أف�ضل لعملية الإجالء ،ولرتكها عدداً من الأمريكيني يف �أفغان�ستان بعد ان�سحاب
القوات الأجنبية .وفتحت وزارة اخلارجية حتقيقاً داخلياً لتبيان كيف كان ميكن
تنظيم عملية الإجالء ب�شكل �أف�ضل و�أكرث ا�ستباقية .والإثنني قال براي�س �إ ّن “ما
فعلناه يف �أفغان�ستان كان فريداً من نوعه” ،لك ّنه �أ�شار �إىل �أ ّن �إقامة “ج�سر جوي
ع�سكري لنحو � 125ألف �شخ�ص ...لي�س ب�أمر ميكن للحكومة الأمريكية تكراره
يف �أيّ مكان �آخ��ر» .وتابع “لي�س هناك ما يدعو الأمريكيني �إىل االنتظار حتى
اللحظة الأخرية” ملغادرة �إثيوبيا عرب الرحالت اجلوية التجارية.

•• طرابل�س-وكاالت

بد�أت التحذيرات من خمطط عرقلة االنتخابات يف ليبيا ،تتحول �إىل وقائع على
الأر�ض ،حيث كانت املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات امل�ستهدفة ،فيما ينذر
ب�أن “حربا �شاملة” على ا�ستحقاق دي�سمرب تلوح يف الأفق.
وث ��ارت �ضجة حينما ُن���ش��ر ت�صريح لرئي�س املفو�ضية ع�ل��ى �صفحتها مبوقع
“في�سبوك” ،يعلن فيه رف�ض تر�شح �سيف الإ�سالم ،جنل العقيد معمر القذايف،
�إال �أن��ه ات�ضح بعد ذلك �أن ال�صفحة تعر�ضت لـ”هجوم” �إلكرتوين ،حيث �أقدم
جمهولون على اخرتاقها ون�شر “الت�صريح املكذوب” ،بح�سب رئي�س ق�سم التقنية
باملفو�ضية في�صل رحيل ،ال��ذي �أ�شار �إىل �أن العمل الزال م�ستمرا حتى ال�ساعة
ال�سرتجاعها .وت�ساءل املحلل ال�سيا�سي الليبي �أحمد فايز عن كيفية حدوث
الهجوم ،خ�صو�صا و�أن ال�صفحة “موثقة” من “في�سبوك” ،ما يعني �أنها �أكرث
ت�أمينا من قبل التطبيق العاملي ،حمذرا من ا�ستقطاب �أف��راد باملركز الإعالمي

للمفو�ضية من �أط��راف ت�سعى �إىل خلط الأوراق و�إف�ساد االنتخابات .ونبه فايز
�إىل �أنها لي�ست الواقعة الأوىل ،بل الثالثة على التوايل ،حيث كانت املرة ال�سابقة
حني ن�شر بيان حول �شروط تر�شح الرئي�س ،قبل �أن حتذفه ال�صفحة ،ويو�ضح
القائمون عليها �أنه “ن�شر باخلط�أ» .ويف حني� ،أغلقت مكاتب الإدارات االنتخابية
يف كل من “الزاوية واخلم�س واجلميل ورق��دال�ين وزليطن وزلينت وغريان”
بح�سب ما ك�شفته م�صادر ،التي �أ�شارت �إىل حماولة بع�ض اجلهات التدخل من
�أجل �إعادة العمل بها مرة �أخرى.
ويبدو �أن وعيد رئي�س جمل�س الدولة الإخواين ،خالد امل�شري ،الذي �أطلقه قبل
�أ�سابيع ،حتقق ،حينما دعا عالنية �إىل “ح�صار” املقرات احلكومية واملفو�ضية،
حمر�ضا على “عدم امل�شاركة” يف اال�ستحقاق املقبل �سواء كناخبني �أو مر�شحني.
كما وجه التهديدات �إىل الليبيني قائال“ :ال ت�ستهينوا بهذا اجلمع ومن يقف
وراءن��ا ،و�سنفعل �أي �شيء لتجنب انتخاب �أ�شخا�ص ال نريدهم” ،م�شبهًا تر�شح
ه�ؤالء بـ”النازية والفا�شية».
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :347999تاريخ2021/03/29 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ثريي مي�شال ف جاكوب�س
وعنوانه� :سي.بيه كوجنونتو ماليبو ،بورتال � ،9أبارتامنتو ،72
�أوربانيزا�سيون روديو بيت�ش ا�س/ان 29660 ،ماربيال � ،إ�سبانيا
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :347996تاريخ2021/03/29 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ثريي مي�شال ف جاكوب�س
وعنوانه� :سي.بيه كوجنونتو ماليبو ،بورتال � ،9أبارتامنتو ،72
�أوربانيزا�سيون روديو بيت�ش ا�س/ان 29660 ،ماربيال � ،إ�سبانيا
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :347995تاريخ2021/03/29 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :ثريي مي�شال ف جاكوب�س
وعنوانه� :سي.بيه كوجنونتو ماليبو ،بورتال � ،9أبارتامنتو ،72
�أوربانيزا�سيون روديو بيت�ش ا�س/ان 29660 ،ماربيال � ،إ�سبانيا
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،خدمات املطاعم.
و�صف العالمة :العالمة عبارة ح��ريف  OCبخط عري�ض وطريقة مميزة بتدرجات اللون الأزرق بني
خطيني مموجني حتتهما كلمتي  OCEAN CLUBوالعالمة ب�أكملها باللغة الإجنليزية باللون
الأزرق الفاحت.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
خدمات الرتفيه وخدمات النوادي (مبا يف ذلك النوادي ال�شاطئية والنوادي الليلية) و�إنتاج املو�سيقى.
و�صف العالمة :العالمة عبارة ح��ريف  OCبخط عري�ض وطريقة مميزة بتدرجات اللون الأزرق بني
خطيني مموجني حتتهما كلمتي  OCEAN CLUBوالعالمة ب�أكملها باللغة الإجنليزية باللون
الأزرق الفاحت.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة25:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س.
و�صف العالمة :العالمة عبارة ح��ريف  OCبخط عري�ض وطريقة مميزة بتدرجات اللون الأزرق بني
خطيني مموجني حتتهما كلمتي  OCEAN CLUBوالعالمة ب�أكملها باللغة الإجنليزية باللون
الأزرق الفاحت.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17نوفمرب  2021العدد 13394
EAT 157083
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم :344118تاريخ2021/03/29 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :شنغهاي جينبي فوتوجرافك �إيكويبمينتز كو  ،ال تي دي.
وعنوانه 7 :جي  .ات�ش (كاياجن بيلدينج) رقم  788دينج اك�س روود � ،شنغهاي ،رمز بريدي  ، 200052ال�صني.
�صورة العالمة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17نوفمرب  2021العدد 13394
EAT 66651

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة31:
�أجهزة �إ�ضاءة و ّما�ضة (للت�صوير الفوتوغرايف)� ،أجهزة قيا�س مدة التعر�ض لل�ضوء (�أجهزة قيا�س �شدة
الإ�ضاءة) ،منا�صب ثالثية القوائم للكامريات ،م�صابيح للغرف املظلمة (للت�صوير الفوتوغرايف) ،منا�صب
لأجهزة الت�صوير الفوتوغرايف ،مر�شحات (فالتر) (للت�صوير الفوتوغرايف) ،م�صابيح و ّما�ضة (للت�صوير
الفوتوغرايف)� ،صناديق م�صنوعة خ�صي�صاً للأجهزة والأدوات الفوتوغرافية� ،أجهزة تكبري (للت�صوير
الفوتوغرايف)� ،أغطية عد�سات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة JINBEIبخط عري�ض فوقها احلرف  Jبخط وطريقة مميزة
والكلمات باللغة الإجنليزية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17نوفمرب  2021العدد 13394
EAT 66650

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم166864 :
ب�إ�سم  :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مري�سي�سايد � ،سي �إت�ش  4 62زد دي  ،اململكة املتحدة .
وامل�سجلة حتت الرقم 166864 :بتاريخ2013/02/17 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163356 :
ب�إ�سم  :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مري�سي�سايد � ،سي �إت�ش  4 62زد دي  ،اململكة املتحدة .
وامل�سجلة حتت الرقم 163356 :بتاريخ2013/02/17 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163355 :
ب�إ�سم  :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مري�سي�سايد � ،سي �إت�ش  4 62زد دي  ،اململكة املتحدة .
وامل�سجلة حتت الرقم 163355 :بتاريخ2013/02/17 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/12/21 :
وحتى تاريخ2031/12/21 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/05 :
وحتى تاريخ2031/10/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2021/10/05 :
وحتى تاريخ2031/10/05 :

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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توجه تهمة التزوير االنتخابي ل�سو ت�شي
بورما ّ
•• رانغون�-أ ف ب

�ستوجّ ه املجموعة الع�سكرية احلاكمة يف بورما �إىل الزعيمة
ال�سابقة �أونغ �سان �سو ت�شي ،التي �أطاحها اجلي�ش يف �شباط-
ف�براي��ر وامل�ستهدفة م ��ذاك ب�ع��دة �إج � ��راءات ق�ضائية ،تهمة
“التزوير االنتخابي” �أث�ن��اء االن�ت�خ��اب��ات الت�شريعية للعام
 2020التي حقق فيها حزبها ف��و ًزا �ساح ًقا ،وف��ق ما �أفادت
و��س��ائ��ل �إع�ل�ام ر�سمية .و�أف ��ادت �صحيفة “غلوبل نيو اليت
�أوف ميامنار» ()Global New Light of Myanmar
�أن �سو ت�شي �س ُتالحق بتهمة “التزوير االنتخابي و�أعمال
غري قانونية” .و�ستت ّم مالحقة  15م�س� اًؤول �آخ��ر كانوا قد
�أوقفوا �أثناء انقالب �شباط-فرباير وبينهم الرئي�س ال�سابق

للجمهورية وي��ن مينت ،بالتهمة نف�سها .ي��أت��ي ذل��ك غداة
الإفراج عن ال�صحايف الأمريكي داين فين�سرت الذي مُنح عفوًا
بعدما �أم�ضى قرابة �ستة �أ�شهر يف ال�سجن ع�شية حماكمته
التي كان �سيواجه خاللها احتمال فر�ض بحقه عقوبة ال�سجن
امل�ؤبد بتهمة الإرهاب .و ّ
مت ترحيله �إىل الواليات املتحدة.
وت�شهد بورما ا�ضطرابات منذ ا�ستيالء اجلي�ش على ال�سلطة
و�إطاحته بحكومة �أونغ �سان �سو ت�شي املدنية املنتخبة.
منذ حزيران-يونيو ،حتاكم �أون��غ �سان �سو ت�شي ( 76عاما)
التي تخ�ضع للإقامة اجلربية منذ توقيفها فجر � 1شباط/
فرباير ،بتهم عدة من بينها حيازة �أجهزة ال�سلكي ب�شكل غري
م�شروع وخمالفة القيود املرتبطة بكوفيد 19-والع�صيان
والف�ساد والتحري�ض على اال�ضطرابات العامة .ويندد العديد

Wednesday

�إطالق �سراح ن�صف �سائقي الأمم املتحدة يف �إثيوبيا

من املراقبني مبحاكمة �سيا�سية بهدف حتييد �أون��غ �سان �سو
ت�شي التي ف��ازت يف االنتخابات عامي  2015و .2020يف
نهاية ت�شرين الأول-اك �ت��وب��ر ،حكم على وي��ن هتني امل�ساعد
املقرب لأونغ �سان �سو ت�شي البالغ من العمر  80عاما بال�سجن
 20عاما بتهمة اخليانة.
و�أنهى االنقالب الع�سكري فرتة من الدميوقراطية �شهدتها
البالد ا�ستمرت لعقد.
منذ ذل��ك احل�ين ،يقوم الع�سكريون بقمع دم��وي ملعار�ضيهم
وق�ت��ل �أك�ث�ر م��ن  1200م��دين ومت توقيف �أك�ث�ر م��ن �سبعة
�آالف بح�سب املنظمة غري احلكومية املحلية “رابطة م�ساعدة
ال�سجناء ال�سيا�سيني” التي ت�س ّلط ال�ضوء على حاالت تعذيب
واغت�صاب و�إعدامات خارج �إطار القانون.

•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

اُطلق �سراح ن�صف �سائقي برنامج الغذاء العاملي الذين اع ُتقلوا الأ�سبوع املا�ضي يف
�شمال �إثيوبيا الغارق يف ال�صراع ،بح�سب ما �أفاد متحدث با�سم الأمم املتحدة يف
نيويورك .وقال فرحان ح ّق خالل م�ؤمتر �صحايف يف مقر الأمم املتحدة “ميكنني
القول �إن ع�شرة من موظفي الأمم املتحدة الذين قلنا �إنهم اح ُتجزوا يوم اجلمعة
املا�ضي ال ي��زال��ون معتقلني” ،غري �أ ّن “هناك �أخ�ب��ارًا ��س��ارّة تتع ّلق بال�سائقني
املتعاقدين� :أُبلغنا ب�أن  34منهم �أُفرج عنهم فيما ال يزال  36معتقلني» .و�أ�ضاف
“ه�ؤالء لي�سوا موظفني لدى الأمم املتحدة �إ ّ
منا هم متعاقدون ،لك ّننا �سعيدون
جدًا �أن قرابة ن�صف ه�ؤالء الذين اع ُتقلوا يف الأيام القليلة املا�ضية� ،أُفرج عنهم».
وجرت التوقيفات بعد �إعالن حكومة �أبيي �أحمد حال طوارئ يف �أوائل ت�شرين
الثاين-نوفمرب عقب تهديد مقاتلي جبهة حترير �شعب تيغراي وحلفائهم من
جي�ش حترير �أورومو بالتقدّم نحو العا�صمة �أدي�س �أبابا.

�سينظمها احلزب الد�ستوري احلر:

15
19
19

وقفة احتجاجية للمطالبة ّ
بحل الربملان وحما�سبة الإخوان
•• الفجر  -تون�س
�أع �ل��ن احل ��زب ال��د� �س �ت��وري احلر،
ّ
�سينظم يوم
�أم����س ال�ث�لاث��اء� ،أ ّن ��ه
ال�سبت  20نوفمرب اجلاري وقفة
اح �ت �ج��اج �ي��ة ق �ب��ال��ة م �ق��ر رئا�سة
احل �ك��وم��ة ب��ال�ق���ص�ب��ة للمطالبة
بعدّة نقاط �أبرزها “ح ّل الربملان
وال� ��دع� ��وة ال� �ف ��وري ��ة النتخابات
ت� ��� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة م � �ب � �ك� ��رة يف �آج � � ��ال
ق�صرية».
و�أ�شار احل��زب يف بالغ �صادر عنه،
�إىل �أن ال ��وق� �ف ��ة االحتجاجية
ت��أت��ي تعبريا ع��ن “رف�ضه املطلق
ل �ل �ت �خ��اذل يف حم��ا� �س �ب��ة الإخ � ��وان
وف���س��ح امل �ج��ال �أم��ام �ه��م لر�سكلة
�أنف�سهم و�إعادة تنظيم �صفوفهم”،

مربزا انه يدعو اىل “تنقية املناخ
االنتخابي عرب تفكيك الأخطبوط
اجلمعياتي وال�سيا�سي الإخواين
وجتميد �أر�صدته البنكية وحتويل
م �ل �ف��ات��ه �إىل ال �ل �ج �ن��ة الوطنية
ملكافحة الإره��اب وجتفيف منابع
ال �ت �م��وي��ل الأج� �ن� �ب ��ي للجمعيات
النا�شطة لغايات �سيا�سية وتطبيق
ال �ق��ان��ون عليها ووق ��ف ن��زي��ف كل
�أ� �ش �ك��ال ال �ت �ح �ي��ل ال� ��ذي ت �ق��وم به
بع�ض الأطراف التي تن�سب نف�سها
لرئي�س ال�سلطة القائمة (يف ا�شارة
اىل الرئي�س قي�س �سع ّيد) واتخاذ
كافة الإج��راءات ال�ضرورية داخل
�أج� �ه ��زة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا امل�ستقلة
ل�لان�ت�خ��اب��ات وال�ه�ي�ئ��ات الفرعية
املحدثة للقطع مع هيمنة الإخوان

و�ضمان احلياد واال�ستقاللية».
وع �ّب��رّ احل � ��زب ع ��ن “ا�ستنكاره
ل �غ �ي��اب الإرادة ال���س�ي��ا��س�ي��ة لدى
رئ�ي����س ال���س�ل�ط��ة ال�ق��ائ�م��ة لتلبية
مطالب �أغلبية ال�شعب الرامية
لفتح ملفات االغ�ت�ي��االت والذبح
وال�ت�ف�ج�ير وت�سفري ال���ش�ب��اب �إىل
ب ��ؤر التوتر و�إ� �ص��دار ق��رارات غلق
�أوك ��ار تفريخ الإره ��اب وحما�سبة
الإخ � ��وان ع�ل��ى اجل��رائ��م املرتكبة
يف حق االقت�صاد الوطني واملالية
ال �ع �م��وم �ي��ة ف �� �ض�لا ع ��ن الف�ساد
ال���س�ي��ا��س��ي وت ��زوي ��ر االنتخابات
ب��ا� �س �ـ �ـ �ـ �ـ �ت �ع �م��ال امل � � ��ال اخل ��ارج ��ي
وت��وظ �ي��ف اجل �م �ع �ي��ات لتبيي�ض
الأموال و�شراء الذمم وغريها من
التجاوزات».

