القب�ض على دبلوما�سي �أمريكي يف
تركيا لبيعه جواز �سفره �إىل �سوري

�ص 02

مق�صود كروز لـ (وام) :كل من يقيم على

هذه الأر�ض الطيبة مت�ساوون �أمام القانون

•• �أنقرة-رويرتز:

قالت �شرطة �إ�سطنبول �أم�س الأربعاء �إنه مت القب�ض على دبلوما�سي �أمريكي يف تركيا
ال�شهر املا�ضي لبيعه جواز �سفره ل�سوري يحاول ال�سفر �إىل �أملانيا.
وع� ّرف��ت ال�شرطة الدبلوما�سي ب�ح��روف (دي.ج�ي��ه.ك��ي) وق��ال��ت �إن��ه يعمل يف ال�سفارة
الأمريكية ببريوت.
و�أو�ضحت �أن لديها دليال يتمثل يف فيديو م�صور للدبلوما�سي وهو يتبادل املالب�س مع
ال�سوري يف مطار �إ�سطنبول قبل ت�سليم جواز ال�سفر الدبلوما�سي الذي ا�شتبهت فيه
�سلطات اجل��وازات .وذك��ر بيان لل�شرطة �أن��ه مت القب�ض على الدبلوما�سي ،ال��ذي عُرث
بحوزته على ظرف بداخله ع�شرة �آالف دوالر ،و�أنه ما زال حمتجزا.
ومل ت��رد وزارة اخلارجية الأمريكية حتى الآن على طلب �أُر��س��ل بالربيد الإلكرتوين
للتعليق .وتوترت العالقات بني تركيا والواليات املتحدة يف ال�سنوات الأخ�يرة ،خا�صة
ب�سبب احتجاز تركيا ملوظفني يف البعثة الدبلوما�سية الأمريكية بتهمة وجود عالقات
لهم مع �شبكة تلقي �أنقرة باللوم عليها يف حماولة االنقالب الفا�شلة عام .2016
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�أخبار الإمارات

عربي ودويل

�ص 15

رو�سيا و�أملانيا� ..شبح  2014يعود
ويهدد «خطة امل�ستقبل»

�ص 19

الفجر الريا�ضي

مدرب الكامريون يطمح للو�صول

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

�إىل نهائي ك�أ�س �إفريقيا

 32صفحة -الثمن درهمان

بتوجيهات حممد بن زايد  ..الإمارات تقدم م�ساعدات
عاجلة للمت�أثرين من الفي�ضانات يف  8واليات يف ماليزيا
•• �أبوظبي-وام:

حممد بن را�شد خالل ا�ستقباله رئي�س �أنغوال ،مبقر �إك�سبو  2020دبي (وام)

�شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س �أنغوال العالقات الثنائية
وم�ستقبل التعاون االقت�صادي واال�ستثماري بني البلدين

وقد رحّ ب �سموه بالرئي�س ال�ضيف والوفد املرافق ،مُعرباً
•• دبي-وام:
عن اعتزاز دولة الإم��ارات بعالقات ال�صداقة وال�شراكة
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم التي جتمعها بجمهورية �أن�غ��وال يف خمتلف املجاالت،
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دبي واحل��ر���ص على اكت�شاف امل��زي��د م��ن الفر�ص لالرتقاء
رعاه اهلل ،فخامة جواو مانويل غون�سالف�س لورين�سو ،بهذا التعاون مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة ويعزز جهود
رئي�س جمهورية �أنغوال ،مبقر �إك�سبو  2020دبي.
التنمية ال�شاملة يف البلدين( .التفا�صيل �ص)2

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان
ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة  ،ومتابعة
�سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل
نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة
ال �ظ �ف��رة رئ �ي ����س ه �ي �ئ��ة الهالل
الأحمر الإم��ارات��ي  ..تقدم دولة
الإم � � ��ارات م �� �س��اع��دات �إن�سانية
�إغ��اث �ي��ة ع��اج�ل��ة ل�ل�م�ت��أث��ري��ن من
ال� �ف� �ي� ��� �ض ��ان ��ات ال � �ت ��ي اجتاحت
ماليزيا نتيجة الأمطار الغزيرة
وت �� �ش �م��ل م �� �س �ت �ل��زم��ات الإي � � ��واء
وط� � � ��روداً غ��ذائ �ي��ة و� �ص �ح �ي��ة يف
املرحلة الأوىل.
وي�غ��ادر خ�لال الأي��ام املقبلة وفد
م��ن ه�ي�ئ��ة ال �ه�ل�ال الأح �م��ر �إىل
ماليزيا لتفقد �أحوال املت�ضررين
م� � ��ن ال � �ف � �ي � �� � �ض� ��ان� ��ات وت � �ق� ��دمي
امل�ساعدات الإن�سانية والإغاثية
العاجلة.
و�أك � � ��د ال ��دك� �ت ��ور حم �م��د عتيق
ال �ف�لاح��ي ،الأم �ي�ن ال �ع��ام لهيئة

جانب من مناورات القوات امل�سلحة الأوكرانية يف ميدان رماية �شرق �أوكرانيا (رويرتز)
ويف مقابلة مع قناة رو�سيا اليوم ،وقبولهم من قبل الطرفني.
�أوروبا كارين دونفريد �أنها تتوقع
ق ��ال الف � ��روف مت االت� �ف ��اق على وت ��اب ��ع الف� � ��روف �أن مناق�شات �أن ي �ب��د�أ احل ��وار ح��ول �أوكرانيا
�أن ي�ج��رى يف ب��داي��ة ال�ع��ام املقبل مب�شاركة حلف �شمال الأطل�سي والأمن يف �أوروبا يف كانون الثاين
ات �� �ص��ال ث �ن��ائ��ي ب�ي�ن املفاو�ضني (الناتو) �ستبد�أ يف ذلك الوقت يف ي �ن��اي��ر ،ل�ك�ن�ه��ا �أك � ��دت �أن بع�ض
مطالب مو�سكو غري مقبولة.
ال ��رو� ��س والأم �ي�رك � �ي �ي�ن ،جولة كانون الثاين يناير �أي�ضا.
�أوىل.
الثالثاء� ،صرحت م�ساعدة وزير وك��رر الف��روف الأرب�ع��اء ت�أكيدات
و�أ�ضاف �أنه مت اختيار املفاو�ضني اخل��ارج �ي��ة الأم �ي�رك� ��ي ل�ش�ؤون الرئي�س ف�لادمي�ير بوتني الذي

االنتخابات الليبية تنهار ..الأمم املتحدة  :حزب اهلل
وحتذيرات من الفو�ضى
فيل يف الغرفة اللبنانية
•• طرابل�س-وكاالت:

قال الربملان الليبي �إن االنتخابات الرئا�سية لن تجُ رى يف موعدها املقرر
غداً اجلمعة دون �أن يحدد موعدا جديدا لها ،مما يرتك عملية ال�سالم
املدعومة دول�ي��ا يف حالة م��ن الفو�ضى ويلقي ظ�لاال م��ن ال�شك حول
م�صري احلكومة امل�ؤقتة.
وقال حمللون �إن الأمر البالغ الأهمية يف الوقت احلايل هو احلفاظ على
امل�سار االنتخابي ،ومنع البالد من االنزالق نحو ال�صراع من جديد.
وقال الباحث ال�سيا�سي الليبي ،حممد ق�شوط� ،إن جمل�س النواب الليبي
من ميلك مترير اق�تراح املفو�ضية بت�أجيل االنتخابات �شهرا واحدا،
ولديه �صالحية �إق��رار املوعد اجلديد ،وحتديده خالل جل�سته املقبلة
واملرتقبة.
ورف�ض ق�شوط احلديث جمددا من بع�ض الأط��راف حول تغيري وا�سع
يف خريطة الطريق ،واالجت��اه �إىل م�س�ألة �إق��رار الد�ستور جم��ددا قبل
االنتخابات ،وهو املقرتح الذي روج له تنظيم الإخوان ،الذي ي�سعى �إىل
�أن ميرر د�ستورا بطريقة "املغالبة" ،الأمر الذي �سي�ؤدي يف النهاية �إىل
عودة ال�صراع للبالد.
ولفت وكيل دي��وان املحا�سبة الليبي ال�سابق الطاهر من�صور �إىل �أن
امل�ف��و��ض�ي��ة مل جت��د �أي ب��دائ��ل �أخ ��رى يف ظ��ل ال��و��ض��ع ال��راه��ن ،ومثل
اقرتاحها اليوم �أف�ضل ما ميكن تقدميه.
هذا وتقدمت املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات يف ليبيا الأربعاء
باقرتاح �إىل جمل�س النواب لت�أجيل االنتخابات الرئا�سية �إىل  24كانون
الثاين يناير اً
بدل من موعدها املقرر اجلمعة.

•• نيويورك-وكاالت:

دعا الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش حزب اهلل �أن يكون حزباً
�سيا�سياً كغريه من الأح��زاب ال�سيا�سية يف لبنان ،وقال الطريقة الوحيدة
لتحقيق ذلك هي بتقوية امل�ؤ�س�سات اللبنانية ،وعندما يكون لديك
فيل يف الغرفة ،ف�إن �أف�ضل ما ميكنك القيام به هو تو�سعة الغرفة
لكي ال يتحول الفيل �إىل م�شكلة.
وطالب غوتريي�ش يف ح��وار مع �صحيفة ال�شرق الأو��س��ط �أم�س
الأربعاء ،الزعماء اللبنانيني �إىل �أن يتحدوا للقيام بالإ�صالحات
اجلوهرية وال�ضرورية ،مطالباً «بوقف التدخالت اخلارجية»
يف احلياة ال�سيا�سية يف لبنان.
وك�شف غوتريي�ش �أن��ه ح�صل على «تعهدات وا�ضحة» من
الر�ؤ�ساء مي�شال عون ونبيه بري وجنيب ميقاتي ب�إجراء
انتخابات ت�شريعية «حرة ومن�صفة» مطلع مايو املقبل.
ورداً على �س�ؤال عن �ضرورة تقوية اجلي�ش اللبناين قال
غوتريي�ش نحن ن��دع��م اجلي�ش اللبناين م��ن مواردنا
الهزيلة .ون�ح�ت��اج �إىل دع��م ه��ائ��ل م��ن املجتمع الدويل
للجي�ش اللبناين» .وط��ال��ب بحل امل�شاكل املتعلقة بكامل
«اخل� ��ط الأزرق» (ال � ��ذي ي��ر��س��م خ��ط احل � ��دود اجل�ن��وب�ي��ة مع
�إ�سرائيل) ،وغريه من «احلجج ال�صغرية» ،ف� ً
ضال عن عدم ال�سماح
للجماعات املتطرفة� ،شيعية �أم �سنية ،ب�أن تكون بديلة عن الدولة.