ون �دّد ال��د��س�ت��وري احل��ر ب�ـ “تع ّمد
رئ�ي����س ال�سلطة ال�ق��ائ�م��ة جتاهل
امل �ط �ل��ب ال���ش�ع�ب��ي ب �ح��ل الربملان
الذي مثل �أهم مطلب رفع خالل
املظاهرات التي ب��رر بها �إجراءات
 25ي� ��ول � �ي� ��و  2021م �ق��اب��ل
�إط �ل��اق ي ��د م �ن��ا� �ص��ري��ه للن�شاط
خ��ارج القانون للرتويج مل�شروعه
ال �� �س �ي��ا� �س��ي مم ��ا ي �خ �ف��ي رغ �ب��ة يف
ت �ط ��وي ��ل ال � �ف �ت�رة اال�ستثنائية
لتوظيف النفوذ واملال العام ق�صد
الت�ضييق ع�ل��ى م�ن��اف���س��ه اجلدي
و�� �ض ��رب م� �ب ��د�أ ت �ك��اف��ئ الفر�ص
و� �ض �م��ان ال �ه �ي �م �ن��ة ع �ل��ى امل�شهد
ال�سيا�سي».
و�شدّد ،على انه “ال جمال للقيام
ب � ��أي� ��ة �إ� � �ص �ل�اح� ��ات � �س �ي��ا� �س �ي��ة �أو

اقت�صادية �أو اجتماعية جوهرية
مبوجب املرا�سيم يف ظل التدابري
اال�ستثنائية” ،وان ��ه “ال �سبيل
ل�ت��وا��ص��ل ه ��ذا ال��و� �ض��ع الغام�ض
ال� ��ذي �أ� �ض��ر ب �� �ص��ورة ت��ون ����س بني
الأمم و�شل حركة اال�ستثمار وع ّمق
م �ع��ان��اة املواطن” ،م� ��ؤك ��دا على
“�ضرورة الإ�سراع باملرور �إىل و�ضع
��س�ي��ا��س��ي م�ستقر ع�بر م�ؤ�س�سات
دمي�ق��راط�ي��ة منتخبة ق ��ادرة على
ال�شروع يف عملية الإنقاذ ال�شامل
للوطن».
وعلى �صعيد �آخر ،عبرّ الد�ستوري
احل��ر ،عن ا�ستغرابه �إزاء “التكتم
ال���ش��دي��د ال ��ذي ت�ع�ت�م��ده ال�سلطة
ح��ول م�ق��وم��ات م���ش��روع امليزانية
التكميلي ل�سنة  2021وم�شروع

امليزانية ل�سنة  2022والتعتيم
على ال�سيا�سات العامة والأولويات
التي تنوي تنفيذها” ،حم � ّذرا يف

الد�ستوري احلر ي�ص ّعد
هذا الإطار من “اللجوء �إىل مزيد
�إثقال كاهل املواطنني وامل�ؤ�س�سات
ب� ��أع� �ب ��اء ج �ب��ائ �ي��ة واق� �ت� �ط ��اع من

امل��رت �ب��ات واجل� ��راي� ��ات ،لتعوي�ض
ع �ج��ز ال ��دول ��ة ع��ن ت�ع�ب�ئ��ة امل� ��وارد
املالية ال�ضرورية».

•• الفجر –خرية ال�شيباين
�شعبية يف انتكا�س و�صفعة انتخابية يف فرجينيا:
ه��ل خ�سر مع�سكر ب��اي��دن م�سبقا االنتخابات
الت�شريعية لعام 2022؟
ريا .بعد ع��ام من
حقق جو بايدن �إجن���ا ًزا �صغ ً
و���ص��ول��ه �إىل ال�سلطة ،جن��ح يف مت��ري��ر برنامج
ا�ستثمار يف البنية التحتية بقيمة  1200مليار
دوالر لتحديث �شبكة م��ت��ده��ورة م��ن اجل�سور
والطرق ،مع تطوير الإنرتنت عالية التدفق .وقد
حاول �أ�سالفه دون جدوى �إطالق مثل هذه اخلطة
طيلة �سنوات .والأب���رز يف �أوق���ات اال�ستقطاب
ال�شديد هذه :متت املوافقة على م�شروع القانون
بدعم من  13ع�ض ًوا منتخ ًبا من احلزب اجلمهوري
يف جمل�س النواب.

حتليل اخباري
لكن االحتفاء تعرتيه مرارة...
لأن هذه اخلطة الكبرية لن تعزز
ب��ال �� �ض��رورة �شعبية ج��و بايدن.
وف� ًق��ا ال�ستطالع ر�أي �أخ�ير (مت
�إجرا�ؤه قبل الت�صويت على خطة
اال�ستثمار) ،ف�إن  38باملائة فقط
م��ن الأم��ري �ك �ي�ين را�� �ض ��ون على
�إدارة الرئي�س.
خ��ا��ص��ة ،ان ه��ذا الإ� �ص�ل�اح رغم
��ش�ع�ب�ي�ت��ه ،ل��ن ي �ك��ون ك��اف �ي �اً ملنع
ال ��دمي� �ق ��راط� �ي�ي�ن م� ��ن خ�سارة
الأغ� �ل� �ب� �ي ��ة يف ال� �ك ��وجن ��ر� ��س يف
انتخابات نوفمرب .2022
ت �ق �ل �ي��دي��ا ،ي� �ت ��دح ��رج احل ��زب
احلاكم يف االقرتاع الن�صفي ،لكن
هذه املرة ،تبدو عالمات التحذير
مثرية للقلق ب�شكل خا�ص.
يف الآون � � � � � ��ة الأخ � � �ي � � ��رة ،تلقى
ال��دمي �ق��راط �ي��ون ��ص�ف�ع��ة بارعة
يف ان� �ت� �خ ��اب ��ات حم� �ل� �ي ��ة .ان� �ت ��زع

انتزع اجلمهوريون مقعد حاكم والية فرجينيا

ي�شعرون بالذعر وينق�صهم التوافق:

بايدن اي دمعة حزن ال ال ال...
ت��اب��ع م��ارك ب��ن يف منرب بتوقيع
م�شرتك.
يع ّول البيت الأبي�ض على حالة
ال �ط��وارئ االنتخابية حتى جتد
ال �ف �� �ص��ائ��ل داخ � ��ل احل � ��زب ح ً
ال
ً
و�سطا وت�ص ّوت ب�أ�سرع ما ميكن
على اجل��زء الثاين من الإ�صالح
االج �ت �م��اع��ي وال�ب�ي�ئ�ـ��ي امل �ق��در بـ
نحو الو�سط” ،يقول م��ارك بن 1.7 ،ت��ري�ل�ي��ون دوالر والــــــذي
امل �خ �ط��ط اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي لبيل يوفر على �ســـــبيل املثـــــــال رو�ضة
وه �ي�لاري كلينتون ،م��ع �سيا�سة �أطفال للجميع ،وتدابري خا�صة
ه� �ج ��رة �أك �ث��ر ح ��زم ��ا ،وحتديد باملناخ.
الإن� �ف ��اق ال �ع ��ام ،وال�ترك �ي��ز على وح� ��� �س ��ب رون ك �ل�اي� ��ن رئي�س
خم��اوف الأم��ري�ك�ي�ين ،م��ن بينها موظفي جو بايدن ،فان الناخبني
ال���س�ي�ط��رة ع �ل��ى ��س�ع��ر الأدوي � ��ة ،يف ف��رج �ي �ن �ي��ا و�أم � ��اك � ��ن �أخ � ��رى
وتغطية �صحية �أف�ضل للم�سنني “وجهوا ر�سالة”� :إنهم “يريدون
�“ ...إذا ا�ستمر الدميقراطيون ر�ؤي� ��ة امل��زي��د م��ن الإج� � ��راءات يف
يف امل���س��ار احل ��ايل ،وا��س�ت�م��روا يف وا��ش�ن�ط��ن ،ي��ري��دون �أن تتحرك
تلبيـــــة �أول ��وي ��ات التقدميني ،الأم� � � ��ور ب �� �ش �ك��ل �أ�سرع” ...يف
ف ��إن �ه��م ي �خ��اط��رون ب �ف �ق��دان ما االن �ت �ظ��ار ،رمب��ا ت�ب��خّ ��ر الأم ��ل يف
ي�صل �إىل  50م�ق�ع�دًا ،وغالبية ف��وز الدميقراطيني يف نوفمرب
�أع � �� � �ض� ��اء جم� �ل� �� ��س ال � � �ن� � ��واب يف .2022
عن الك�سربي�س
ان�ت�خ��اب��ات التجديد الن�صفي”،

يف موقف دفاعي ،موجة ك�آبة ت�ضرب الدميقراطيني!...

امل�صادقة على خطته الكربى لن تعزز �شعبية بايدن ولن تنقذ ال�سفينة
اجلمهوريون مقعد حاكم والية
فرجينيا ،ال ��ذي ف��از ب�ه��ا بايدن
ب �ف��ارق  10ن�ق��اط ع��ام ،2020
وك� � � � � ��ادوا �أن ي � � �ف� � ��وزوا مبقعد
ن�ي��وج�ير��س��ي ،امل�ع�ق��ل التاريخي
للي�سار.
ومي� � � �ك � � ��ن ت � �ف � �� � �س�ي��ر ه� ��زمي� ��ة
ال ��دمي� �ق ��راط� �ي�ي�ن يف فرجينيا
ب���ش�ك��ل خ��ا���ص ب�خ���س��ارة �أ�صوات
الناخبني املعتدلني وامل�ستقلني
يف �ضواحي امل��دن ال�ك�برى ،وهم
الذين �سمحوا جلو بايدن بالفوز
عام .2020
مت ان�ت�خ��اب ه��ذا الأخ �ي�ر من
خ �ل�ال ت �ق��دمي ن�ف���س��ه ع �ل��ى �أن ��ه

ال�ت�ري ��اق � �ض��د دون ��ال ��د ترامب،
ووعد با�ستعادة بع�ض اال�ستقرار
واجلدية يف البيت الأبي�ض .غري
ان االن�سحاب من �أفغان�ستان كان
ف�شال ذري �ع��ا ،وت�ق��و��ض��ت �شعبية
الرئي�س ب�سبب م�شكالت الإنتاج
والإم��داد الدولية ،التي �أدت �إىل
ارتفاع �أ�سعار ال�سيارات والأجهزة
املنزلية ،يف حني ارتفعت فواتري
الوقود والت�ضخم.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،جعلت حروب
النفوذ واملفاو�ضات التي ال تنتهي
خ�ل��ف ال�ك��وال�ي����س ب�ين املعتدلني
وال �ت �ق��دم �ي�ين م ��ن �أج� ��ل مترير
“�إ�صالحات بايدن” ،احلكومة

مارك بن املطلوب تغيري امل�سار

تبدو وك�أنها م�شلولة.
يف غ� ��� �ض ��ون ذل � � ��ك ،ي�ستغل
اجل � � �م � � �ه� � ��وري� � ��ون ق� � �ل � ��ق ق�سم
م� � ��ن ال � �ن� ��اخ � �ب �ي�ن ال� �غ ��ا�� �ض� �ب�ي�ن
م� ��ن ال � ��وب � ��اء ،واخل ��ائ � �ف �ي�ن من
امل �� �ش��اك��ل االق �ت �� �ص��ادي��ة ،وتزايد
اجل��رمي��ة ،وان �ف �ج��ار املهاجرين
غ�ي�ر ال���ش��رع�ي�ين ع �ل��ى احل� ��دود،
وان� � �ح � ��راف اجل � �ن� ��اح الي�ساري
للحزب الدميقراطي ،الذي يريد
خف�ض ميزانيات ال�شرطة ،و�إعادة
ت�سمية امل�ب��اين ال�ت��ي حتمل ا�سم
ج��ورج وا�شنطن لأن��ه ك��ان ميلك
عبيدًا ،وو�ضع ق�ضية العن�صرية
يف مقدمة التعليم.

يوميات هزمية
انتخابية معلنة
م �ن��ذ االن �ت �ك��ا� �س��ة االنتخابية
ال �ل�اذع� ��ة يف والي� � ��ة فرجينيا،
�أ�صيب الدميوقراطيون بالذعر،
وت�ساءلوا عن االجتاه الذي يجب
�أن ي�سلكوه ،لكن دون التو�صل �إىل
توافق .يف الواقع ،يتكون حزبهم
م��ن ت �ي��ارات م �ت �ع��ددة ،ل�ك��ل منها
�أولويات خمتلفة.
ك� �م ��ا ل � ��و �أن اخل � �� � �ض� ��ر ،ول � ��وت
�أوف��ري�ي�ر ،واحل ��زب اال�شرتاكي،
واحل � ��زب ال���ش�ي��وع��ي الفرن�سي،
والو�سطيون ،وفرن�سا املتمردة،
ان � �خ� ��رط� ��وا يف ن �ف �� ��س الهيكل

ح�����������روب
ال��ن��ف��وذ بني
امل��ع��ت��دل�ين
والتقدميني،
ج����ع����ل����ت
احلكومة تبدو
وك�أنها م�شلولة

ال �� �س �ي��ا� �س��ي .اجل �م �ي��ع ميار�س
ال�ضغط على جو بايدن .ويعتقد
طموحا
ال �ي �� �س��ار �أن � ��ه مل ي �ك��ن
ً
مب��ا فيه الكفاية – وه��ذا �أثبط
عزمية الناخبني –ويدفع به اىل
موا�صلة م�شاريعه الإ�صالحية
ال�ك�برى“ .النتائج تظهر حدود
حملة معتدلة  100باملائة ،حملة
ال تثري ،وال تتحدث �إىل القاعدة
التقدمية �أو حت�شدها” ،قالت
�أل�ك���س��ان��دري��ا �أوك��ا� �س �ي��و كورتيز،
ممثلة نيويورك وملهمة الي�سار،
م �ت �ح��دث��ة ع� ��ن ح �م �ل��ة املر�شح
ال ��دمي� �ق ��راط ��ي يف فريجينيا.
نحن بحاجة �إىل “تغيري امل�سار

الك�سندريا كورتيز رمز الي�سار الغا�ضب
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/10/6 :

املودعة حتت رقم 361336 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم :جمموعة ال�صري (�ش .ذ .م .م).
وعنوانه� :ص ب  ، 6647دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات تقدمي الطعام وامل�شروبات ؛ خدمات متوين الطعام ؛ خدمات حت�ضري الأطعمة لال�ستهالك خارج
املحل ؛ خدمات املطاعم واملقاهي وحمالت الوجبات اخلفيفة والكافترييات ؛ خدمات الأطعمة التي يتم
تناولها خارج املحل.
الواقعة بالفئة43 :
و�صف العالمة  :الكلمة الفري بالأحرف العربية ور�سم ل�شكل هند�سي م�ستطيل منحني من الأعلى داخل
دائ ��رة .احل��رف ف يف كلمة الفري يتميز ب��وج��ود خ��ط منحني مميز ال�شكل  .العالمة باللونني الأبي�ض
والأ�سود
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2021/10/6 :
املودعة حتت رقم 361334 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم :جمموعة ال�صري (�ش .ذ .م .م).
وعنوانه� :ص ب  ، 6647دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات عر�ض ال�سلع ل�صالح الآخرين على االنرتنت؛ خدمات الن�صح واملعلومات التجارية للزبائن (ن�صح
امل�ستهلكني)؛ تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو �إعالنية؛ الدعاية والإع�لان؛ تنظيم املعلومات يف قواعد
بيانات الكمبيوتر؛ حما�سبة ؛ ت�أجري �آالت البيع ؛ بحث الكفاالت؛ ت�أجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل
االت�صال ؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عا مة الزبائن من معاينتها
و�شرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذل��ك على خدمة النقل) ؛ وق��د تقدم مثل ه��ذه اخلدمات من خالل
متاجر البيع بالتجزئة� ،أ�سواق البيع باجلملة ،كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�شر �أو بوا�سطة الأو�ساط
الإلكرتونية ،مثل املواقع الإلكرتونية �أو برامج الت�سوق التلفزيونية؛ خدمات �أوت�سجيل ن�سخ �أو حترير
�أو جتميع �أو تنظيم املرا�سالت والت�سجيالت اخلطية ،وكذلك ا�ستغالل �أو جتميع �أي��ة بيانات ريا�ضية �أو
�إح�صائية ،خدمات وك��االت الدعاية والإع�لان وكذلك خدمات توزيع الن�شرات التعريفية ،مبا�شرة �أو من
خالل الربيد� ،أو توزيع العينات .الواقعة بالفئة35 :
و�صف العالمة  :الكلمة الفري بالأحرف العربية ور�سم ل�شكل هند�سي م�ستطيل منحني من الأعلى داخل
دائ ��رة .احل��رف ف يف كلمة الفري يتميز ب��وج��ود خ��ط منحني مميز ال�شكل  .العالمة باللونني الأبي�ض
والأ�سود
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

بتاريخ 2021/10/3 :

املودعة حتت رقم 361049 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم� :شينجكو انفورمي�شن تكنولوجي (�شنغهاي) كو ،.ليمتد
وعنوانه :الطابق  ،14-4 ،2-1مبنى رقم � ،1شارع هيكو  ،58 ،36ال�صني (�شنغهاي) بايلوت فري تريد زون،
جمهورية ال�صني ال�شعبية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
برجميات كمبيوتر م�سجًّ لة؛ من�شورات �إلكرتونية قابلة للتفريغ؛ برامج �ألعاب كمبيوتر؛ برامج كمبيوتر
(برجميات قابلة للتنزيل)؛ �أجهزة كمبيوتر؛ �أجهزة حتكم عن بعد؛ �صور كرتونية متحركة؛ �أقرا�ص ت�سجيل
ال�صوت؛ م�شغالت وم�ضية للنواقل املت�سل�سلة امل�شرتكة (يو ا�س بي)؛ م�شغالت و�سائط حممولة.
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة  :الكلمات  Dragon Nest Evolutionب��الأح��رف الالتينية ومن��ط خط متميز
ور�سم لتنني ،الكلمات والر�سم باللونني الذهبي والبني .الكلمات  Dragon Nestيف �سطر وا�سفل منها
الكلمة  Evolutionبحجم خط ا�صغر .ويتميز التنني بر�سم جلناح وزيل يتنهي خلف الكلمة Nest
كما يف ال�شكل.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2021/10/3 :