•• �أبوظبي-وام:

حمدان بن زايد ي�صدر قرارا ب�ش�أن جدول املخالفات
والغرامات الإدارية ملخالفي الت�شريعات البيئية يف �إمارة �أبوظبي

•• �أبوظبي -وام:

ال �ه�ل�ال الأح� �م ��ر الإم ��ارات ��ي،
�أن ال�ق�ي��ادة الر�شيدة حتر�ص
على تلبية النداءات الإن�سانية
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وي�ي�ن الإقليمي
وال � � � ��دويل وف � ��ق ا�ستجابات

حمادثات رو�سية �أمريكية �أطل�سية حول ال�ضمانات الأمنية يف يناير
و�ضع الرئي�س الأوكراين الكرة يف
ملعب الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتن ،بت�صريحات ت�ؤكد ا�ستعداد
بالده بالكامل للجلو�س واحلوار
مع مو�سكو حلل الأزمة احلالية.
وق � � � ��ال ال ��رئ � �ي � �� ��س الأوك� � � � � ��راين
ف � �ل ��ادمي � �ي ��ر زي � �ل � �ن � �� � �س � �ك� ��ي ،يف
ت�صريحات لل�صحفيني� ،إن كييف
م�ستعدة للحوار م��ع رو�سيا ب�أي
�صيغة وبح�ضور �أي من ال�شركاء
الدوليني.
و�أ�ضاف زيلن�سكي �أن بالده قدمت
م �ق�ترح��ات ل��رو� �س �ي��ا وال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة وف��رن���س��ا و�أمل��ان �ي��ا ب�ش�أن
تطبيق اتفاقيات مين�سك.
ه � ��ذا و� � �ص ��رح وزي� � ��ر اخلارجية
الرو�سي �سريغي الفروف الأربعاء
�أن ��ه ينتظر �أن جت��رى يف كانون
الثاين يناير �أوىل املباحثات بني
رو�سيا والواليات املتحدة ورو�سيا
وح �ل��ف ��ش�م��ال الأط �ل �� �س��ي ب�ش�أن
ال�ضمانات الأمنية التي طالبت
بها مو�سكو على خلفية الأزمة
املتعلقة ب�أوكرانيا.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم احلرمني
يف وفاة الأمري نهار بن �سعود بن عبدالعزيز �آل �سعود

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل ،برقية تعزية �إىل �أخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة ،ع�بر فيها ع��ن خال�ص تعازيه و��ص��ادق موا�ساته يف وفاة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري نهار بن �سعود بن عبدالعزيز �آل �سعود.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل خادم احلرمني
ال�شريفني.

�أوكرانيا ت�ضع الكرة يف ملعب مو�سكو ..وت�ؤكد ا�ستعدادها للحوار

•• عوا�صم-وكاالت:

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

دع��ا �إىل �إج� ��راء مناق�شات جادة
وح� � ��ذر خ �� �ص��وم��ه م ��ن حماولة
�إغراق املفاو�ضات يف م�ستنقع.
وق ��ال ال��وزي��ر ال��رو� �س��ي �إن هذه
العملية ال ميكن �أن تكون �أبدية
لأن ال�ت�ه��دي��دات تن�ش�أ با�ستمرار
ح��ول�ن��ا وال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة للناتو
تقرتب م��ن ح��دودن��ا ،م��ؤك�دًا �أنه
على الرغم من �أن رو�سيا ال تريد
نزاعات �إال �أنها م�ستعدة التخاذ
خطوات للدفاع عن نف�سها.
و�أ�ضاف ن�أمل �أال ينظر �أي �شخ�ص
�آخ � ��ر �إىل ال� �ن ��زاع ��ات ع �ل��ى �أنها
�سيناريو م��رغ��وب ف�ي��ه� .سنعمل
ب �ح��زم ع�ل��ى ��ض�م��ان �أم �ن �ن��ا بتلك
الو�سائل التي نراها منا�سبة.
ق��دم��ت رو��س�ي��ا الأ� �س �ب��وع املا�ضي
م� ��� �ش ��روع�ي�ن �أح� ��ده � �م� ��ا موجه
للواليات املتحدة والآخ��ر حللف
� �ش �م ��ال الأط� �ل� ��� �س ��ي ،يلخ�صان
مطالبها لوقف الت�صعيد.
وتطالب املقرتحات احللف بعدم
التو�سع لي�شمل �أوكرانيا خ�صو�صا،
وب��احل��د م��ن ال�ت�ع��اون الع�سكري
الغربي يف �أوروبا ال�شرقية وبلدان
االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق.

عاجلة ت�ستهدف حماية احلياة
وح �� �ش��د اجل� �ه ��ود الإن�سانية
مل�ساعدة ال�ضعفاء واملنكوبني
�أينما كانوا.
(التفا�صيل �ص)3

�أ�صدر �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
الظفرة رئي�س جمل�س �إدارة هيئة البيئة – �أبوظبي قراراً ب�ش�أن قائمة
املخالفات وال�غ��رام��ات الإداري ��ة ملخالفي الت�شريعات البيئية يف �إمارة
�أب��وظ�ب��ي ب�ه��دف تعزيز دور الهيئة التنظيمي وال��رق��اب��ي ،ودع��م �آلية
الت�صدي للأن�شطة والأفعال التي ت�ؤثر �سلباً على البيئة ،وتغطية كافة
املمار�سات امل�ضرة بالبيئة وغري املت�ضمنة يف الت�شريعات البيئية ال�سارية
مبا يحقق تعزيز م�ستوى االمتثال للت�شريعات البيئية يف الإمارة.
(التفا�صيل �ص)5

حمدوك يرتاجع عن اال�ستقالة بعد اجتماع مع الربهان
•• اخلرطوم-وكاالت:

�أف ��ادت م�صادر �أم����س �أن رئي�س ال ��وزراء ال�سوداين،
عبداهلل حمدوك ،قرر العدول عن قرار اال�ستقالة.
و�أ� �ض��اف��ت امل���ص��ادر �أن ح �م��دوك ت��راج��ع ع��ن القرار
بعد اجتما ٍع مع رئي�س جمل�س ال�سيادة عبد الفتاح
الربهان.
وك��ان��ت روي�ت�رز ق��د نقلت ع��ن م���ص��ادر ال�ث�لاث��اء �أن
حمدوك �أبلغ �شخ�صيات �سيا�سية نيته اال�ستقالة رغم
حماوالت �إقناعه بالرتاجع عنها.
وذك��ر م�صدران مقربان من حمدوك ،الثالثاء� ،أنه
�أبلغ جمموعة من ال�شخ�صيات القومية واملفكرين
اجتمعت معه بعزمه اال�ستقالته من من�صبه.
و�أ�ضاف امل�صدران �أن املجموعة دعت حمدوك للعدول
عن قراره �إال �أنه �أكد �إ�صراره على اتخاذ هذه اخلطوة،
وتراجع عنها الأربعاء.
وك��ان��ت �آخ ��ر ن���ش��اط��ات ح �م��دوك ه��ي �إن �ه��اء تكليف

�إب��راه �ي��م حم�م��د �إب��راه �ي��م م��ن من�صب م��دي��ر عام
الهيئة العامة ل�ل�إذاع��ة والتلفزيون ،و�إع��ادة تعيني
لقمان �أحمد حممد مديراً عاماً للهيئة.
ي��ذك��ر �أن ��ه يف  21ن��وف�م�بر ال �ف��ائ��ت ،وق��ع الربهان
وحمدوك اتفاقاً �سيا�سياً ت�ضمن عودة الأخري ملن�صبه،
وت�شكيل حكومة كفاءات� ،إال �أن قوى �سيا�سية ومدنية
ع�ب�رت ع��ن رف���ض�ه��ا ل�لات �ف��اق ،م�ت�ع�ه��دة مبوا�صلة
االحتجاجات حتى حتقيق احلكم املدين الكامل.
وفر�ضت ال�ق��وات الع�سكرية يف � 25أكتوبر املا�ضي
�إج � � ��راءات ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ،ح �ل��ت مب��وج�ب�ه��ا احلكومة
وجمل�س ال�سيادة ال�سابق ،وعلقت العمل بالوثيقة
الد�ستورية ،وفر�ضت حالة الطوارئ.
و�أعلنت وزارة ال�صحة ال�سودانية ،م�ساء الأحد املا�ضي،
مقتل �شخ�ص و�إ�صابة � 123آخرين على الأقل �إثر
ا�شتباكات م��ع ال�ق��وات الأم�ن�ي��ة �أث�ن��اء االحتجاجات
رف�ضاً لالتفاق بني رئي�س احلكومة حمدوك ورئي�س
جمل�س ال�سيادة القائد العام للجي�ش ،الربهان.

ال�صحة العاملية :كوفيد 19 -لن يتوقف عن التطور يف ال�شهور املقبلة

بايدن يدعو �إىل عدم الهلع ..و�أوروبا تقرر ت�شديد القيود
•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ال��ت ��ش��رك��ة �أ��س�ترازي�ن�ي�ك��ا �إنها
تعمل مع جامعة �أك�سفورد لإنتاج
لقاح لل�ساللة �أوميكرون املتحورة
م��ن ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا ،لين�ضما
ب ��ذل ��ك �إىل � �ص��ان �ع�ي�ن �آخ ��ري ��ن
للقاحات يتطلعون �إىل �إنتاج لقاح
م�ضاد للمتحور.
وق��ال متحدث با�سم ال�شركة يف
بيان اتخذنا بالتعاون مع جامعة
�أك�سفورد خطوات �أولية نحو �إنتاج
لقاح للمتحور �أوميكرون يف حال
احلاجة �إل�ي��ه .ومل ت��رد �أك�سفورد
ب�ع��د ع�ل��ى ط�ل�ب��ات للتعليق خارج
�ساعات العمل.
ه � ��ذا و�أع� � �ل � ��ن ال ��دك � �ت ��ور �أح� �م ��د
امل� �ن� �ظ ��ري ،م ��دي ��ر �إق �ل �ي ��م �شرق
امل�ت��و��س��ط ،الأرب �ع ��اء� ،أن كوفيد-
� 19أودى حتى الآن بحياة �أكرث
من خم�سة ماليني �شخ�ص على
ال�صعيد العاملي ،و�أ�صاب ما يزيد
على  270مليون �شخ�ص.
املرجح �أن ُتبلِغ بلدان �إقليم
ومن َّ
�شرق املتو�سط ،البالغ عددها 22
ب �ل �دًا ،ع��ن �أك�ث�ر م��ن  17مليون
حالة و�أك�ثر من � 314أل��ف وفاة
قبل انق�ضاء هذا العام.
وت � ��اب � ��ع :ل� ��ن ي� �ت ��وق ��ف ك��وف �ي��د-
 19ع ��ن ال �ت �ط��ور يف ال�شهور
امل�ق�ب�ل��ة ،لأن ال�ف�يرو���س بب�ساطة
ي �� �س �ت �م��ر يف ال� �ت� �ح ��ور .وه � ��ذا ما
تفعله ال�ف�يرو��س��ات :تتغري وهي
تنت�شر .ومع ذلك ،ف�إن الطريقة