املودعة حتت رقم 361050 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم� :شينجكو انفورمي�شن تكنولوجي (�شنغهاي) كو ،.ليمتد
وعنوانه :الطابق  ،14-4 ،2-1مبنى رقم � ،1شارع هيكو  ،58 ،36ال�صني (�شنغهاي) بايلوت فري تريد زون،
جمهورية ال�صني ال�شعبية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
تنظيم املباريات �أو املناف�سات (للتعليم �أو الرتفيه)؛ خدمات املكتبات املتجولة؛ التدري�س؛ معلومات عن
الرتبية والتعليم؛ خدمات الرتبية والتعليم؛ �إنتاج برامج الراديو والتلفزيون؛ الرتفيه؛ توفري ت�سهيالت
ريا�ضية؛ خدمات الألعاب املقدمة مبا�شر ًة من �شبكة كمبيوتر؛ ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية الفورية.
الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة  :الكلمات  Dragon Nest Evolutionب��الأح��رف الالتينية ومن��ط خط متميز
ور�سم لتنني ،الكلمات والر�سم باللونني الذهبي والبني .الكلمات  Dragon Nestيف �سطر وا�سفل منها
الكلمة  Evolutionبحجم خط ا�صغر .ويتميز التنني بر�سم جلناح وزيل يتنهي خلف الكلمة Nest
كما يف ال�شكل.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 361371 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم� :سيكويا انف�ستمنت�س انرتنا�شونال ليمتد
وعنوانه� :ص ب  – 123374دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات الرتفيه ،التدريب والأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ تنظيم م�سابقات اجلمال؛ تنظيم املباريات �أو
املناف�سات (للتعليم �أو الرتفيه)؛ خدمات النوادي (للرتفيه �أو التعليم)؛ خدمات النوادي ال�صحية (خدمات
تدريب الياقة البدنية واحلفاظ على ال�صحة)؛ خدمات النوادي الليلية؛ حجز املقاعد للعرو�ض امل�سرحية؛
تنظيم املباريات الريا�ضية؛ التدريب الريا�ضي؛ تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات؛ تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية؛
تنظيم و�إدارة ور�شات العمل (تدريب).
الواقعة بالفئة41 :
و��ص��ف ال�ع�لام��ة  :الكلمات  BLACK CIRCUS CIRQUE NOIRب��الأح��رف الالتينية
باللونني الأبي�ض والأ��س��ود بنمط خط مميز  ،وك��ل كلمة مكتوبة يف �سطر م�ستقلوا�صفل احلرفني  Uو
 Oخط كما يف ال�شكل.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

بتاريخ 2021/10/6 :

بتاريخ 2021/10/20 :

املودعة حتت رقم 362402 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم :جيبا�س ال�شرق الأو�سط �ش م ح
وعنوانه� :ص ب  – 3843جبل علي – دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة وم��واد �أخ��رى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف
و�صقل وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر،
منظفات �أ�سنان.
الواقعة بالفئة3 :
و�صف العالمة  :الكلمة  Biowashبالأحرف الالتينية باللونني الأبي�ض والأ�سود.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2021/10/6 :

املودعة حتت رقم 361332 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم :جمموعة ال�صري (�ش .ذ .م .م).
وعنوانه� :ص ب  ، 6647دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات تقدمي الطعام وامل�شروبات ؛ خدمات متوين الطعام ؛ خدمات حت�ضري الأطعمة لال�ستهالك خارج
املحل ؛ خدمات املطاعم واملقاهي وحمالت الوجبات اخلفيفة والكافترييات ؛ خدمات الأطعمة التي يتم
تناولها خارج املحل.
الواقعة بالفئة43 :
و�صف العالمة  :الكلمة  AL FAIRبالأحرف الالتينية ور�سم ل�شكل هند�سي م�ستطيل منحني من
الأعلى داخل دائرة .احلرف  Aيف كلمة  FAIRيتميز بوجود خط منحني مميز ال�شكل  .العالمة باللونني
الأبي�ض والأ�سود
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2021/10/6 :
املودعة حتت رقم 361331 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم :جمموعة ال�صري (�ش .ذ .م .م).
وعنوانه� :ص ب  ، 6647دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات عر�ض ال�سلع ل�صالح الآخرين على االنرتنت؛ خدمات الن�صح واملعلومات التجارية للزبائن (ن�صح
امل�ستهلكني)؛ تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو �إعالنية؛ الدعاية والإع�لان؛ تنظيم املعلومات يف قواعد
بيانات الكمبيوتر؛ حما�سبة ؛ ت�أجري �آالت البيع ؛ بحث الكفاالت؛ ت�أجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل
االت�صال ؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عا مة الزبائن من معاينتها
و�شرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذل��ك على خدمة النقل) ؛ وق��د تقدم مثل ه��ذه اخلدمات من خالل
متاجر البيع بالتجزئة� ،أ�سواق البيع باجلملة ،كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�شر �أو بوا�سطة الأو�ساط
الإلكرتونية ،مثل املواقع الإلكرتونية �أو برامج الت�سوق التلفزيونية؛ خدمات �أوت�سجيل ن�سخ �أو حترير
�أو جتميع �أو تنظيم املرا�سالت والت�سجيالت اخلطية ،وكذلك ا�ستغالل �أو جتميع �أي��ة بيانات ريا�ضية �أو
�إح�صائية ،خدمات وك��االت الدعاية والإع�لان وكذلك خدمات توزيع الن�شرات التعريفية ،مبا�شرة �أو من
خالل الربيد� ،أو توزيع العينات .الواقعة بالفئة35 :
و�صف العالمة  :الكلمة  AL FAIRبالأحرف الالتينية ور�سم ل�شكل هند�سي م�ستطيل منحني من
الأعلى داخل دائرة .احلرف  Aيف كلمة  FAIRيتميز بوجود خط منحني مميز ال�شكل  .العالمة باللونني
الأبي�ض والأ�سود
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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�إعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي /
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية :

�إعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي /
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية :

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

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

بتاريخ 2021/9/28 :

		
املودعة حتت رقم 164488 :
با�سـم :ريت�شي برو�س  .اك�شونريز (كندا) ليمتد
وعنوانه 6500 :ريفر رود  ،ري�شموند  ،كوملبيا الربيطانية  ،كندا
يف  6اك�س  4جي . 5
الواقـعة بالفئة35 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من
تاريخ انتــهاء احلمــاية يف2021 / 10 / 30 :

		
املودعة حتت رقم 164487 :
با�سـم :ريت�شي برو�س  .اك�شونريز (كندا) ليمتد
وعنوانه 6500 :ريفر رود  ،ري�شموند  ،كوملبيا الربيطانية  ،كندا يف 6
اك�س  4جي . 5
الواقـعة بالفئة35 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ
انتــهاء احلمــاية يف2021 / 10 / 30 :
�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 360622 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم :فندق �شاطيء �أم القيوين
وعنوانه� :ص ب 158؛ ام القيوين؛ االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات تقدمي الطعام وامل�شروبات ؛ خدمات متوين الطعام ؛ خدمات حت�ضري الأطعمة لال�ستهالك
خارج املحل ؛ خدمات املطاعم واملقاهي وحمالت الوجبات اخلفيفة والكافترييات ؛ خدمات الأطعمة
التي يتم تناولها خارج املحل..
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة  :الكلمات  LUMI BEACHبالأحرف الالتينية باللون الفريوزي وفوق احلرف
 Iر�سم ملثلثات �صفراء يف �شكل ن�صف دائرة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ 2021/10/6 :

املودعة حتت رقم 361374 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم� :سيكويا انف�ستمنت�س انرتنا�شونال ليمتد
وعنوانه� :ص ب  – 123374دبي – االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات تقدمي الطعام وامل�شروبات ؛ خدمات متوين الطعام ؛ خدمات حت�ضري الأطعمة لال�ستهالك خارج
املحل ؛ خدمات املطاعم واملقاهي وحمالت الوجبات اخلفيفة والكافترييات ؛ خدمات الأطعمة التي يتم
تناولها خارج املحل.
الواقعة بالفئة43 :
و��ص��ف ال�ع�لام��ة :ال�ك�ل�م��ات  BLACK CIRCUS CIRQUE NOIRب��الأح��رف الالتينية
باللونني الأبي�ض والأ��س��ود بنمط خط مميز  ،وك��ل كلمة مكتوبة يف �سطر م�ستقلوا�صفل احلرفني  Uو
 Oخط كما يف ال�شكل.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 363264 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم� :سعيد حارب م�سعود حمد الدرمكي
وعنوانه� :س دبليو – 17منطقة ب 1فيال �75أ ،مدينة خليفة ،ابوظبي ،دولة االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
امل�ساعدة يف �إدارة الأع�م��ال التجارية �أو ال�صناعية؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأع�م��ال التجارية �أو ال�صناعية؛ الإدارة التجارية
لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة ب�آخرين؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عا مة
الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة (وال ينطوي ذلك على خدمة النقل)؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل
متاجر البيع بالتجزئة� ،أ�سواق البيع باجلملة ،كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�شر �أو بوا�سطة الأو�ساط الإلكرتونية،
مثل املواقع الإلكرتونية �أو برامج الت�سوق التلفزيونية؛ خدمات �أوت�سجيل ن�سخ �أو حترير �أو جتميع �أو تنظيم املرا�سالت
والت�سجيالت اخلطية ،وكذلك ا�ستغالل �أو جتميع �أي��ة بيانات ريا�ضية �أو �إح�صائية ،خدمات وك��االت الدعاية والإعالن
وكذلك خدمات توزيع الن�شرات التعريفية ،مبا�شرة �أو من خالل الربيد� ،أو توزيع العينات؛ �أعمال الدعاية والإعالن فيما
يتعلق بخدمات �أخرى كتلك املتعلقة بالقرو�ض امل�صرفية �أو الدعاية والإعالن بالراديو؛ املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء؛
الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي؛ تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني (م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني)؛ البيع
باملزاد العلني؛ خدمات مقارنة الأ�سعار؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ جتميع البيانات الإح�صائية؛ عر�ض
ال�سلع؛ ن�شر مواد الدعاية والإعالن؛ توزيع العينات؛ �أبحاث الت�سويق؛ درا�سات الت�سويق؛ عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال
لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات ال�شراء للآخرين (�شراء ال�سلع واخلدمات للأعمال الأخرى).
الواقعة بالفئة35 :
و�صف العالمة  :الكلمات  SHEESHA FINANCEبالأحرف الالتينية باللونني باللونني الأبي�ض والأ�سود.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

بتاريخ 2021/10/19 :

بتاريخ 2021/10/31 :

�إدارة العالمات التجارية

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

بتاريخ 2021/10/19 :

املودعة حتت رقم 362316 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم� :سعيد حارب م�سعود حمد الدرمكي
وعنوانه� :س دبليو – 17منطقة ب 1فيال �75أ ،مدينة خليفة ،ابوظبي ،دولة االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات ا�ستثمار ر�ؤو���س الأم��وال؛ خدمات �إ�ستثمار الأم��وال؛ خدمات ال�ش�ؤون التمويلية ،خدمات ال�ش�ؤون
املالية؛ ال�صرافة؛ حتويل الأموال �إلكرتونياً؛ خدمات ال�ش�ؤون العقارية ؛ خدمات مكاتب العقارات وال�شقق
ال�سكنية؛ خدمات �إدارة العمارات ؛ خدمات ت�أجري ال�شقق ؛ خدمات ثمني العقارات ؛ خدمات ال�سم�سرة؛
خدمات حت�صيل االيجارات؛ خدمات وكاالت العقارات؛ خدمات �إدارات العقارات؛ خدمات وكالء اال�سكان؛
خدمات ت�أجري العقارات؛ خدمات تثمني العقارات.
الواقعة بالفئة36 :
و�صف العالمة  :الكلمات  Sheesha Financeبالأحرف الالتينية باللونني الأزرق والأخ�ضر و ر�سم
هند�سي �سداد�سي الأ�ضالع باللون الأزرق وو�سطه ر�سم لإرجيلة باللون الأخ�ضر مع وجود لون �أزرق غامق
على قاعدة الر�سم وخلف االرجيلة .
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 362313 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم� :سعيد حارب م�سعود حمد الدرمكي
وعنوانه� :س دبليو – 17منطقة ب 1فيال �75أ ،مدينة خليفة ،ابوظبي ،دولة االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
امل�ساعدة يف �إدارة الأع�م��ال التجارية �أو ال�صناعية؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأع�م��ال التجارية �أو ال�صناعية؛ الإدارة التجارية
لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة ب�آخرين؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عا مة
الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة (وال ينطوي ذلك على خدمة النقل)؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل
متاجر البيع بالتجزئة� ،أ�سواق البيع باجلملة ،كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�شر �أو بوا�سطة الأو�ساط الإلكرتونية،
مثل املواقع الإلكرتونية �أو برامج الت�سوق التلفزيونية؛ خدمات �أوت�سجيل ن�سخ �أو حترير �أو جتميع �أو تنظيم املرا�سالت
والت�سجيالت اخلطية ،وكذلك ا�ستغالل �أو جتميع �أي��ة بيانات ريا�ضية �أو �إح�صائية ،خدمات وك��االت الدعاية والإعالن
وكذلك خدمات توزيع الن�شرات التعريفية ،مبا�شرة �أو من خالل الربيد� ،أو توزيع العينات؛ �أعمال الدعاية والإعالن فيما
يتعلق بخدمات �أخرى كتلك املتعلقة بالقرو�ض امل�صرفية �أو الدعاية والإعالن بالراديو؛ املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء؛
الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي؛ تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني (م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني)؛ البيع
باملزاد العلني؛ خدمات مقارنة الأ�سعار؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ جتميع البيانات الإح�صائية؛ عر�ض
ال�سلع؛ ن�شر مواد الدعاية والإعالن؛ توزيع العينات؛ �أبحاث الت�سويق؛ درا�سات الت�سويق؛ عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال
لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات ال�شراء للآخرين (�شراء ال�سلع واخلدمات للأعمال الأخرى).
الواقعة بالفئة35 :
و�صف العالمة  :الكلمات  Sheesha Financeبالأحرف الالتينية باللونني الأزرق والأخ�ضر و ر�سم هند�سي �سداد�سي
الأ�ضالع باللون الأزرق وو�سطه ر�سم لإرجيلة باللون الأخ�ضر مع وجود لون �أزرق غامق على قاعدة الر�سم وخلف االرجيلة
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

�إعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي /
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم 164489 :
با�سـم :ريت�شي برو�س  .اك�شونريز (كندا) ليمتد
وعنوانه 6500 :ريفر رود  ،ري�شموند  ،كوملبيا الربيطانية  ،كندا يف 6
اك�س  4جي . 5
الواقـعة بالفئة36 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ
انتــهاء احلمــاية يف2021 / 10 / 30 :
�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/10/18 :

املودعة حتت رقم 362251 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم :جمموعة ال�صري (�ش .ذ .م .م).
وعنوانه� :ص ب  ، 6647دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات تقدمي الطعام وامل�شروبات ؛ خدمات متوين الطعام ؛ خدمات حت�ضري الأطعمة لال�ستهالك خارج
املحل ؛ خدمات املطاعم واملقاهي وحمالت الوجبات اخلفيفة والكافترييات ؛ خدمات الأطعمة التي يتم
تناولها خارج املحل.
الواقعة بالفئة43 :
و�صف العالمة  :الكلمة الفري بالأحرف العربية ور�سم ل�شكل هند�سي م�ستطيل منحني من الأعلى داخل
دائ ��رة .احل��رف ف يف كلمة الفري يتميز ب��وج��ود خ��ط منحني مميز ال�شكل  .العالمة باللونني الأبي�ض
والأ�سود
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2021/10/20 :
املودعة حتت رقم 362405 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم :جمموعة ال�صري (�ش .ذ .م .م).
وعنوانه� :ص ب  ، 6647دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات عر�ض ال�سلع ل�صالح الآخرين على االنرتنت؛ خدمات الن�صح واملعلومات التجارية للزبائن (ن�صح
امل�ستهلكني)؛ تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو �إعالنية؛ الدعاية والإع�لان؛ تنظيم املعلومات يف قواعد
بيانات الكمبيوتر؛ حما�سبة ؛ ت�أجري �آالت البيع ؛ بحث الكفاالت؛ ت�أجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل
االت�صال ؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عا مة الزبائن من معاينتها
و�شرائها عند احلاجة )وال ينطوي ذل��ك على خدمة النقل) ؛ وق��د تقدم مثل ه��ذه اخلدمات من خالل
متاجر البيع بالتجزئة� ،أ�سواق البيع باجلملة ،كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�شر �أو بوا�سطة الأو�ساط
الإلكرتونية ،مثل املواقع الإلكرتونية �أو برامج الت�سوق التلفزيونية؛ خدمات �أوت�سجيل ن�سخ �أو حترير
�أو جتميع �أو تنظيم املرا�سالت والت�سجيالت اخلطية ،وكذلك ا�ستغالل �أو جتميع �أي��ة بيانات ريا�ضية �أو
�إح�صائية ،خدمات وك��االت الدعاية والإع�لان وكذلك خدمات توزيع الن�شرات التعريفية ،مبا�شرة �أو من
خالل الربيد� ،أو توزيع العينات .الواقعة بالفئة35 :
و�صف العالمة  :الكلمة الفري بالأحرف العربية ور�سم ل�شكل هند�سي م�ستطيل منحني من الأعلى داخل
دائ ��رة .احل��رف ف يف كلمة الفري يتميز ب��وج��ود خ��ط منحني مميز ال�شكل  .العالمة باللونني الأبي�ض
والأ�سود
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

املودعة حتت رقم 363263 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم� :سعيد حارب م�سعود حمد الدرمكي
وعنوانه� :س دبليو – 17منطقة ب 1فيال �75أ ،مدينة خليفة ،ابوظبي ،دولة االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة
والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ
ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ �آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت
حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر.
الواقعة بالفئة9 :
و��ص��ف العالمة  :الكلمات  SHEESHA FINANCEب��الأح��رف الالتينية باللونني باللونني
الأبي�ض والأ�سود .
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

بتاريخ 2021/10/31 :

بتاريخ 2021/10/31 :

املودعة حتت رقم 363265 :
تاريخ �إيداع الأولوية200 / / :م
با�سم� :سعيد حارب م�سعود حمد الدرمكي
وعنوانه� :س دبليو – 17منطقة ب 1فيال �75أ ،مدينة خليفة ،ابوظبي ،دولة االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات ا�ستثمار ر�ؤو���س الأم��وال؛ خدمات �إ�ستثمار الأم��وال؛ خدمات ال�ش�ؤون التمويلية ،خدمات ال�ش�ؤون
املالية؛ ال�صرافة؛ حتويل الأموال �إلكرتونياً؛ خدمات ال�ش�ؤون العقارية ؛ خدمات مكاتب العقارات وال�شقق
ال�سكنية؛ خدمات �إدارة العمارات ؛ خدمات ت�أجري ال�شقق ؛ خدمات ثمني العقارات ؛ خدمات ال�سم�سرة؛
خدمات حت�صيل االيجارات؛ خدمات وكاالت العقارات؛ خدمات �إدارات العقارات؛ خدمات وكالء اال�سكان؛
خدمات ت�أجري العقارات؛ خدمات تثمني العقارات.
الواقعة بالفئة36 :
و��ص��ف العالمة  :الكلمات  SHEESHA FINANCEب��الأح��رف الالتينية باللونني باللونني
الأبي�ض والأ�سود.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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يف دولية فزاع للبوت�شيا  ..بطلنا املرا�شدة يفوز على العراقي ال�ساعدي
•• دبي  -وام:

ت�ألق بطلنا خالد املرا�شدة يف اليوم الثاين لبطولة فزاع " الدولية "
للبوت�شيا " �آ�سيا و�أوقيانو�سيا  -دبي  2021التي تقام ب�صالة مكتوم
بن حممد �آل مكتوم بنادي �شباب الأه�ل��ي دب��ي حمققا الفوز الأول
ملنتخبنا بعبور نظريه العراقي مرت�ضى ال�ساعدي بنتيجة � / 5صفر،
بعد مباراة جاءت مل�صلحة املرا�شدة �شكال وم�ضمونا.
و�أعرب بطلنا عن �سعادته بالفوز الأول يف حدث مهم بقيمة " بطولة
فزاع الدولية " ..م�شريا �إىل �أنه يعد م�ؤ�شرا جيدا للمباريات املقبلة
م��ن �أج��ل ال�سري على ال��درب نف�سه رغ��م �صعوبة املناف�سة يف وجود

الأبطال النخبة بالقارة الآ�سيوية  ..وقال :ما مييز الن�سخة احلالية
ال�ت��ي حت�م��ل رق��م  7ت��واج��د ع��دد م��ن ال�لاع�ب�ين �أ� �ص �ح��اب اخلربات
وامل�ستوى العايل يف لعبة البوت�شيا ،مبا �سيكون له امل��ردود الإيجابي
على امل�ستوى الفني العام.
و�أب��دى املرا�شده �إعجابه باملنتخب التايالندي الذي يقدم م�ستويات
ثابتة خالل م�شاركاته يف بطوالت البوت�شيا ،م�ؤكدا �أنه ميلك العبني
متميزين من �أ�صحاب اخل�برات امليدانية التي ت�ؤهلهم للتفوق ،قال
�إن �أداء املنتخب الإم��ارات��ي يف حت�سن م�ستمر مبا يعطي �أم�لا كبريا
ب ��أن العبيه ال�شباب ينتظرهم م�ستقبل كبري لتحقيق طموحاتهم
املطلوبة ،خ�صو�صا �أن البوت�شيا من اللعبات ال�صعبة التي ت�شارك

فيها الإعاقات ال�صعبة ،وتتطلب تركيزا كبريا من "�أ�صحاب الهمم"
للو�صول �إىل من�صات التتويج.
و�أك��د �أن البوت�شيا ب��د�أت يف االنت�شار على �صعيد الإم ��ارات واخلليج
بات�ساع دائ��رة امل�شاركني مم��ا يخدم ه��ذه ال�شريحة بظهور مواهب
خالل املرحلة املقبلة التي ت�ستحوذ على قدر كبري من الأهمية.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن امل��را��ش��ده ��ش��ارك يف ال�ع��دي��د م��ن الن�سخ املختلفة
لبطوالت ف��زاع ال��دول�ي��ة للبوت�شيا ،و�سبق ل��ه �أن حقق العديد من
الإجنازات القارية منها برونزية غرب �آ�سيا بالأردن �إ�ضافة �إىل املركز
الثالث وامليدالية الربونزية يف خليجي البحرين.
وو�صف الدكتور ظافر الإبراهيمي رئي�س وفد العراق بطوالت فزاع

للبوت�شيا ب�أنها رقما مهما يف خريطة ريا�ضة "�أ�صحاب الهمم" يف
العامل ..مبينا �أن احل��دث �أحيا اللعبة يف اخلليج وال��وط��ن العربي،
خا�صة �أن العديد من الدول مل تكن تعرف لعبة البوت�شيا.
وك�شف الإبراهيمي �أن بطوالت فزاع هي االنطالقة 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 �أنظار
ريا�ضيي العامل ،و�أ�شار �إىل ارتفاع امل�ستوى الفني للبوت�شيا من لعبة
لأخرى معتربا �أن بطوالت فزاع من �أرقى الأحداث العاملية اخلا�صة بـ
"�أ�صحاب الهمم" ،ووجه ال�شكر �إىل اللجنة املنظمة للحدث على دقة
واحرتافية التنظيم مما ي�ؤهل لتحقيق مكانة مرموقة على اخلريطة
العاملية.
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ويل عهد الفجرية ي�ستقبل اللجنة املنظمة لبطولة حتدي الفجرية لبناء الأج�سام وي�شيد بنجاحها دوليا
•• الفجرية-وام:

ا�ستقبل �سمو ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد
الفجرية ،ال�شيخ عبداهلل بن حمد
ب��ن ��س�ي��ف ال���ش��رق��ي رئ�ي����س احتاد
الإم��ارات لبناء الأج�سام واللياقة
البدنية ،و�أع�ضاء اللجنة املنظمة
لبطولة حتدي الفجرية الدولية
لبناء الأج�سام ،التي �أقيمت حتت
رع��اي��ة ��س�م� ّوه يف �سبتمرب املا�ضي
بالفجرية ،مب�شاركة عاملية وا�سعة.
و�أ�� �ش ��اد ��س�م��و ويل ع�ه��د الفجرية
ب��ال�ن�ت��ائ��ج امل���ش� ّرف��ة ال �ت��ي حققتها
البطولة ال��دول�ي��ة بتنظيم دائرة
ال�صناعة واالق�ت���ص��اد بالفجرية،
و�إ�شراف احتاد الإم��ارات واالحتاد مب��ا �ساهم يف �إجن ��اح اال�ست�ضافة وا�ستمع �سموه خ�لال ال�ل�ق��اء �إىل لت�سخري كافة الإم�ك��ان��ات واملوارد وقدمت اللجنة املنظمة للبطولة ودع � �م� ��ه امل� �ت ��وا�� �ص ��ل للفعاليات
ال��دويل لبناء الأج�سام ،كما �أثنى وحتقيق �أهدافها ،وتعزيز ح�ضور اخل �ط��ط وال �ب�رام� ��ج امل�ستقبلية املتاحة مبا ي�ضمن جناح الأحداث ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة ل���س�م��و ويل عهد ال��ري��ا��ض�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��ام ع�ل��ى �أر�ض
��س�م��وه ع�ل��ى امل���س�ت��وى التنظيمي �إمارة الفجرية ،ودولة الإمارات ،يف لإدارة البطولة يف الن�سخ القادمة ،ال��ري��ا��ض�ي��ة ال �ع��امل �ي��ة ،وال�ت�م�ي��ز يف ال� �ف� �ج�ي�رة ،ت �ع �ب�ي�را ع� ��ن ال�شكر الفجرية ،م�ؤكدة موا�صلة العمل
وال�ف�ن��ي والإداري لعمل اللجان ،املجال الريا�ضي عامليا.
م ��ؤك��دا ج��اه��زي��ة �إم� ��ارة الفجرية تقدمي �أرفع املعايري التنظيمية.
والتقدير لرعاية �سموه للبطولة ،وتكثيف اجل �ه��ود ن�ح��و م��زي��دٍ من

الإجنازات الريا�ضية امل�شرفة.
ع �ب �ي��د ب� ��ن م ��اج ��د م ��دي ��ر دائ � ��رة
ح�ضر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي ال���ص�ن��اع��ة واالق �ت �� �ص��اد بالفجرية
م ��دي ��ر م �ك �ت��ب � �س �م��و ويل عهد رئي�س اللجنة املنظمة للبطولة،
الفجرية ،و�سعادة املهند�س حممد و�أع�ضاء اللجنة.

مهرجان الظفرة يعلن مواعيد و�أماكن تر�صي�ص الإبل امل�شاركة يف مزاينة رزين جامعة ال�شارقة بطال للجامعات يف �أكرب جتمع ريا�ضي بعد جائحة كورونا
•• �أبوظبي -وام:

�أع � �ل� ��ن م� �ه ��رج ��ان ال� �ظ� �ف ��رة عن
م� ��واع � �ي� ��د ت ��رك � �ي ��ب ال �� �ش ��ري �ح ��ة
الإلكرتونية /الرت�صي�ص /للإبل
امل���ش��ارك��ة يف م��زاي�ن��ة رزي ��ن �ضمن
دورت� � ��ه اخل��ام �� �س��ة ع �� �ش ��رة ،التي
ت�ق��ام حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة  ،بتنظيم
جلنة �إدارة املهرجانات والربامج
الثقافية والرتاثية يف �أبوظبي.
وي �ب��د�أ تر�صي�ص الإب� ��ل املحليات
واملجاهيم واملهجنات الأ�صايل يف
موقع مزاينة رزي��ن خالل الفرتة
م��ن  23 - 19نوفمرب اجلاري،
وب�شكل يومي من ال�ساعة ال�سابعة
� �ص �ب��اح �اً وح �ت��ى ال ��واح ��دة ظهراً،
وذل��ك ا�ستعداداً النطالق املزاينة
يوم اخلمي�س  25نوفمرب اجلاري.
و�ست�شهد مزاينة رزين تنظيم 75
�شوطاً للإبل املحليات واملجاهيم
واملهجنات الأ�صايل �ضمن  6فئات
عمرية /م�ف��اري��د ،ح�ق��اي��ق ،لقايا،
�إي��ذاع ،ثنايا ،ح��ول ،/وقد خ�ص�ص
لها  705جوائز بقيمة �إجمالية
ت �ب �ل��غ  11م �ل �ي��ون��ا و� 415أل ��ف
درهم � ،إذ تعد مزاينة رزين املحطة
الثانية يف مو�سم مزاينات �أبوظبي،

ب �ع��د ت��وج �ي �ه��ات � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان
بتو�سيع ن�ط��اق م�ه��رج��ان الظفرة
لي�شمل مزاينات الإب��ل يف ك��ل من
� �س��وي �ح��ان ورزي � ��ن وم��دي �ن��ة زاي ��د
�إىل ج��ان��ب امل��زاي �ن��ة الرئي�سية يف
موقع مهرجان الظفرة .ويهدف
م �ه��رج��ان ال �ظ �ف��رة� ،إىل احلفاظ
ع �ل��ى �� �س�ل�االت الإب� � ��ل الأ�صيلة،
وزيادة عدد مالك الإبل امل�شاركني
يف م�سابقات امل��زاي�ن��ة وامل�سابقات
الرتاثية املرتبطة بثقافة وتقاليد
�أه � ��ل امل �ن �ط �ق��ة ،واحل� �ف� �ـ ��اظ علـى

امل ��وروث ال�شعبي ،وت�شجيع �أبناء
املجتمع الإماراتي واخلليجي على
ممار�سته مبختلف �أ�شكاله ،وتقوية
الروابط الإن�سانية واالجتماعية،
�إ� �ض��اف��ة �إىل امل���س��اه�م��ة يف تطوير
ال���س�ي��اح��ة ال��داخ �ل �ي��ة واخلليجية
وحت �ف �ي��ز ال �ن �� �ش��اط االقت�صادي،
وت �ع��زي��ز م ��رك ��ز �إم � � ��ارة �أبوظبي
ل�ت�ك��ون ال��وج �ه��ة الأوىل ملزاينات
الإب��ل والفعاليات الرتاثية حملياً
و�إقليمياً ودول ًيا .وانطلق مهرجان
الظفرة هذا املو�سم بح ّلة جديدة،
حيث تن�ضوي حت��ت مظلته كافة

مزاينات الإب��ل يف �إم��ارة �أبوظبي،
وال �ت��ي ت �ت��وزع �ضمن �أرب ��ع مواقع
� �/س��وي �ح��ان ،رزي� ��ن ،م��دي�ن��ة زاي ��د،
م �ه��رج��ان ال� �ظ� �ف ��رة ،/بالإ�ضافة
�إىل م���س��اب�ق��ة امل �ح��ال��ب والعديد
م��ن امل�سابقات ال�تراث�ي��ة الهادفة،
وال� �ت ��ي ت �� �ش �م��ل� �/ :س �ب��اق اخليول
العربية الأ�صيلة� ،سباق ال�صقور،
�سباق ال�سلوقي العربي الرتاثي،
م�سابقة مزاينة ال�صقور ،م�سابقة
مزاينة ال�سلوقي العربي ،م�سابقة
ال��رم��اي��ة ،وم�سابقة م��زاي�ن��ة غنم
النعيم./

حققت منتخبات جامعة ال�شارقة
ال��ري��ا� �ض �ي��ة ف� ��وزا ك �ب�يرا باملراكز
الأوىل يف “املهرجان الريا�ضي
احل��ادي ع�شر للجامعات” والتي
ن �ظ �م �ت��ه ج��ام �ع��ة ر�أ� � � ��س اخليمة
للطب والعلوم ال�صحية على مدار
الأ�سبوع املا�ضي ،مب�شاركة 500
طالب وطالبة ميثلون  11جامعة
من جامعات الدولة.
وقد �شاركت عمادة �ش�ؤون الطالب
يف ج��ام �ع��ة ال �� �ش��ارق��ة ب ��أك�ب�ر وفد
م�شارك حيث بلغ عدد الطالب 60
طالبا ريا�ضيا بالإ�ضافة �إىل طاقم
ق�سم الن�شاط الريا�ضي بالعمادة
وع �ل��ى ر�أ� �س �ه��م الأ� �س �ت��اذ الدكتور
عيد كنعان ،عميد �ش�ؤون الطالب،
والكابنت �صالح طاهر العامري،
رئ�ي����س ق���س��م ال�ن���ش��اط الريا�ضي
بالعمادة ،و�شمل املهرجان تناف�س
كبري بني منتخبات اجلامعات يف
الريا�ضات املختلفة ،حيث تناف�س
منتخبات  11جامعة م�شاركة يف
ريا�ضات كرة القدم والكرة الطائرة
وك ��رة ال���س�ل��ة وال��ري �� �ش��ة الطائرة
وت� �ن� �� ��س ال � �ط� ��اول� ��ة وال�شطرجن
وال �ب �ل �ي��اردو وال �ك��ري �ك��ت و�أل� �ع ��اب
القوى وم�صارعة الذراعني ،وقد
ح�صدت منتخبات جامعة ال�شارقة
معظم املراكز الأوىل يف الريا�ضات
املختلفة.