بايدن يتحدث عن معركة البالد �ضد كوفيد  -19ومتغري �أوميكرون
ال�ت��ي ميكننا بها حماية �أنف�سنا  200م �ل �ي��ون � �ش �خ ����ص تل ّقوا
مل ت�ت�غ�ير ،وق ��د �أُح� � �رِز ت �ق � ُدّم يف كامل اجل��رع��ات اللقاح ّية .نحن
تطوير �أدوات فعالة ملنع اجلائحة ج ��اه ��زون ،و�أك �ث��ر �إمل ��ام ��ا .علينا
وم �ك��اف �ح �ت �ه��ا ،م �ن �ه��ا اللقاحات فقط �أن ُنبقي على تركيزنا.
والعالجات.ويف مواجهة املتحوّرة و�أ�� �ش ��ار ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي �إىل
ّ
�أوم �ي �ك��رون الآخ ��ذة
بالتف�شي يف وج ��ود ث�لاث��ة اخ �ت�لاف��ات رئي�سة
ً
الواليات املتحدة و�أوروب��ا ،ق ّررت ح��ال � ّي��ة م �ق��ارن �ة مب��رح�ل��ة بداية
وا��ش�ن�ط��ن ال �ت �ح � ّرك وه ��ي ُتعوّل اجلائحة� ،أ ّولها توافر اللقاحات،
ع�ل��ى زي� ��ادة ال�ف�ح��و���ص وت�سريع ولكن � ً
أي�ضا وفرة معدّات احلماية
وت �ي ��رة ال �ت �ل �ق �ي��ح .وف �ي �م ��ا �أ ّك � ��د ال �� �ش �خ �� �ص � ّي��ة مل �ق � ّدم��ي الرعاية
ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي ج��و بايدن الذين يتعينّ عليهم التعامل مع
ملواطنيه جهوزيّة بالده للت�صدّي ت��د ّف��ق الأ�شخا�ص غ�ير املل ّقحني
للمتحوّرة اجلديدة ،ق ّررت �أوروبا �إىل امل �� �س �ت �� �ش �ف �ي��ات ،ف �� �ض�ل ً�ا عن
ت�شديد القيود.
وجود املعرفة املرتاكمة حول هذا
وق ��ال ب��اي��دن � ّإن الأو�� �ض ��اع تثري ال �ف�ي�رو� ��س.ورغ ��م ذل� ��ك ،حر�ص
القلق ب�سبب انت�شار �أوميكرون ،بايدن على حتذير مَن مل يتل ّقوا
ل �ك � ّن��ه �� �ش� �دّد ع �ل��ى �� �ض ��رورة عدم ت�ط�ع�ي�م�ه��م ب��ال �ك��ام��ل ،ق��ائ�ل ً�ا � ّإن
الهلع ،م�ؤ ّكدا � ّأن الأو��ض��اع حاليا لديهم �سب ًبا وجيهًا للقلق ،م�شددا
م �غ��اي��رة مل ��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه يف �آذار على � ّأن التطعيم ي�ش ّكل واجبهم
م��ار���س  .2020و�أ� �ض��اف هناك الوطني.
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�شرطة ر�أ�س اخليمة ت�ضبط  67موقعا لرتويج املخدرات خالل �أ�سبوعني فقط ال�صحة جتري  398,972فح�صا ك�شفت عن � 665إ�صابة جديدة ال�صحة تعلن تقدمي  14,952جرعة من
•• ر�أ�س اخليمة-وام:
بفريو�س كورونا و 294حالة �شفاء وعدم ت�سجيل �أي حالة وفاة لقاح كوفيد 19-خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
�أ�سفرت جهود �إدارة مكافحة املخدرات بالقيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة عن �ضبط ت�شكيل ع�صابي

02

ي�ضم عددا من الأفراد من اجلن�سية الآ�سيوية ترتاوح �أعمارهم بني  23و 30عاماً اتخذو نحو 67
موقعاً مقراً لالجتار باملخدرات وال�تروي��ج لها بني فئات املجتمع .و�أو��ض��ح العقيد �إبراهيم جا�سم
الطنيجي مدير �إدارة مكافحة املخدرات ب��الإدارة العامة للعمليات ال�شرطية يف �شرطة ر�أ�س اخليمة،
�أنه وبعد تلقيهم معلومات م�ؤكدة عن وجود ت�شكيل ع�صابي يروج للمخدرات ،با�شرت الإدارة عملها
عرب فريق خمت�ص مت ت�شكيله ملتابعة جمريات الق�ضية بكل مهنية وذك��اء و�سرعة ملواقع املتهمني
والتعرف على �أ�ساليب حتركاتهم امل�شبوهه وط��رق عملهم التي تتبدل وفقاً للتعليمات التي ت�صدر
�إليهم ،ومت تكثيف اجلهود للنيل من جتار ال�سموم والتو�صل �إليهم متلب�سني ،ومن خالل جهودها
وتتبعها للت�شكيل الع�صابي ،ومت الو�صول �إىل جميع �أفراده والأماكن املتخذة لإمتام جرميتهم وذلك
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة للإطاحة بهم ،ومت �ضبط �أنواع من املخدرات كانت بحوزتهم
متعددة الأوزان والأحجام.

••�أبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  398,972فح�صا جديدا خالل ال�ساعات
ال �ـ  24املا�ضية على ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل
و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
 و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  665حالة �إ�صابة

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  745,555حالة.
و�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ع��دم ت�سجيل �أي حالة وفاة
خالل الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف
الدولة  2,154حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  294حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
ب�ع��د تلقيها ال��رع��اي��ة ال�صحية ال�لازم��ة م�ن��ذ دخ��ول�ه��ا امل�ست�شفى،
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  739,277حالة.