الرجوب ي�شدد على وحدة احلركة الريا�ضية

اللجنة الأوملبية الفل�سطينية تعقد جمعيتها العمومية يف مقرها اجلديد
فارمان ي�ؤكد دعم املجل�س الأوملبي الآ�سيوي للريا�ضة الفل�سطينية

•• القد�س ،فل�سطني-الفجر:

اف�ت�ت��ح ال �ف��ري��ق ج�بري��ل الرجوب
رئ� � �ي� � �� � ��س ال � �ل � �ج � �ن� ��ة الأومل � � �ب � � �ي � ��ة
الفل�سطينية الأح��د املا�ضي املقر
ال��دائ��م للجنة االومل �ب �ي��ة ،يف بلدة
ال � ��رام � �ش �م��ال ال �ق��د���س ،بح�ضور
ر�سمي و�شعبي وريا�ضي ووفد من
املجل�س االوملبي اال�سيوي واللجنة
االوملبية االردنية.
م�ث��ل امل�ج�ل����س الأومل� �ب ��ي الآ�سيوي
م��دي��ر ق���س��م الأل� �ع ��اب الآ�سيوية
ال�سيد حيدر فارمان يرافقه ال�سيد
عبد الهادي حممد ،ومثل اللجنة
االومل �ب �ي��ة االردن� �ي ��ة االم�ي�ن العام
ال���س�ي��د ن��ا��ص��ر امل �ج��ايل والدكتور
�ساري حمدان نائب الرئي�س.
وع� �ق ��ب ح �ف��ل االف � �ت � �ت ��اح ،عقدت
اجل� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة للجنة
االومل �ب �ي��ة ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة برئا�سة

ال� ��رج� ��وب وح �� �ض ��ور  53ع�ضوا
م��ن ا� �ص��ل  ،57وت���ض�م��ن جدول
االعمال ر�سالة من رئي�س اللجنة
االوملبية الدولية توما�س باخ تعهد
فيها بتقدمي الدعم الكامل للجنة
االوملبية الفل�سطينية.

وقال باخ يف ر�سالته بح�سب ما نقلت
اللجنة االوملبية الفل�سطينية :يف
الوقت الذي جتتمعون فيه النعقاد
اجلمعية العمومية ،ف�إنها فر�صة
منا�سبة لتقييم ال�ن�ج��اح العظيم
ال� � ��ذي حت �ق��ق يف دورة الأل � �ع ��اب

الأوملبية يف طوكيو  ،2020وهي
فر�صة منا�سبة كذلك ال�ست�شراف
قادم الأيام وحتديد م�سار م�ستقبل
الريا�ضة الفل�سطينية.
واع �ت�بر ال��رج��وب ب ��دوره �أن املقر
اجل ��دي ��د وا�� �ص ��ل ت �ط��وي��ر البنية

التحتية الريا�ضية يف فل�سطني،
و�أك � � � � � ��د ع � �ل� ��ى وح � � � � ��دة احل� ��رك� ��ة
ال��ري��ا� �ض �ي��ة ،م �� �ش��ددا ع�ل��ى �أهمية
ال��ري��ا��ض��ة جلميع الفل�سطينيني
ك� �ق ��وة م� ��وح� ��دة ،م �� �ش�ي�را �إىل �أن
املقر هو �أح��دث مبادرة بعد املركز

الطبي الأوملبي وامللعب الريا�ضي
والأك��ادمي�ي��ة الأومل�ب�ي��ة ،مع خطط
ملركز االعداد الأوملبي.
و�شدد على �أهمية توحيد ال�سيا�سات
الإداري� � � ��ة وامل��ال �ي��ة والت�سويقية
والفنية للحركة الأوملبية ،والتي

ت �ه��دف مل��أ��س���س��ة ال �ع �م��ل وتطوير
امل� �ن� �ظ ��وم ��ة ال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ة ،داع � �ي � �اً
االحتادات الريا�ضية �إىل اال�ستفادة
من الربامج التي يطرحها املجل�س
الآ�سيوي.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال ال �� �س �ي��د حيدر

ف � ��ارم � ��ان �إن امل �ج �ل ����س الأومل � �ب� ��ي
الآ� �س �ي��وي ف �خ��ور ب�ت�ط��ور احلركة
ال��ري��ا��ض�ي��ة الأومل �ب �ي��ة يف فل�سطني
على ال�صعيدين القاري والدويل،
وهن�أ اللجنة االوملبية الفل�سطينية
باالنتقال اىل املقر اجلديد.
و�أكد �أن املجل�س الأوملبي الآ�سيوي
��س�ي��دع��م ال��ري��ا� �ض��ة الفل�سطينية
واالحت� � � ��ادات م ��ن خ �ل�ال اللجنة
االوملبية الفل�سطينية ومن خالل
ال�برام��ج التي تهدف �إىل تطوير
الكادر الريا�ضي.
ومت يف اجلمعية العمومية اعتماد
وث��ائ��ق امل��ؤمت��ر والنظام الأ�سا�سي
ل �ل �م �ح �ك �م��ة ال��ري��ا� �ض �ي��ة والئحة
الأخ � �ل ��اق واالم� �ت� �ث ��ال الأومل� �ب� �ي ��ة
وال �ق��ان��ون الأومل �ب��ي مل�ن��ع التالعب
باملناف�سات الريا�ضية ،بالإ�ضافة
�إىل اع�ت�م��اد ج�ه��ة ال��رق��اب��ة املالية
امل�ستقلة للدروة املقبلة.
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بداية قوية لبطولة احلبتور ال�شهرية للبولو

فوز رائع لـ «بن دري» على انكورا و«الذئاب» تخطف هي�سكث
•• دبي-الفجر

18

حقق فريق بن دري فوزا كبريا وم�ستحقا على مناف�سه فريق انكورا وب�سبعة
�أهداف مقابل ثالثة �أهداف يف �أوىل مبارياتهما يف بطولة نادي ومنتجع
احلبتور ال�شهرية كما خطف فريق ذئاب دبي الفوز يف املباراة االفتتاحية
من مناف�سه العنيد فريق هي�سكث بعد �أن خطف خم�سة �أهداف مقابل �أربعة
�أهداف  .مباراتي اليوم االفتتاحي ت�ؤ�شر �إىل �أن مو�سم بولو احلبتور �سيكون
قويا وم�ث�يرا ه��ذا املو�سم فامل�ستوى ال��رائ��ع ال��ذي قدمته ال�ف��رق االربعة
يقرتب من �أداء املحرتفني وهي قمة الإث��ارة  .ففي املباراة االوىل والتي
كانت �أ�شبه بلعبة الكرا�سي املو�سيقية �شن فريق ذئ��اب دبي بقيادة حبتور

احلبتور غاراتها املتكررة منذ البداية وخطفت هدفني منهية ال�شوط
االول بتقدمها بهدفني مقابل هدفا واحدا ويف ال�شوط الثاين ادرك فريق
هي�سكت التعادل ثم تقدم الذئاب مرة ثانية ويف بداية ال�شوط الثالث ينجح
فريق هي�سكث يف حتقيق التعادل اال ان الذئاب مل يعجبهم احلال فاحرزوا
هدفني تباعا ليخطفوا الفوز االول يف البطولة  .اما املباراة الثانية فحدث
وال حرج فقد قدم العبو بن دري عر�ضا قويا ومثريا بقيادة املت�ألق حممد
بن دري الذي احرز خما�سية مبفرده وفاز على مناف�سه فريق انكورا ب�سبعة
اه��داف مقابل ثالثة منهم الهدف الثالث مع �صافرة نهاية زمن املباراة
اال�صلي  .املباراة �أعادت �إىل الأذهان امل�ستوى املتميز الذي �شهدته مالعب
نادي ومنتجع احلبتور للبولو والفرو�سية ابان ك�أ�سي دبي الذهبي والف�ضي

فقد حاول فريق انكورا ال�صمود يف ال�شوطني االوليني من املباراة اال ان
خطوطه ان�ه��ارت خا�صة يف ال�شوط ال��راب��ع ام��ام ن�شاط وحيوية ك��ل من
وحممد ورا�شد بن دري ومعهم حممد خالد واملحرتف �سان�شيز  .وعقب
املباراة �أعرب رجل االعمال حميد بن دري عن �سعادته مب�ستوى الالعبني
يف مباراتي االفتتاح وخا�صة مباراة فريقه وفريق انكورا الذي بذل جهودا
كبرية اليقاف هجمات فريق بن دري كما اثني على فريقه وخا�صة حممد
بن دري الذي نفوق على نف�سه وكان جنما للمباراة الثانية على التوايل .
من جهة ثانية تقام اليوم الأربعاء مباراتي ال��دور قبل النهائي للبطولة
التي ت�ضم خم�سة فرق حيث يلتقي فريق بن دري وفريق هي�سكث يف الثالثة
ع�صرا ثم فريقي انكورا ومهرة يف الرابعة ع�صرا .

را�شد بن حميد يبحث �آفاق التعاون مع
«�سيتي جروب» لكرة القدم

•• دبي-وام:

بحث ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي
رئ�ي����س احت ��اد الإم � ��ارات ل �ك��رة القدم
�أم�س الأول مع فريان �سوريانو املدير
التنفيذي ملجموعة " �سيتي جروب
ل �ك ��رة ال� �ق ��دم " وب �ي ��ب ج� ��واردي� ��وال،
املدير الفني لفريق مان�ش�سرت �سيتي
الإجن�ل�ي��زي �آف��اق ال�ت�ع��اون ب�ين احتاد
ال �ك��رة و"�سيتي جروب" ال �ت��ي تعد
من��وذج �اً اح�تراف�ي��ا يف ت��أه�ي��ل و�صقل
امل��واه��ب ال �ك��روي��ة ف���ض� ً
لا ع��ن كونها
م �� �ش��روع �اً ا��س�ت�ث�م��اري�اً ��ض�خ�م�اً حقق
جن��اح��ات م�ت�ت��ال�ي��ة خ�ل�ال ال�سنوات
املا�ضية.
و�أ� �ش��اد رئ�ي����س احت ��اد الإم � ��ارات لكرة
القدم  -خ�لال اللقاء ال��ذي ج��رى يف
معر�ض �إك�سبو  2020دبي  -بتجربة
��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور ب ��ن زاي� ��د �آل
ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س ال ��وزراء التجربة �أ�صبحت بف�ضل ر�ؤية �سموه هذه املجموعة ،وكذلك ب�سبب منوها وب��رام��ج ال���س�ي�ت��ي اخل��ا� �ص��ة بتطوير مان�ش�سرت �سيتي .و�أك��د ال�شيخ را�شد
وزي� ��ر �� �ش� ��ؤون ال��رئ��ا� �س��ة م��ع "�سيتي منوذجاً يحتذى به يف العامل ب�أ�سره ،االق �ت �� �ص��ادي  ,وحت�ق�ي��ق ال �ع��دي��د من امل ��واه ��ب ال� �ك ��روي ��ة ،وال �ن �ت��ائ��ج التي بن حميد النعيمي حر�ص احتاد الكرة
جروب" لكرة القدم  ..م�ؤكداً �أن هذه ب�سبب ال�ت�ط��ور ال�ه��ائ��ل وامل���س�ت�م��ر يف الإجن��ازات .وا�ستعر�ض اللقاء خطط حتققها فرق املجموعة خا�صة فريق ع�ل��ى اال��س�ت�ف��ادة م��ن جتربة" �سيتي

جروب" لأنها غنية بالدرو�س وحمفزة ال�ل�ق��اء ��س��امل علي ال�شام�سي و�سيف الظاهري الأمني العام الحتاد الكرة،
ب�سبب جناحاتها املذهلة و�إجنازاتها ماجد املن�صوري ع�ضوا جمل�س �إدارة وعمر ب�يرودي الأم�ين العام امل�ساعد
الكبرية وطموحاتها الكبرية .ح�ضر احت��اد ال�ك��رة  ،وحممد ع�ب��داهلل هزام لل�ش�ؤون الفنية.

لإ�ضفاء املزيد من الإثارة ون�شر مفهوم الريا�ضات الرتاثية

«دبي البحري» ي�ستحدث ال�شوط «املفتوح» يف قوارب التجديف
حممد حارب :ب�صمة جديدة لتطوير وزيادة االهتمام بال�سباقات املحلية
•• دبي –الفجر:

ق��رر ن��ادي دب��ي ال ��دويل للريا�ضات
البحرية يف �إط��ار اهتمامه امل�ستمر
بتطوير �سباقات ال�سفن والقوارب
امل�ح�ل�ي��ة الت��راث �ي��ة �إط �ل��اق ال�شوط
(املفتوح) للمرة الأوىل �ضمن جوالت
ب �ط��ول��ة دب � ��ي ل � �ق� ��وارب التجديف
امل�ح�ل�ي��ة  30ق��دم��ا ح�ي��ث يخ�ص�ص
لفرق امل�ؤ�س�سات احلكومية والوطنية
وق� � � ��وارب الأ� � �ش � �ق ��اء م ��ن دول دول
جم�ل����س ال �ت �ع��اون اخل �ل �ي �ج��ي وذل ��ك
م��ن �أج��ل �إ��ض�ف��اء امل��زي��د م��ن الإث ��ارة
على الفعاليات وزي��ادة ون�شر مفهوم
ال��ري��ا� �ض��ات ال�ت�راث �ي��ة با�ستقطاب
الرعاة وحث امل�ؤ�س�سات على امل�شاركة
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
للريا�ضات البحرية �أن جمل�س �إدارة
ال�ن��ادي برئا�سة �سعادة �أح�م��د �سعيد
ب ��ن م �� �س �ح��ار وال �ل �ج �ن��ة الريا�ضية
ب��رئ��ا��س��ة را� �ش��د ث��اين ال�ع��اي��ل ت�شجع
ك��ل �أم��ر م��ن �ش�أنه حتقيق الأهداف
ال�ع��ام��ة وم��واك �ب��ة ال�ت��وج��ه واخلطة
الإ� �س�ت�رات �ي� �ج� �ي ��ة امل� �ح ��دث ��ة ل �ن��ادي
دب ��ي ال� ��دويل ل�ل��ري��ا��ض��ات البحرية
 2027-2021مبينا �أن اخلطوة
اجل ��دي ��دة مت �ث��ل ب���ص�م��ة ج��دي��دة يف
م���ش��وار ال���س�ب��اق��ات ال�ب�ح��ري��ة والتي
�أ� �س �ه��م ال � �ن ��ادي يف ت �ط��وي��ره��ا منذ
ت�أ�سي�سه عام .1988
و�أك��د حممد ح��ارب �أن ق��رار �إ�ضافة
ال� ��� �ش ��وط (امل � �ف � �ت ��وح) للم�ؤ�س�سات
احل�ك��وم�ي��ة وال��وط�ن�ي��ة وق� ��وارب دول
جمل�س التعاون اخلليجي ي�أتي من

�سباقات قوارب التجديف املحلية 30
قدما ولدت مو�سم 1997-1996
من قبل املغفور له ب ��إذن اهلل ال�شيخ
ح�م��دان ب��ن را��ش��د �آل مكتوم -طيب
اهلل ثراه -ومنذ تلك الفرتة تطورت
من مو�سم �إىل �آخ��ر حتى �أ�صبح لها
ق ��اع ��دة ج �م��اه�ي�ري��ة ك �ب�ي�رة لي�ست
يف دول ��ة االم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة فح�سب
ب��ل تعدت لت�شمل الأ�شقاء من دول
جمل�س ال�ت�ع��اون اخلليجي وكذلك
اجل��ال�ي��ات املقيمة يف ال��دول��ة لذلك
ي�أتي ال�شوط املفتوح جلذب خمتلف
القطاعات .وك�شف حممد ح��ارب �أن
ال�شوط املفتوح �ستكون ح�سب اللوائح
امل� �ح ��دث ��ة ع �ل��ى ق � � ��وارب التجديف
�أج��ل م�صلحة ال��ري��ا��ض��ات الرتاثية املجتمع وح��ث امل�ؤ�س�سات احلكومية �إنت�شارها بني �أفراد املجتمع.
املحلية  30قدما بنف�س املوا�صفات
ومن �أجل زي��ادة الإهتمام بها يف ظل وال ��وط �ن �ي ��ة ل�ل�اه �ت �م��ام بريا�ضات و�أو� � �ض� ��ح امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي لنادي وع��دد  9بحارة (�سكوين و 8افراد)
الإقبال الكبري من خمتلف قطاعات امل � � � ��وروث م� ��ن �أج� � ��ل زي� � � ��ادة فر�ص دب��ي ال��دويل للريا�ضات البحرية �أن دون التقيد بجن�سيتهم ب�شرط �إبراز

�إث� �ب ��ات ��ش�خ���ص�ي��ة واحل �� �ص ��ول على
موافقة ال�ن��ادي بحد �أق�صي قاربني
لكل م�ؤ�س�سة و�إر� �س��ال ك�شف �أ�سماء
م�ع�ت�م��د ل�ل�م���ش��ارك�ين م��ن امل�ؤ�س�سة
�أو ال�ه�ي�ئ��ة  ،ح �ي��ث ��س�ي�ق��ام ال�شوط
(امل �ف �ت��وح) ��ض�م��ن ف �ع��ال �ي��ات جوالت
ب�ط��ول��ة دب ��ي ل�ل�ت�ج��دي��ف والبطولة
الأغ�ل��ي (ك��أ���س �آل مكتوم) جنبا �إىل
جنب القوارب املحلية.
مراحل
� :1988إ�شهار ن��ادي دب��ي الدويل
للريا�ضات البحرية
� :1997-1996إطالق مناف�سات
قوارب التجديف املحلية  30قدما
 :1998-1997الن�سخة الأوىل
لأغ �ل��ى ب �ط��والت ق� ��وارب التجديف
ك�أ�س �آل مكتوم

 :2011-2010م�شاركة القارب
العماين (�شنا�ص) وف��وزه بك�أ�س �آل
مكتوم
 :2018-2017م �� �ش��ارك��ة �أول
فريق ن�سائي وطني يف �سباق اليوم
الوطني الريا�ضي
 :2020-2019م �ب��ادرة ق ��وارب
ال� �ت� �ج ��دي ��ف م� ��ع �أ� � �ص � �ح� ��اب الهمم
بالتعاون مع �شرطة دبي
 :2021-2020ف � ��وز ال� �ق ��ارب
ال�ب�ح��ري�ن��ي ك��ي ات����ش ك��ي  54بلقب
ك�أ�س �آل مكتوم
� :2022-2021إط�ل�اق ال�شوط
(املفتوح) لفرق امل�ؤ�س�سات احلكومية
ودول جمل�س التعاون اخلليجي

بطولة فريونا جلمال اخليل العربية

الثالثاء فتح باب الت�سجيل

بطولة اليوم الوطني للجودو  3دي�سمرب ب�صالة خورفكان دي فنان يحرز الذهب و�إف �إيه �إل ر�شيم ي�سجل ب�صمته
•• دبي-الفجر:

•• خورفكان-الفجر

يحتفل احت��اد امل���ص��ارع��ة واجلودو
و�أن��دي �ت��ه يف ال�ث��ال��ث م��ن دي�سمرب
امل �ق �ب��ل ب �� �ص��ال��ة ن � ��ادي خورفكان
الريا�ضي يف الثالث م��ن دي�سمرب
امل �ق �ب��ل ب ��ال� �ي ��وم ال ��وط� �ن ��ي لدولة
الإم��ارات لعام  ، 2021من خالل
ب�ط��ول��ة ال �ي��وم ال��وط�ن��ي للنا�شئني
وال ��رج ��ال ل �ل �ج��ودو ال �ت��ي ينظمها
االحت��اد برعاية �سعادة حممد بن
ث �ع �ل��وب ال ��درع ��ي رئ �ي ����س االحت� ��اد م��ن ال�لاع �ب�ين ل�ك��ل وزن وي�سمح
مب�شاركة ك��اف��ة الأن��دي��ة الأع�ضاء مب�شاركة مواليد  2007بخطاب
� �ض �م��ن ب ��رن ��ام ��ج االحت � � ��اد ملو�سم موافقة ويل الأمر وخطاب توقيع
 2021 – 2020وال �ت��ي ت�أتي املدرب � ..أما بالن�سبة لفئة الرجال ف �ئ��ة ال �ن��ا� �ش �ئ�ي�ن حت ��ت � 18سنة
وفقا لالئحة الفنية اخلا�صة بتلك ف���س�م�ح��ت ال�لائ �ح��ة مب �� �ش��ارك��ة  5م��ن م��وال �ي��د ، 2005 ، 2004
العبني يف ال��وزن ال��واح��د ،وي�سمح  2006و�أوزان فئة الرجال التي
البطولة االحتفالية ال�سنوية .
و�� �ش ��ددت ال�ل�ائ �ح��ة ع �ل��ى �ضرورة مب�شاركة العب واحد غري مواطن اعتمدتها اللجنة الفنية هي60 -
االلتزام بكافه ال�ضوابط وال�شروط يف كل وزن ،ومينع م�شاركة الالعب  81 ، 73 ، 66 ،و  ، 90وحتت
اخلا�صة باللعب النظيف التي جاءت يف فئة النا�شئني والرجال يف اليوم  ، 100وف ��وق  100ك�ج��م �..أم ��ا
�أوزان فئة النا�شئني فهي – ، 50
يف البند الأول من �شروط امل�سابقة  ،نف�سه .
و�سمحت الئحة مناف�سات النا�شئني وح� ��ددت ال�لائ �ح��ة ال�ف�ن�ي��ة �أعمار 90 ، 81 ، 73 ، 66 ، 60 ، 55
على م�شاركة الالعبني املواطنني ف�ئ��ة ال ��رج ��ال م��ن ع�م��ر � 15سنة  ،وف��وق  90كجم وزم��ن مباريات
،كما ي�سمح مب�شاركة ع��دد مفتوح و�أك �ب�ر م��ن م��وال �ي��د �، 2006أم ��ا فئة النا�شئني  4دق��ائ��ق ويف حالة

الإنتاج الأوربي .لقد كانت م�شاركتنا
مركزة وحققت هدفها املحدد باللقب
الذهبي للمهر دي فنان .كما �أ�سعدنا
احل�ضور الإنتاجي املتميز للفحل �إف
�إيه �إل ر�شيم الذي �سجل ب�صمته مع
املهرة ف��دوى ملربط باالزوتو واملهر
دي ونا�س ملربط اجلود".

ال �ت �ع��ادل ال��زم��ن ال ��ذي ت�ستغرقه
النقطة الذهبية  ..ويبد�أ الت�سجيل
عرب املوقع اليكرتوين اعتبارا من
ي��وم 23-نوفمرب احل ��ايل ويغلق
م�ساء يوم  ،11/30وجتري قرعة
البطولة يوم  2021-12-2وهو
موعد امليزان ،وتبد�أ مباريات الدور
التمهيدي للبطولة ي��وم 12-3
اعتبارا من التا�سعة �صباحا ويكون
التتويج بعد الرابعة ع�صرا.

يوا�صل مربط دبي للخيول العربية
ح �� �ض ��وره ال ��ذه �ب ��ي يف البطوالت
ال��دول �ي��ة ال�ت��ي الت ��زال م�ستمرة يف
�أورب��ا ،ليعزز ر�صيده من الإجنازات
ال�ت��ي حققها ه��ذا ال�ع��ام بتميز عال
حم �ل �ي��ا ودول� � �ي � ��ا .و�آخ � � ��ر حمطات
م�شاركاته كانت م�ساء �أم�س الأول
ب�ب�ط��ول��ة ف�ي�رون��ا ال��دول �ي��ة جلمال
اخل�ي��ل العربية يف �إي�ط��ال�ي��ا ،والتي
�شهدت مناف�سة �شر�سة ب�ين �صفوة
الإن � �ت� ��اج الأورب� � � � ��ي .وق� ��د �أ�سفرت
م�شاركة مربط دبي املركزة ب�إحراز
ذهبية املهور بامتياز �ساحق �سجله
امل �ه ��ر دي ف �ن ��ان وه� ��و م ��ن الفحل
العاملي �إك�سكاليبور �إي �إيه والفر�س
�إيل ف�لام�ي�ن�ك��ا .وق��د ك��ان لأيقونة
الإن � �ت� ��اج ال �ع��امل��ي امل �ع��ا� �ص��ر وعمود
الإنتاج الأول يف مربط دبي الفحل
�إف �إي��ه �إل ر�شيم ب�صمته املعتادة يف
ك��ل ال �ب �ط��والت امل�ح�ل�ي��ة والدولية؛
فقد ت��وج املهر ف��دوى دي��ل باالزوتو
من الفحل �إف �إيه �إل ر�شيم والفر�س
دي ف�ضة بذهبية املهور بعمر ال�سنة
م �ت �ف��وق��ا ع �ل��ى �أج� �م ��ل امل� �ه ��ور ذات

اجلودة العالية ،كما متكن املهر دي �إيه �إل ر�شيم والفر�س الولود رويال
ونا�س من الفحل �إف �إي��ه �إل ر�شيم �أمرية.
وامل�م�ل��وك مل��رب��ط اجل ��ود م��ن �إح ��راز
برونزية املهور.
التوحيدي :ب�صمة
وحت �ت �ف��ظ ب �ط��ول��ة ف�ي�رون��ا جلمال �أع ��رب املهند�س حممد التوحيدي
اخل�ي��ل ال�ع��رب�ي��ة مل��رب��ط دب��ي �سجال امل �� �ش��رف ال �ع ��ام م��دي��ر ع ��ام مربط
ح��اف�لا م��ن الإجن � ��ازات ك��ان �آخرها دب��ي للخيول العربية ع��ن �سعادته
ثالثية ذهبية ،ك��ان �أبطالها املهرة بالتتويج الذهبي للمهر دي فنان،
"دي �إي ��ه ع�سلية" اب �ن��ة �أ�سطورة معتربا امل�ه��ر م���ش��روع فحل متميز
الإن � �ت� ��اج ال �ع��امل��ي امل �ع��ا� �ص��ر الفحل �سيحقق ب�صمات عاملية يف الإنتاج
�إف �إي� ��ه �إل ر��ش�ي��م وال �ف��ر���س �إيلي مل��ا يتمتع ب��ه م��ن م��وا��ص�ف��ات القوة
فالمينكا ،واملهر املتميز دي �شخاط واجل � �م ��ال وال �ت �ن��اغ��م يف املكونات
اب� ��ن ال �ف �ح��ل الأمم� � ��ي دي خطاف واحلركة .وقال التوحيدي ":بطولة
والفر�س الرقيقة دي �شريين ،املهرة ف�يرون��ا نعتربها حم�ط��ة تناف�سية
دي �سينية اب�ن��ة الفحل العاملي �إف هامة ال�سيما لقيا�س م�ستوى جودة

املرزوقي� :إجنازات
م� ��ن ج �ه �ت��ه �أع� � � ��رب ع� �ب ��د العزيز
املرزوقي املدير التنفيذي ملربط دبي
عن �سعادته بذهبية املهر دي فنان يف
بطولة و�صفها ب�أنها قوية ومتميزة.
وقال املرزوقي ":البطولة ت�سجل يف
تاريخها ملربط دبي �إجنازات قيا�سية
يف �إن� �ت ��اج ��ه امل �ح �ل��ي مبوا�صفاته
ال �ع��امل �ي��ة ،وب �ق �ي��ادة �أي �ق��ون��ة الإنتاج
العاملي املعا�صر الفحل �إف �إي��ه �إل
ر��ش�ي��م ،ال ��ذي الي�ل�ب��ث ي ��ؤك��د �أن ��ه يف
امل �ق��دم��ة وامل��رك��ز الأول يف حتقيق
م�ستويات عالية من اجلودة .الفحل
ر�شيم اليزال مطلب خمتلف املرابط
العاملية ،وهو الي��زال متاحا لتعزيز
دم ��اء اخل �ي��ول ال�ع��رب�ي��ة يف املرابط
العاملية �إىل جانب الفحل العاملي دي
�سراج والفحل املتميز دي نائل".
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الفجر الريا�ضي

«ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س» واالحتاد الإ�سباين للكاراتيه يبحثان التعاون
•• ال�شارقة -وام:

بحث �سعادة �أحمد عبد الرحمن العوي�س رئي�س جمل�س �إدارة نادي
ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س خ�لال لقائه �أم�س الأول
مبقر النادي �سعادة انتونيو دي مورينو رئي�س االحتاد الإ�سباين
للكاراتيه والوفد املرافق له �آفاق التعاون امل�شرتك ومبا ي�سهم يف
تعزيز ممار�سة الريا�ضة ك�أ�سلوب مثايل للحياة وتطوير ريا�ضة
الكاراتيه يف الإمارة.
ي�أتي اللقاء وفقا لر�ؤية جمل�س ال�شارقة الريا�ضي بتبادل �إقامة
املع�سكرات التدريبية لالعبي املنتخبات الأ�سبانية ونادي ال�شارقة
لريا�ضات الدفاع عن النف�س ومدى ا�ستفادة النادي من اخلربات
املرتاكمة للكاراتيه يف �إ�سبانيا.

ح�ضر اللقاء �إدري�س املناين رئي�س �أكادميية  23الدولية للكاراتيه
وبطلة ال�ع��امل الأمريكية يف الكاراتيه �ألي�سا واملهند�سة هنادي
خليفة الكابوري املدير التنفيذي للنادي و�سيف �أحمد الزعابي
مدير االت�صال احلكومي يف ال�ن��ادي و �صالح ال��دي��ن الزحنوين
املدير الفني للكاراتيه وعدد من م�س�ؤويل النادي.
و �أعرب �أنتونيو دي مورينيو عن �سعادته لتواجده يف الإمارات على
هام�ش �إقامة بطولة العامل للكاراتيه  ..مبديا ا�ستعداده لتقدمي
ك��ل ماهو متاح يف �سبيل دع��م تطور الكاراتيه يف ن��ادي ال�شارقة
لريا�ضات الدفاع عن النف�س .
وقدم �سعادة �أحمد عبد الرحمن العوي�س خالل اللقاء نبذة عن
النادي باعتباره ناديا تخ�ص�صيا يتطلع لتحقيق �أف�ضل الإجنازات
والو�صول ملن�صات التتويج الدولية وا�ستثمار الدعم الكبريمن

قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة  ..مبديا ا�ستعداد النادي
للتعاون امل�شرتك مبا يخدم النقلة النوعية لريا�ضات الدفاع عن
النف�س  .و�أث�ن��ى العوي�س على م�شاركة رئي�س االحت��اد الإ�سباين
ورئي�س �أكادميية  23يف ملتقى ال�شارقة لريا�ضات ال��دف��اع عن
النف�س الذي عقد افرتا�ضيا يف وقت �سابق من العام احلايل حول
ا�ست�شراف م�ستقبل ريا�ضة الكاراتيه بعد اجلائحة .
و يف �سياق مت�صل بحثت املهند�سة هنادي الكابوري  -خالل لقائها
 م��ع بطلة ال�ع��امل الأمريكية يف الكاراتيه �ألي�سا دع��م ممار�سةاملر�أة للكاراتيه يف "ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س" وكيفية
تطورها وفقا للممار�سات الريا�ضية احلديثة وق��دم��ت �شكرها
ال�ستعداد البطلة �إلي�سا على التعاون امل�شرتك.
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قرارات جلنة االن�ضباط باحتاد الكرة
•• دبي-الفجر:

عقدت جلنة االن�ضباط باحتاد الإم��ارات لكرة القدم �أم�س اجتماعها برئا�سة امل�ست�شار �سعيد احلوطي ،
ومب�شاركة حمدان الزيودي نائب رئي�س اللجنة  ،وح�سن ال�شيباين  ،وعبداهلل احلمادي  ،و�سلمان الطويل ،
�أع�ضاء اللجنة  ،و�شادي مدحت مقرراً .واطلعت اللجنة على التقرير املقدم من حكم ومراقب املباراة التي
جمعت فريق �أتلتيكو �آرابيا مع فريق الفال يونايتد �ضمن مباريات الأ�سبوع الثالث مل�سابقة دوري الدرجة
الثانية  ،وقررت اللجنة اعتماد نتيجة املباراة بخ�سارة فريق �أتلتيكو �آرابيا بنتيجة ( )0 – 3وذلك لعدم
ا�ستكماله احلد الأدين من فحو�صات فريو�س كورونا لالعبني  ،كما ق��ررت اللجنة �إيقاف عمري �أحمد
يو�سف العب فريق ريجينال مباراتني وتغرميه مبلغ وقدره �ألفي درهم للتلفظ على احلكم  ،وذلك خالل
مباراة فريقه �أمام فريق ال ليغا �أت�ش بي يف امل�سابقة ذاتها .وفر�ضت اللجنة غرامة مالية على كل من نادي
احلمرية ونادي خورفكان قدرها خم�سمائة درهم لت�أخر نزول فريقيهما لأر�ض امللعب ملدة �سبع دقائق قبل
بداية ال�شوط الثاين  ،ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي الن�صر لدخول غري املخولني مللعب املباراة
 ،وذلك يف م�سابقة دوري ال�شباب حتت  19عاماً.

�أبوظبي ت�ست�ضيف مباريات دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني لأول مرة يف منطقة اخلليج العربي

19
19

خالد بن حممد بن زايد ي�شهد مرا�سم توقيع �شراكة متتد لعدة �سنوات
بني «ثقافة و�سياحة �أبوظبي» و«الرابطة الوطنية لكرة ال�سلة الأمريكية»

الأمريكية لت�ست�ضيف �أبوظبي مباريات دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني
•• �أبوظبي-وام:
لأول مرة يف منطقة اخلليج العربي .و�سلط �سموّه ال�ضوء ،خالل مرا�سم توقيع
�شهد �سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان ،ع�ضو املجل�س التنفيذي ال�شراكة ،على �أهمية ا�ست�ضافة الفعاليات الريا�ضية العاملية يف �أبوظبي لتعزيز
لإمارة �أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي ،مرا�سم توقيع �شراكة متتد لعدة ح�ضورها على امل�شهد الريا�ضي الدويل وحتفيز �أفراد املجتمع على امل�شاركة يف
�سنوات بني دائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة ال�سلة �أن�شطة اللياقة البدنية وتبني منط حياة �صحي ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز مكانة

الإم ��ارة ب�صفتها م��رك��زاً ه��ام�اً للفعاليات الريا�ضية العاملية .ومب��وج��ب هذه بالإ�ضافة �إىل عيادات اللياقة البدنية "�إن بي �إيه فيت" للتوعية ب�أهمية ال�صحة
ال���ش��راك��ة ،ت�ست�ضيف �أب��وظ�ب��ي م�ب��ارات�ين متهيديتني قبل املو�سم خ�لال �شهر واللياقة ،كما ت�ست�ضيف �أبوظبي دوري الألعاب الإلكرتونية ./NBA 2K/
�أكتوبر  ،2022كما ت�شمل ال�شراكة جتارب تفاعلية بح�ضور جنوم كرة ال�سلة و�أ�صبحت مبادرة "زوروا �أبوظبي" ،التابعة لدائرة الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي،
الأمريكية احلاليني واملُعتزلني ودوري النا�شئني لكرة ال�سلة ،املعروف اخت�صاراً ال�شريك الر�سمي والوجهة ال�سياحية للرابطة الوطنية لكرة ال�سلة الأمريكية
بـ"جونيور �إن بي �إيه" ،ل�صالح الالعبني والالعبات يف مدار�س دولة الإمارات ،يف ال�صني و�أوروبا ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.