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  14,952جرعة
من لقاح كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ
جمموع اجلرعات التي مت تقدميها حتى ام�س 22,365,026
جرعة ومعدل توزيع اللقاح  226.13جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي��أت��ي ذل��ك متا�شيا م��ع خطة ال ��وزارة لتوفري ل�ق��اح كوفيد-19
و�سعياً �إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة ع��ن التطعيم
والتي �ست�ساعد يف تقليل �أع��داد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س
"كوفيد."-19

�شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س �أنغوال العالقات الثنائية وم�ستقبل التعاون االقت�صادي واال�ستثماري بني البلدين
•• دبي-وام:

ا��س�ت�ق�ب��ل � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي رع��اه اهلل ،فخامة جواو
م��ان��وي��ل غ��ون���س��ال�ف����س لورين�سو،
رئ �ي ����س ج �م �ه��وري��ة �أن � �غ� ��وال ،مبقر
�إك�سبو  2020دبي.
رحب �سموه بالرئي�س ال�ضيف
وقد ّ
ً
وال��وف��د امل��راف��ق ،مُعربا ع��ن اعتزاز
دول��ة الإم ��ارات بعالقات ال�صداقة
وال�شراكة التي جتمعها بجمهورية
�أن � � �غ� � ��وال يف خم� �ت� �ل ��ف امل� � �ج � ��االت،
واحل��ر���ص على اكت�شاف امل��زي��د من
ال �ف��ر���ص ل�لارت �ق��اء ب �ه��ذا التعاون ال��دول��ة الأف��ري�ق�ي��ة ال���ص��دي�ق��ة من
مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة ويعزز فر�ص واعدة تفتح الباب �أمام طيف
جهود التنمية ال�شاملة يف البلدين .وا� �س��ع م��ن الأن���ش�ط��ة اال�ستثمارية
وت � �ن� ��اول ال �ل �ق ��اء ب �ح��ث العالقات اجل��دي��دة ال�سيما يف جم��ال املعادن
ال �ث �ن��ائ �ي��ة وم ��ا ت ���ش �ه��ده م ��ن تطور والبنية التحتية.
على خمتلف الأ�صعدة ال�سيما على و�أك ��د اجل��ان�ب��ان �أه�م�ي��ة العمل على
امل�ستويني االقت�صادي واال�ستثماري ،ا�ستحداث مزيد من �آليات التعاون
حيث ترى الإمارات يف �أ�سواق �أنغوال التي تكفل زي��ادة التبادل التجاري
وجهة ا�ستثمارية متميزة مبا توفره يف ��ض��وء النمو وال�ت�ط��ور امل�ضطرد

يف ح�ج��م ال �ت �ب��ادالت ال�ت�ج��اري��ة بني
ال �ب �ل��دي��ن ،وم ��ا ي�ت�ط�ل�ب��ه ذل ��ك من
زيادة م�ستوى تبادل املعلومات حول
الفر�ص التجارية املتاحة واخليارات
اال�ستثمارية املمكنة ،والت�سهيالت
امل �م �ن��وح��ة ل �ل �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص من
اجلانبني للم�شاركة يف دفع عالقات
التعاون االقت�صادي ُق � ُدم �اً ،ف� ً
ضال
عن تعزيز التعاون التقني يف جمال

ال �ت �ح � ّول ال��رق �م��ي واالن �ت �ق��ال �إىل
البيئة ال��ذك�ي��ة ،ومب��ا ي�ع��ود بالنفع
على ال�شعبني ال�صديقني.
وت �ط��رق ال �ن �ق��ا���ش �إىل ا�ستعرا�ض
عدد من املو�ضوعات حمل االهتمام
امل�شرتك ،و�أبرز امل�ستجدات الإقليمية
وال �ع ��امل �ي ��ة ،وم� ��ا ت�ت�ط�ل�ب��ه املرحلة
ال��راه�ن��ة م��ن زي ��ادة ح�ج��م التعاون
ال � ��دويل ل�ل�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى التحديات

امل�شرتكة العابرة للحدود ،ولدعم
جهود التنمية العاملية امل�ستدامة،
مبا ت�شكله ا�ست�ضافة دولة الإمارات
حلدث عاملي بحجم �إك�سبو 2020
دبي من فر�صة مثالية لتفعيل هذا
ال �ت �ع��اون م��ن خ�ل�ال ت��واج��د 192
دول ��ة يف م��وق��ع واح ��د ح�ت��ى نهاية
مار�س املقبل.
ح�ضر اللقاء �سمو ال�شيخ من�صور بن

زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س جمل�س دبي لأمن املنافذ احلدودية،
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة و�سمو وعدد من �أ�صحاب املعايل الوزراء.
ال�شيخ �أح�م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم
رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س  -مذكرات تفاهم
الأع�ل��ى ملجموعة ط�ي�ران الإم ��ارات وق��د ��ش�ه��د ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
و�سمو ال�شيخ �أح�م��د ب��ن حممد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم وفخامة
را�شد �آل مكتوم ،رئي�س جمل�س دبي جواو مانويل غون�سالف�س لورين�سو
للإعالم ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن تبادل مذكرات التفاهم حول تعزيز
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،رئي�س التعاون الثنائي يف عدد من املجاالت