بيب جوارديوال يلتقي مواهب كرة القدم مبدار�س �سيتي يف �إك�سبو دبي  2020مان�شيني ما زال واثق ًا يف قدرة
�إيطاليا على الت�أهل

•• دبي -وام:

ال �ت �ق��ى امل � ��درب الإ� �س �ب ��اين ال�شهري
ب� �ي ��ب ج � � ��واردي � � ��وال ،م � � ��درب ن � ��ادي
مان�ش�سرت �سيتي ،العبي ك��رة القدم
ال �� �ص �غ��ار يف �إك �� �س �ب��و  2020دبي
خ�ل�ال زي � ��ارة م �ف��اج �ئ��ة �إىل �إح ��دى
احل�ص�ص التدريبية اليومية التي
ينظمها النادي املتوج بلقب الدوري
الإجنليزي املمتاز يف دبي طوال فرتة
احلدث العاملي الكبري الذي يحت�ضن
 192دول��ة .وت��وج��ه ج��واردي��وال يف
ه ��ذه ال ��زي ��ارة اخل��ا� �ص��ة ال �ت��ي ت�أتي
بعد فوز نادي مان�ش�سرت �سيتي على
غرميه مان�ش�سرت يونايتد يف ديربي
مدينة مان�ش�سرت �ضمن مناف�سات
ال ��دوري الإجن�ل�ي��زي امل�م�ت��از ،ملتابعة
�سري ح�ص�ص مدار�س ال�سيتي لكرة
ال� �ق ��دم ال �ت��دري �ب �ي��ة خ �ل�ال معر�ض
�إك�سبو  2020دب��ي واالط�ل�اع على
�أداء املواهب الكروية النا�شئة يف دولة
الإمارات.
وق��ال ال�لاع��ب حممد ��س��امل ،البالغ
من العمر ثماين �سنوات" :فوجئنا
ب �ح �� �ض ��ور ب� �ي ��ب ج� � ��واردي� � ��وال عند
دخ��ول��ه ع�بر ال�ب��واب��ة خ�لال احل�صة
التدريبية� ،أظن �أنه �أف�ضل املدربني
يف العامل ،و�أن��ا �سعيد لأنني ح�صلت
على فر�صة اللعب �أمامه والتحدث
�إليه".
ويف �أول زي � ��ارة ي �ت��وج��ه ف �ي �ه��ا بيب
جوارديوال �إىل �إك�سبو  2020دبي،
ق���ص��د م� ��درب ال���س�ي�ت��ي ج �ن��اح دولة
الإم� ��ارات ال��ذي يعك�س قيم الدولة
الأ�صيلة وت��راث�ه��ا ال�غ�ن��ي ،ث��م توجه ي �ت �ن��اول م���س�ت�ق�ب��ل ت �ق �ن �ي��ات الذكاء
بعد ذل��ك �إىل ج�ن��اح اململكة املتحدة اال�صطناعي و�آفاقها الوا�سعة.
ال��واق��ع يف منطقة ال�ف��ر���ص ،والذي وعن تلك الزيارة علق بيب جوارديوال

لبنان يفوز بك�أ�س �آ�سيا
لل�سيدات بكرة ال�سلة
•• عمان-الفجر:

�أحرز منتخب لبنان لقب ك�أ�س �آ�سيا لل�سيدات بكرة ال�سلة (امل�ستوى الثاين)
التي �أقيمت يف �صالة الأمري حمزة مبدينة احل�سني لل�شباب يف عمان.
و�ضمن املنتخب اللبناين اللقب الآ��س�ي��وي ب�ف��وزه على ن�ظ�يره الأردين
 .40-80و�شاركت يف البطولة �أي�ضا منتخبات �سوريا و�إندوني�سيا و�إيران
وكازخ�ستان.

ق��ائ�لا" :يا ل�ه��ا م��ن جت��رب��ة رائعة،
ت�ل��ك ال �ت��ي ت��رب��ط ب�ين م��واه��ب كرة
القدم و�أكرب معر�ض دويل يف العامل

و�سعدت بقدرة الفريق على التوا�صل
والتفاعل مع اجلمهور من خمتلف
�أنحاء العامل ..كما �أن حما�س اجليل
النا�شئ وط�م��وح ال�لاع�ب�ين ال�صغار
�أم � ��ر رائ � ��ع ح� � ًق ��ا� � .س �ع��دت مبتابعة
ال�لاع�ب�ين ال���ص�غ��ار �أث �ن��اء احل�ص�ص
التدريبية و�آم��ل �أن يحظى بع�ضهم
بفر�صة التدريب يف مدينة مان�ش�سرت
يف امل�ستقبل" .وب ��دوره علق �شولتو
دوغ�لا���س ه��وم ،الرئي�س التنفيذي
للمبيعات وال�ت���س��وي��ق واالت �� �ص��ال يف
«�إك�سبو  2020دبي قائال" :ت�شرفنا
ب��زي��ارة بيب ج��واردي��وال �إىل �إك�سبو
 2020دبي .فهو من �أهم املدربني
يف العامل و�أكرثهم ابتكا ًرا يف �أ�ساليب
وخطط اللعب ،وقد �سعدنا بح�ضوره
وا�ستعرا�ض �آف��اق امل�ستقبل �أمامه يف
وه��و �إك�سبو دب��ي � ،2020أده�شني هذه الزيارة والتجربة الفريدة التي
االهتمام الكبري بالرباعم والنا�شئني يوفرها هذا احلدث العاملي املقام يف
وال�برام��ج امل�م�ي��زة ال�ت��ي يطبقونها ،دولة الإمارات".

�أب��دى م��درب �إيطاليا روبرتو مان�شيني ،تفا�ؤله �إزاء
ف��ر���ص ف��ري�ق��ه يف ال�ل�ع��ب ب�ك��أ���س ال �ع��امل ل�ك��رة القدم
 ،2022رغم ف�شل بطل �أوروبا يف الت�أهل املبا�شر.
وب �ع��د �أرب �ع��ة �أ��ش�ه��ر م��ن ال�ت�ت��وي��ج يف ب�ط��ول��ة �أوروب� ��ا
 ،2020كان تعادل �إيطاليا دون �أهداف يف �إيرلندا
ال�شمالية م�ع�ن��اه ف��وز �سوي�سرا ب���ص��دارة املجموعة
الثالثة يف الت�صفيات الأوروبية بعد تغلبها  0-4على
ب�ل�غ��اري��ا يف ل��وت���س�يرن ،ليتجه ف��ري��ق مان�شيني �إىل
ملحق الت�صفيات.
وهذه ثاين ت�صفيات لك�أ�س العامل على التوايل تكتفي
ف�ي�ه��ا �إي�ط��ال�ي��ا ب��ال�ت��أه��ل �إىل امل�ل�ح��ق ،حيث
�سي�صعد ثالثة فرق من  12هذه املرة �إىل
النهائيات يف قطر.
وف�شل املنتخب الإيطايل يف الت�أهل لك�أ�س
ال �ع��امل لأول م ��رة م�ن��ذ  ،1958قبل
�أرب��ع �سنوات بعد خ�سارته �أم��ام ال�سويد
يف النتيجة الإجمالية ملباراتي الذهاب
والعودة يف ملحق الت�صفيات.
و�أب�ل��غ مان�شيني حمطة راي �سبورت
ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة "�أنا واث ��ق ج��دا من
الت�صفيات .رمبا �سنفوز حتى بك�أ�س
العامل.
"ال مي �ك �ن �ن��ا ف �ع��ل �أي �شيء
حيال ذل��ك الآن ،لدينا هذه
امل �ب��اري��ات يف م��ار���س (�آذار)
و��س�ن�ح��اول ب��ذل ق�صارى
جهدنا".
و�أ� � � �ض� � ��اف "�إنه �أم � ��ر
م � ��ؤ� � �س ��ف ،لأن � � ��ه ك ��ان
ي �ج��ب ع�ل�ي�ن��ا ح�سم
امل� �ج� �م ��وع ��ة قبل
وقت طويل من
و��ص��ول�ن��ا �إىل

هذه النقطة .نحتاج فقط �إىل �إع��ادة اكت�شاف ما كنا
عليه حتى اليوم".
وك��ان ف��وز �سوي�سرا ب�ف��ارق �أرب �ع��ة �أه ��داف معناه �أن
املنتخب الإيطايل كان يتعني عليه االنت�صار بفارق
ثالثة �أهداف يف بلفا�ست ،لكن فريق مان�شيني املبتلى
بالإ�صابات مل يقدم الكثري يف الهجوم طيلة املباراة،
و�أتيحت لإيرلندا ال�شمالية الفر�ص الأخطر النتزاع
الفوز.
وقال دومينيكو برياردي العب �إيطاليا "كنا نعلم �أن
اللعب هنا �صعب .قدمنا كل ما لدينا
لكننا مل ننجح يف الت�سجيل.
"و�ضعوا كل مدافعيهم خلف الكرة
وكان من ال�صعب اخرتاقهم".
وتابع "من امل�ؤ�سف �أننا مل نح�سم
املجموعة مبكراً .علينا اال�ستعداد
مل �ب��اري��ات م��ار���س (�آذار) وحجز
م �ك��ان �ن��ا يف ك�أ�س
العامل".

�شريحة مزروعة بالدماغ ترتجم �أفكار رجل م�شلول
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رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

هل توقعت يوما �أن �أفكارك املتخيلة ميكن �أن تتحول �إىل ن�ص ،دون �أن مت�سك بالقلم؟ هذا ما جنح فيه العلماء
م�ؤخرا ،بعدما جنحوا يف ترجمة �أفكار رجل م�شلول وحتويلها �إىل ن�ص بدقة  94يف املئة.
وبح�سب بح�سب موقع "�ساين�س �ألريت" ،فقد �أظهر رجل �أ�صيب بال�شلل من الرقبة �إىل �أ�سفل ب�سبب �إ�صابة يف
احلبل ال�شوكي تعر�ض لها يف عام � 2007أنه قادر على �إي�صال �أفكاره ،وذلك بف�ضل نظام زرع الدماغ الذي يرتجم
خط يده املتخيل �إىل ن�ص حقيقي .ور َّك��ز الرجل كما لو كان يكتب  -ب�شكل فعال ،م�ستغر ًقا يف تخيل �أن��ه يكتب
احلروف بقلم وورقة وهميني� .أثناء قيامه بالتجربة� ،سجلت �أقطاب كهربائية مزروعة يف ق�شرته احلركية �إ�شارات
ن�شاط دماغه ،والتي مت تف�سريها بعد ذلك من خالل خوارزميات تعمل على كمبيوتر خارجي ،وفك ت�شفري م�سارات
القلم التخيلية ،والتي تتبعت عقل ًيا  26حر ًفا من الأبجدية وبع�ض عالمات الرتقيم الأ�سا�سية.
يف االختبارات التي ُن�شرت نتائجها يف درا�سة حديثة بدورية "نيت�شر" متكن الرجل من حتقيق �سرعات كتابة ت�صل
�إىل  90حر ًفا يف الدقيقة (حوايل  18كلمة يف الدقيقة)  ،بدقة ت�صل �إىل  94يف املئة تقري ًبا (ودقة ت�صل �إىل 99
يف املئة مع متكني الت�صحيح التلقائي).
لي�س ه��ذا املعدل �أ�سرع فقط ب�شكل ملحوظ من جت��ارب  BCIال�سابقة (با�ستخدام �أ�شياء مثل لوحات املفاتيح
االفرتا�ضية)  ،ولكنه يكاد يكون على قدم امل�ساواة مع �سرعة الكتابة مل�ستخدمي الهواتف الذكية يف الفئة العمرية
للرجل  -والتي تبلغ حوايل  115حر ًفا �أو  23كلمة يف الدقيقة.
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ترف�ض ح�ضور زفاف ابنتها لأنها وقعت يف حب العري�س

القب�ض على �سيدة عر�ضت ر�ضيعها للبيع

�أ�صيبت عرو�س ب�صدمة �شديدة ،بعد �أن اعرتفت والدتها
�أنها قد وقعت يف حب عري�سها مما دفعها لرف�ض ح�ضور
زف ��اف اب�ن�ت�ه��ا .وق��ال��ت امل ��ر�أة ال�ت��ي ��ش��ارك��ت م�شكلتها يف
منتدى على الإنرتنت �إن حياتها انقلبت ر�أ�ساً على عقب
عندما اعرتفت والدتها  -التي لطاملا �أحبتها – ب�أنها
تكن م�شاعر احل��ب ل��زوج�ه��ا امل�ستقبلي .وانك�سر قلب
العرو�س عندما �أو�ضحت والدتها �أنها �ستت�صرف بنا ًء
على عاطفتها �إذا �أتيحت لها الفر�صة ،ورف�ضت ح�ضور
حفل زفافها نتيجة لذلك.
وتعر�ضت الأم لالنتقاد على نطاق وا�سع عرب الإنرتنت،
حيث و�صف الع�شرات الأم ب�أنها تت�صرف ب�شكل غري الئق،
وبحاجة �إىل عالج نف�سي.
وبد�أت العرو�س بالقول "�أنا خمطوبة لرجل رائع قابلته
منذ حوايل عامني ،ولدينا عالقة جميلة حقًا ومل �أرغب
بزوج �أف�ضل" .وو�صفت الرابطة الوثيقة التي ي�شاركها
خطيبها م��ع �أ��س��رت�ه��ا ،وق��ال��ت �إن�ه��م غ��ال� ًب��ا م��ا يذهبون
للم�شي مل�سافات طويلة ويف رح�ل�ات تخييم جماعية.
ويف عطالت نهاية الأ�سبوع ،قالت �إن��ه يلعب التن�س مع
وال��دت�ه��ا �أح�ي��ا ًن��ا ،وه��و �أم��ر كانت ت�شجعه قبل اكت�شاف
م�شاعر والدتها جتاه خطيبها .و�أ�ضافت العرو�س "قالت
وال��دت��ي �إن�ه��ا ك��ان��ت غ�ير �سعيدة يف زواج �ه��ا م��ن والدي
ل�سنوات و�أن �شريكي يجعلها ت�شعر بطريقة مل ت�شعر
بها مع والدي �أب��داً ،وذكرت �أنها �إذا �أتيحت لها الفر�صة
ف�سوف تت�صرف بنا ًء على تلك امل�شاعر".

�ألقت �أجهزة الأمن بالعا�صمة امل�صرية القاهرة القب�ض على �سيدة
عر�ضت طفلها حديث الوالدة للبيع ب�سبب رف�ض والده االعرتاف
به ،كما مت القب�ض كذلك على الأب.
وقال م�صدر �أمني ملوقع "�سكاي نيوز عربية" �إن الق�صة بد�أت بعد
�أن ر�صدت الأج�ه��زة الأمنية مبديرية �أم��ن القاهرة قيام �إحدى
ال�سيدات بعر�ض طفل حديث الوالدة للتبني من خالل �صفحتها
الإلكرتونية عرب موقع التوا�صل االجتماعي في�سبوك.
و�أو�ضح �أن معلومات وحتريات الأم��ن تو�صلت �إىل حتديد هوية
مرتكبة الواقعة وتبني �أنها مقيمة مبحافظة اجليزة.
وعقب تقنني الإج ��راءات مت �ضبطها ب��دائ��رة ق�سم �شرطة ق�صر
النيل ،ووجدت �أجهزة الأمن ب�صحبتها �أحد الأ�شخا�ص ،وهو مقيم
باجليزة �أي�ضا وبرفقتهما طفل حديث الوالدة.
وخالل اال�ستجواب الأمني اعرتفت املتهمة ب�أنها تزوجت عرفيا
من املتهم الثاين ،و�أجنبت منه الطفل ،ولكنه رف�ض ن�سب الطفل
�إليه ،فراودتها فكرة عر�ض الطفل للبيع حتت �ستار التبني ،من
خ�لال �إح��دى ال�صفحات االجتماعية .واع�ترف��ت املتهمة كذلك
ب��أن�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 �أقر بها ،فتمت �إحالتهما �إىل النيابة
العامة للتحقيق .يذكر �أن القانون امل�صري يحظر عمليات تبني
الأطفال �إال من خالل امل�ؤ�س�سات الر�سمية احلا�صلة على ترخي�ص
رعاية �أطفال من وزارة الت�ضامن االجتماعي.

كرات غام�ضة يف �سماء مدينة رو�سية

ينجوان من املوت بعد الغرق يف نهر متا�سيح

ظهور كرات م�ضيئة غام�ضة يف �سماء مدينة �سوت�شي الرو�سية
�شهد ال�سياح يف منتجع �سوت�شي الرو�سي ظاهرة غري عادية تتلألأ
يف ال�سماء .وا�ستمتع �أوال ال�سياح الذين �أرادوا اال�ستجمام على
�شاطئ البحر الأ�سود يف حي مات�سي�ستا ،التابع للمنتجع بر�ؤية
الطائرة الورقية وهي تتمايل يف مهب الريح ،ثم فاج�أتهم �صورة
غريبة ،حيث ظ�ه��رت ث�لاث��ة �أ��ش�ي��اء جمهولة الهوية يف ال�سماء
ال�صافية .ف�سجلوها فورا على �شريط فيديو للهواتف املحمولة.
و�أظهرت امل�شاهد التي �سجلها ال�سائحون �أ�ضواء جمهولة الأ�صل
تتلألأ يف ال�سماء .ويف الوقت نف�سه ،مل يتم ترتيب الأ�شياء بطريقة
فو�ضوية ،لكن مت ا�صطفافها على �شكل مثلث مميز ،يبدو �أنه
يحوم يف اجل��و .و�أذه �ل��ت ال�سياح تلك ال�ظ��اه��رة املده�شة ،التي
تثري �أفكار الأ�ساطري الف�ضائية و�ألغاز الف�ضاء ،وقد �أثار الفيديو
الكثري من ال�شائعات املختلفة .وقرر الكثريون �أنهم �شهدوا حتيات
من ح�ضارات خارج كوكب الأر�ض.
وات�صلت مرا�سلة من �صحيفة "كوم�سومول�سكايا برافدا" بالعلماء
املحليني ملعرفة ما �إذا مت التقاط �صورة ج�سم غام�ض يف ال�سماء.

جن��ا �أ� �س�ترال �ي��ان ت�ع��ر���ض ق��ارب�ه��ا ل�ل�غ��رق يف ن�ه��ر مليء
بالتما�سيح من املوت بف�ضل غطاء مربدة حممولة كتبا
عليه ن��داء ا�ستغاثة .و�أن �ق��ذ ال��رج�لان ال�ل��ذي��ن احتميا
بجزيرة �صغرية و�سط نهر يف املقاطعة ال�شمالية تنت�شر
فيه التما�سيح ،من قبل ق��ارب مر بال�صدفة من املكان
بعد يومني .وح�سب ال�شرطة� ،أم�ضى الرجالن يومني
كاملني دون طعام �أو �شراب ،و�سط النهر الذي يبعد 220
كيلومرتاً جنوب داروين.
وغرق قاربهما يوم اخلمي�س املا�ضي بعد ا�صطدامه بج�سم
بالقرب من م�صب النهر ،ما �أجربهما على ال�سباحة �إىل
برد وكتابة كلمة "النجدة"
اجلزيرة ،وانت�شال غطاء مُ� ّ
عليه ،ونقال بعد �إنقاذهما �إىل م�ست�شفى داروين وغادراه
بعد �ساعات ،وفق �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

هذه خطة �أطول امر�أة بالعامل يف احلياة

مزاد على  100قطعة لنجوم الروك

تخ�ص عدداً من �أبرز
يُقام مزاد يف نيويورك على نحو �ألف قطعة ّ
جن��وم مو�سيقى ال��روك الكبار الأم�يرك�ي�ين والربيطانيني منذ
�ستينات القرن الفائت ،ممن توفوا �أو ال يزالون على قيد احلياة،
بينها مث ً
ال غيتار لإريك كالبتون ،والئحة بخط يد كورت كوباين
تت�ضمن عناوين �أغنيات �إحدى احلفالت ،و�سرتة لويتني هيو�سنت
م��ن ت�صميم "فري�سات�شي" .و�أو��ض�ح��ت دار "جوليانز �أوك�شنز"
للمزادات التي �أطلعت ال�صحافيني على املجموعة �أم�س الأول
االثنني قبل �أيام من املزاد الذي يقام يف  19و 20ت�شرين الثاين-
نوفمرب يف �أح��د مطاعم "تاميز �سكوير" يف مانهاتن �أن القطع
املعرو�ضة للبيع تبلغ نحو �ألف.

ويل �سميث بني الأوفر
حظ ًا للأو�سكار
ي �ت �ب��ع ك �ي �ن��غ ري �ت �� �ش ��ارد ال�صعود
املذهل للبطلتني �سريينا وفينو�س
وليام�س  ،من مالعب كرة امل�ضرب
يف �إح��دى �ضواحي لو�س �أجنلي�س
الفقرية �إىل االن�ت���ص��ارات يف �أهم
الدورات العاملية.
وي ��رت �ك ��ز ال �ف �ي �ل��م ال� � ��ذي تنطلق
عرو�ضه هذا الأ�سبوع يف الواليات
امل� �ت� �ح ��دة ع �ل��ى � �ش �خ �� �ص �ي��ة ثالثة
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال���ش�ق�ي�ق�ت�ين هي
وال� ��ده � �م� ��ا وم ��درب� �ه� �م ��ا وم ��دي ��ر
�أع �م��ال �ه �م��ا ري �ت �� �ش��ارد وليام�س،
وي �ج ��� ّ�س��د ��ش�خ���ص�ي�ت��ه امل �م �ث��ل ويل
�سميث ،وه��و دور يتوقع البع�ض
�أن ينال عنه جائزة �أو�سكار للمرة
الأوىل.
وقع ويل �سميث "يف حب ريت�شارد
وليام�س" منذ مدة طويلة ،عندما
يهب لنجدة ابنته فينو�س التي
ر�آه ّ
 glتكن ت�ت�ج��اوز ال��راب�ع��ة ع�شرة
خ�ل�ال مقابلة ك��ان يجريها معه
�صحايف كثري الإحلاح يف �أ�سئلته.
و�أو��ض��ح املمثل يف م�ؤمتر �صحايف
ع �ب��ر الإن� �ت ��رن � � ��ت �إن "�صورة
تعابري وج��ه فينو�س (يومها) ...
حمفورة" يف قلبه.
و�أ� �ض��اف وي��ل �سميث ،وه��و �أي�ضاً
م�ن�ت��ج ه ��ذا ال�ف�ي�ل��م ال ��روائ ��ي من
ا� �س �ت��ودي��وه��ات "وورنز براذرز"،
"لقد �أدرك ��ت �أن�ن��ي �أرغ ��ب يف �أن
�أظهر للعامل �أباً يحمي ابنته بهذه
الطريقة".

Wednesday

املمثلة داكوتا جون�سون لدى و�صولها حل�ضور عر�ض فيلم «االبنة املفقودة» يف �سان رافائيل  ،كاليفورنيا .ا ف ب

مغربي يتوج بلقب �أف�ضل �أ�ستاذ يف العامل
�أ�صبح م�صطفى جالل ،الأ�ستاذ الذي �أمت ربيعه الأربعني ،حديث ال�صحافة
املغربية ،بعد �أن �سطع جنمه يف العا�صمة الهندية ،وخرج من الكوالي�س �إىل
الأ�ضواء حامال بني يديه تتويجا عامليا ولقب "�أف�ضل �أ�ستاذ يف العامل".
وقد توجت املنظمة العاملية  ،Education Awards AKFالتي يوجد
مقرها يف الهند ،م�صطفى جالل �أ�ستاذ التعليم االبتدائي مبجموعة مدار�س
�أوالد هماد ،الواقعة يف جماعة �سيدي �أحمد �أوعمر ،ب�إقليم تارودانت جنوبي
اململكة ،بجائزة �أف�ضل �أ�ستاذ يف العامل بر�سم �سنة .2021
وقال جالل يف ت�صريح لـ"�سكاي نيوز عربية" �إن املنظمة اعتمدت معايري
�صارمة النتقاء �أف�ضل الأ�ساتذة عرب العامل ،و�أفرجت عن الالئحة النهائية
يوم الأحد ،يف حفل ُنظم عن بعد بالهند ،ومت الك�شف فيه عن الئحة �أف�ضل
معلمي العامل ل�سنة  ،2021وت�ضم �إىل جانبه �أ�ستاذتني مغربيتني.
الأ�ستاذ املتوج ك�شف �أن �أزيد من � 26ألف من ن�ساء ورجال التعليم �شاركوا
من كل �أنحاء العامل يف امل�سابقة ،قبل �أن يتم اختيار �أ�ستاذ منهم ،وذلك
تقديرا ملجهوداتهم ومبادراتهم ل�صالح الطلبة.
وعن م�شاركته يف امل�سابقة ،قال م�صطفى جالل احلا�صل على ثالث �إجازات
يف القانون والأدب الإ�سباين والإعالم� ،إنه �شارك يف امل�سابقة بدافع الغرية
على مهنة التدري�س ،ولت�سليط ال�ضوء على اجلهود التي يقوم بها مبعية
زم�لائ��ه يف امل��در��س��ة ،م��ن �أج��ل ال��رق��ي باملهنة ع��ن طريق تطوير �أ�ساليب
التدري�س والبحث عن مناهج جديدة لتحبيب العلوم والآداب للتالميذ.

جتارة ال�سم القاتل من العقارب

�أ��ص�ب�ح��ت ال �ع �ق��ارب ح��دي��ث ال���س��اع��ة يف م���ص��ر ،ب�ع��دم��ا ج��رف�ت�ه��ا ال�سيول
والعوا�صف نحو املنازل الواقعة �أ�سفل اجلبل بقرى حمافظة �أ�سوان جنوبي
البالد ،مما �أدى لإ�صابة نحو � 500شخ�ص بلدغات ،فيما ت�ضاربت الأخبار
حول وج��ود وفيات بني ال�ضحايا .ويف ظل هذه الأح��داث امل�أ�ساوية ،تبزغ
على اجلهة الأخرى منافع عديدة للعقارب يف م�صر؛ حيث توجد عدد من
املزارع التي ت�ستثمر يف جتارة �سم العقارب ،الذي ي�صل �سعر الغرام الواحد
من بع�ض �أنواعه �إىل نحو � 10آالف دوالر.
وعن اال�ستثمار يف جتارة �سم العقارب ،يقول حممد ب�شتة ،وهو �شاب م�صري
م�ؤ�س�س �شركة "كايرو فينوم" التي تعمل يف يف هذا املجال� ،إنه ميلك مزرعة
حتتوي على نحو � 120أل��ف عقرب ،يقوم با�ستخال�ص ال�سموم منها ،ثم
يبيعها �إىل �شركات الأدوي ��ة ،التي تقوم يف الأغ�ل��ب بت�صديرها �إىل دول
�أجنبية.
ويك�شف ب�شتة يف حديثه ملوقع "�سكاي نيوز عربية" ،طريقة ا�ستخال�ص
ال�سموم من العقارب؛ �إذ يقول �إنه يقوم بتعري�ض العقرب لكهرباء بجهد
 12فولت ،بعد و�ضع مادة على �شوكة العقرب ،وتعمل الكهرباء على ا�ستثارة
العقرب فيخرج ال�سم املوجود لديه.

كم تبلغ ثروة امللكة
�إليزابيث
ن�شرت العائلة املالكة م�ؤخ ًرا دفاتر ح�ساباتها
ال�سنوية للعام  ، 2021-2020مما يوفر ي�ؤكد
على حياة الرفاهية للملوك الإجنليز.
وح�سب ما ك�شفته هذه الأرق��ام ،تبلغ القيمة
ال���ص��اف�ي��ة ل�ث��روة امللكة �إليزابي ث الثانية
ح��وايل  600مليون دوالر ��ص��ايف لها خالل
م�سريتها الطويلة يف احلكم ه��ذا بالإ�ضافة
اىل جموهراتها والتيجان والقطع اخلا�صة
التي متتلكها والتي ال تقدر قيمتها املعنوية
واملادية برقم معني.
وتعد امللكة �إليزابيث من �أغنى ال�سيدات على
�صعيد بريطانيا وع�ل��ى �صعيد دول العامل
�أي�ضاً مع اال�شارة اىل ان ق�صر بيكنغهام لي�س
ملك لها ب��ل للعائلة امللكية ال�ت��ي �ستتوارثه
جيال بعد جيل.

قالت الرتكيةُ ،رمي�سا َغ ْلغِي� ،صاحبة لقب "�أطول امر�أة
يف العامل" �إن�ه��ا حتلم بال�سفر وال�ت�ع��رف على ثقافات
خمتلفة حول العامل.
ويبلغ ط��ول " ُرمي�سا" ( 24ع��ا ًم��ا) وتقيم ب��والي��ة قره
بوك" �شمايل تركيا ،وطولها  2مرت و� 15سنتيم ً
رتا ،وفق
ت�صنيف مو�سوعة "جيني�س" للأرقام القيا�سية ،وتعاين
من متالزمة "ويفر" (يجعل اجل�سم ينمو ب�سرعة �أكرب
من الطبيعي) .ويف ت�صريحات نقلها املوقع الإلكرتوين
ل�صحيفة "حرييت" ،قال غلغي �إنها �سجلت عام 2014
الرقم القيا�سي يف مو�سوعة "غيني�س" �ضمن ت�صنيف
"�أطول فتاة حتت عمر الثامنة ع�شرة".

لبنان ..التجميل يناف�س لقمة العي�ش رغم الأزمات
على الرغم من الأزمات االقت�صادية التي تع�صف
ب�ل�ب�ن��ان ،ي�ب�ق��ى امل�ظ�ه��ر الأن �ي��ق ل��دى ال�ع��دي��د من
اللبنانيني وال�ل�ب�ن��ان�ي��ات م��ن الأول ��وي ��ات ،ويبقى
االهتمام بال�شكل مفتاح اجلمال ،وبخا�صة للمر�أة
اللبنانية التي �صارت تلج�أ ب�شكل الفت �إىل عمليات
التجميل و�شد الوجه واجل�سم و�إزالة �آثار التقدم
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
زال ب�إمكانهن اال�ستمرار على نف�س الوترية بعد
االرتفاع الكبري الذي طال كل �شيء ،ويف الطليعة
عمليات التجميل وحقن البوتوك�س والفيلر التي
و�صلت كلفتها �إىل ح��وايل  200دوالر؟ وكيف
ت�ستطيع اللبنانيات امل��وازن��ة م��ا ب�ين الكماليات
والأ�سا�سيات يف ظل ارتفاع �أ�سعار اخلبز وانقطاع
الدواء والكهرباء والبنزين؟ ومن هي الفئة التي
تقبل على ه��ذا ال�ن��وع م��ن اخل��دم��ات التجميلية

�سيلينا غوميز ب�إطاللة
غريبة
انت�شرت على مواقع التوا�صل االجتماعي �صورة للفنانة العاملية�سيلينا
غوميز ب�إطاللة غريبة جداً.
ويف التفا�صيل ظهرت �سيلينا بت�سريحة �شعر غريبة لي�ست لعمرها
بل تنا�سب الأطفال �أكرث �إال �أنها كانت قد و�ضعت املكياج على وجهها
بطريقة جديدة والئقة بها �إىل حد بعيد لكن البع�ض ر�أى �أنها �صارت
ن�سخة ع��ن املمثلة ال�ترك�ي��ة هاندا �أرت�شيل ب�ستايل امل�ك�ي��اج وكيفية
تطبيقه .وتتمتع النجمتان بقاعدة جماهريية كبرية جدا وكلتاهما
ناجحتان بكل ما تقدمانه من �أعمال وم�سل�سالت وهل بر�أيكم �أ�صبحتا
مت�شابهتني من خالل �أحدث ظهور لهما على ال�سو�شيل ميديا؟

حتى اليوم؟
قالت ال�صيدالنية ر�ؤى "على عك�س املتوقع ف�إن
مواد الفيلر والبوتوك�س وكرميات �شد الوجه وما
يلي �إج��راء العمليات اجلراحية مطلوبة يف لبنان
من طبقة معينة رغم انقطاع العديد من الأدوية
وارتفاع الأ�سعار" .
وامل �ل �ف��ت �أن ال�ب��وت��وك����س وال�ع�م�ل�ي��ات التجميلية
الب�سيطة مازالت حا�ضرة ب�شكل �شبه اعتيادي يف
الروتني اجلمايل لدى اللبنانيات واللبنانيني.
وق��ال��ت املدر�سة رن��ا ملوقع " �سكاي نيوز عربية "
وهي ال زال��ت تتقا�ضى راتبها بالعملة اللبنانية"
مل �أتوقف عن االهتمام بب�شرتي وه��ذا لي�س من
باب الرتفيه بل �ضرورة ال ميكن اال�ستغناء عنها،
�سيما �أنها الو�سيلة الوحيدة التي تزيد من ال�شعور
بالطاقة الإيجابية للبنانيات اللواتي حتا�صرهن
الأزمات نف�سياً ومادياً".

�أبرز مناذج التعاون بني
�شركات املو�ضة والتكنولوجيا
ت ��زام� � ًن ��ا م ��ع ذك � ��رى ت�أ�سي�سهما
ال�سنوية ،تعاونت �إك�سبوك�س ودار
الأزياء الإيطالية الفاخرة غوت�شي
يف �إ� �ص��دار خ��ا���ص م��ن �إك�سبوك�س
 .Xتت�ضمن احل��زم��ة ال �ت��ي تبلغ
ق�ي�م�ت�ه��ا � 10آالف دوالر جهاز
�إك���س�ب��وك����س ي�ح�ت��وي ع�ل��ى �أح ��دث
وح ��دة حت�ك��م م��ن اجل�ي��ل اجلديد
من مايكرو�سوفت ب�شعار حمفور
ب ��ال� �ل� �ي ��زر م� ��ع ع �ل�ام ��ة غوت�شي
التجارية.
راي ب ��ان وم �ي �ت��ا :ت �ع��اون��ت �شركة
ميتا ،في�س بوك �سابقاً مع �شركة
راي ب ��ان لإن �ت��اج ن �ظ��ارات ذك �ي��ة بـ
 299دوالراً .ت���ش�ب��ه النظارات،
امل�سماة راي بان �ستوريز ،نظارات
�سناب ت�شات.
ت���س�م��ح ه� ��ذه ال� �ن� �ظ ��ارات الذكية
ب��ال �ت �ق��اط � �ص��ور دون ا�ستخدام
اليدين واال�ستماع �إىل املو�سيقى
واملكاملات.
تاغ هوير ونينتندوُ :تظهر �ساعة
تاغ هوير �سوبر ماريو� ،شخ�صية
�أل� �ع ��اب ال �ف �ي��دي��و الأك �ث��ر �شهرة.
ي �ه��دف ت �ع��اون ت��اغ ه��وي��ر "طويل
الأمد" مع نينتندو �إىل الو�صول
�إىل ف�ئ��ة ج��دي��دة م��ن اجلماهري
ال�ث�ري��ة ال �ت��ي ت��رك��ز ع�ل��ى املو�ضة
وال �ت��ي مل ت �ك��ن ت���ص��ل �إل �ي �ه��ا من
قبل.
م��ع � 2000ساعة فقط ب �ـ 2150
دوالر ل �ل��واح��دة ،ت�ت�م�ي��ز ال�ساعة
ال��ذك �ي��ة ذات الإ� � �ص� ��دار املحدود
بطابع ماريو ،مع واجهة م�ستخدم
ُم� �ع ��اد ت���ص�م�ي�م�ه��ا وح � ��رف ""M
كال�سيكي على التاج.