احل �ي��وي��ة ت���ش�م��ل ال �ط��اق��ة والنقل
وال �ت �ح � ّول ال��رق �م��ي ،وق� ��ام بتبادل
م ��ذك ��رات ال �ت �ف��اه��م م �ع��ايل ال�شيخ
�شخبوط ب��ن نهيان ب��ن م�ب��ارك �آل
ن�ه�ي��ان ،وزي ��ر دول ��ة ،وم �ع��ايل تيتي
�أنطونيو ،وزي��ر خارجية جمهورية
�أنغوال.
و� �ش �م �ل��ت امل� ��ذك� ��رات امل ُ �ت �ب��ادل��ة بني
اجل��ان�ب�ين م��ذك��رة ت�ف��اه��م للتعاون
بني �شركة �أبوظبي للطاقة م�صدر
ووزارة الطاقة واملياه يف جمهورية
�أن�غ��وال ال�ستك�شاف �إمكانية تنفيذ
برنامج للطاقة ال�شم�سية وتخزين
ال�ط��اق��ة ،وم��ذك��رة ن��واي��ا ب�ين �شركة
م��وان��ئ �أب��وظ �ب��ي ووزارة ال�ن�ق��ل يف
�أن� �غ ��وال ل �ل �ت �ع��اون يف ق �ط��اع النقل
وال �ق �ط��اع��ات ذات ال���ص�ل��ة� ،إ�ضافة
�إىل م��ذك��رة ت�ف��اه��م ب�ين جمموعة
�إي��دج  EDGE -وحكومة �أنغوال
ح��ول م�ستقبل ال�ت�ع��اون امل�شرتك،
و�أخ� � ��رى ب�ي�ن � �ش��رك��ة ب��ري �� �س��اي��ت -
 PRESIGHTوحكومة �أنغوال
ح ��ول ال �ت �ع��اون يف جم ��ال التح ّول
الرقمي.

حيثما يكون االن�سان فثمة هناك حقوق نعمل على �صونها وتعزيزها وتنميتها

مق�صود كروز لـ (وام) :كل من يقيم على هذه الأر�ض الطيبة مت�ساوون �أمام القانون
•• �أبوظبي-وام:

�أكد �سعادة مق�صود كروز رئي�س الهيئة
الوطنية حلقوق الإن���س��ان �أن الهيئة
ت���س�ع��ى ل�ل�ع�م��ل ع �ل��ى ح �م��اي��ة حقوق
االن �� �س ��ان م ��ن خ �ل�ال ال �ت �ع ��اون على
امل�ستوى املحلي وم��ع اجلهات املعنية
وامل�ؤ�س�سات املخت�صة وعلى امل�ستوى
ال ��دويل فيما يتعلق ب��أج�ه��زة و�آليات
الأمم املتحدة وغريها من املنظمات
ال��دول�ي��ة .وق��ال ك��روز يف ت�صريحات
لوكالة �أنباء الإمارات (وام) �إن الهيئة
الوطنية حلقوق الإن�سان تويل �أهمية

ك�ب�يرة لن�شر ث�ق��اف��ة ح�ق��وق الإن�سان
م��ن خ�لال تعزيز الثقافة احلقوقية
و��س�ي��ادة ال�ق��ان��ون باعتبار �أن ك��ل من
يقيم ع�ل��ى ه��ذه الأر� ��ض الطيبة هم
مت�ساوون �أمام القانون.
و�أ� � �ض� ��اف" :نحن ن���س�ع��ى يف الهيئة
الوطنية حلقوق االن�سان �إىل تد�شني
ال�شراكات اال�سرتاتيجية وتعزيزها
م� ��ع ك ��اف ��ة الأج � � �ه � ��زة وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات
احلكومية ذات ال�صلة وكذلك ممثلي
املجتمع املدين واجلمعيات ذات النفع
العام والتي نعمل معها يداً بيد لتعزيز
حقوق الإن���س��ان والعمل على تطوير

امل� �ب ��ادرات والأف� �ك ��ار وال�ب�رام ��ج التي
ت�صب يف م�صلحة الإن�سان بالدرجة
الأوىل" .وت��اب��ع�" :إن �إن���ش��اء الهيئة
الوطنية حلقوق االن�سان بالن�سبة يل
على امل�ستوى ال�شخ�صي م�س�ألة على
درجة عالية من الأهمية لأنني �أنتمي
�إىل �أ��س��رة متعددة الثقافات فالوالد
جاء من �أملانيا والوالدة �إماراتية تنتمي
للجيل الأول من ال�شرطة الن�سائية يف
تاريخ الدولة وكذلك كوين من �أبناء
امل��واط�ن��ات ف��إن�ن��ي �أدرك مت��ام�اً �أنواع
التحديات وك��ذل��ك الفر�ص املتاحة،
كما �أدرك �أهمية االن�سان ومركزيته

يف عملية التنمية ن �ظ��راً الهتمامي
ال�شخ�صي وتخ�ص�صي يف علم النف�س
حيث �إن االه�ت�م��ام بالإن�سان و�إدراك
م�ل�ك��ات��ه وق ��درات ��ه و�إط �ل��اق املواهب
و�أي���ض�اً ك��ل م��ا يتعلق بتنميته لبناء
امل�ستقبل وامل�شاركة يف م�سرية البناء
والتنمية هي م�س�ألة �أرجو �أن ن�ستطيع
�أن نحققها من خالل الهيئة".
وذك��ر رئي�س الهيئة الوطنية حلقوق
الإن �� �س��ان �أن ��ه ال مي�ك��ن ل�ن��ا ب� ��أي حال
م��ن الأح� ��وال �أن ن�ق��ارب ملف حقوق
الإن�سان وال��ذي هو على درج��ة عالية
م��ن الأه �م �ي��ة واحل���س��ا��س�ي��ة الفائقة

بدون �أن تكون هذه املقاربة بال�شراكة
مع كافة فئات املجتمع بال ا�ستثناء.
و�أو��ض��ح �أن ه��ذا التعاون �سوف يكون
امل �ف �ت��اح الأ� �س��ا� �س��ي ل �ل �ج �ه��ود املقبلة
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال��وط �ن �ي��ة حل �ق��وق االن�سان
باعتبارها امتداداً لهذا املجتمع وتعرب
عن اهتماماته وم�ستوى طموحاته.
وق ��ال" :نتطلع يف ال�ه�ي�ئ��ة الوطنية
حل�ق��وق الإن �� �س��ان �إىل �أن ن�ك��ون على
م�ستوى طموح املجتمع الإماراتي من والأف � �ك ��ار وال �ت �� �ش��ري �ع��ات والقوانني وا� �س �ت �� �ش��راف امل���س�ت�ق�ب��ل ح �ت��ى يكون
مواطنني ومقيمني وزائرين".
ال�ت��ي تتعلق بتعزيز ك��رام��ة االن�سان �سجل حقوق الإن�سان متاحا للجميع
و�أك � ��د �أن دول � ��ة االم � � ��ارات العربية و�صون حقوقه ،م�شريا �إىل �أن الهيئة والكل �شريك فيه ون�ستطيع �أن نبني
املتحدة قدمت العديد من املبادرات تعمل على تعزيز ك��ل م��ا مت حتقيقه �سويا م�سارات تنموية ن�ستطيع من

خ�لال�ه��ا �أن ن���ض��ع الإن �� �س��ان يف قلب
امل�سرية..وقال" حيثما يكون الإن�سان
فثمة هناك حقوق نعمل على �صونها
وتعزيزها وتنميتها".

املعا�شات :الإمارات الأكرث ا�ستقطابا للموظفني اخلليجيني يف نظام مد احلماية الت�أمينية
•• �أبوظبي-وام:

ق ��ال ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة للمعا�شات
والت�أمينات االجتماعية �إن الإمارات
ت�ع��د الأك �ث�ر ا��س�ت�ق�ط��اب�اً للموظفني
اخل�ل�ي�ج�ي�ين امل���س�ج�ل�ين يف ن �ظ��ام مد
احلماية الت�أمينية حيث ت�شري �آخر
�إح�صائيات الهيئة لعام � 2021إىل
�أن عدد املواطنني اخلليجني امل�سجلني
يف نظام مد احلماية لديها بلغ نحو
 6,903م��ن �إج �م ��ايل 19,808
م�سجلني �ضمن النظام.
و�أك� � � ��دت ح� �ن ��ان ال �� �س �ه�ل�اوي املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ق�ط��اع امل �ع��ا� �ش��ات رئي�س
ال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة امل �م �ث��ل ل �ل��دول��ة يف
اج�ت�م��اع��ات اللجنة الفنية الدائمة
لأج�ه��زة التقاعد امل��دين والت�أمينات
االجتماعية ب��دول جمل�س التعاون

ل� � ��دول اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ع �ل��ى �أن
تطبيق نظام مد احلماية الت�أمينية
ل �ل �م��واط �ن�ي�ن اخل �ل �ي �ج �ي�ي�ن� ،أ�سهم
يف ت �ع��زي��ز ال � ُل �ح �م��ة اخل�ل�ي�ج�ي��ة بني
مواطنيه و�ساهم يف ت�شجيع انتقال
ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ب�ين دول املجل�س
الأمر الذي �أثرى جتربته االجتماعية
واالقت�صادية وجعل منه وطناً واحداً
للجميع .وقالت تتمثل �آلية الت�سجيل
يف النظام بقيام جهاز التقاعد املخت�ص
بالتن�سيق مع جهاز التقاعد يف الدولة
م��وط��ن ال�ع��ام��ل لت�سجيل املوظفني
وم� �ت ��اب� �ع ��ة حت �� �ص �ي��ل اال� � �ش �ت�راك� ��ات
ال�شهرية طبقاً لنظام الت�أمني املقرر
يف دولهم ،بحيث ت ��ؤدى ا�شرتاكاتهم
مب��ا ال يتجاوز ح�صة �صاحب العمل
املقررة يف الدولة مقر العمل ،م�ضيفة
�أن م�س�ؤولية حتويل هذه اال�شرتاكات

ه��ي م��ن اخ�ت���ص��ا���ص ��ص��اح��ب العمل
ال ��ذي ينبغي عليه حتويلها �شهرياً
عرب احل�ساب البنكي املخ�ص�ص جلهاز
التقاعد يف الدولة مقر العمل .وحثت
امل��واط �ن�ين اخلليجيني ال�ع��ام�ل�ين يف

الدولة على الت�أكد من قيام �أ�صحاب
العمل اخلا�ضعني للنظام بالت�سجيل
وت� � ��أدي � ��ة اال� � �ش�ت��راك� ��ات ع �ن �ه��م �إىل
�أج �ه��زة ال�ت�ق��اع��د امل ��دين والت�أمينات
االج �ت �م ��اع �ي ��ة يف دول � �ه� ��م ،م�شرية
�إىل �أه�م�ي��ة ��س��داد ا��ش�تراك��ات�ه��م على
الأج��ور الفعلية ،واالل�ت��زام ب�سدادها
يف املواعيد املقررة بحيث ي�سهم ذلك
يف احل�ف��اظ على �سهولة الإج ��راءات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �� �ص��رف امل���س�ت�ح�ق��ات عند
ن�ه��اي��ة خ��دم��ة امل ��ؤم��ن ع�ل�ي��ه .وقالت
ال �� �س �ه�لاوي �إن ن���س��ب اال�شرتاكات
املقررة على امل�ؤمن عليهم امل�شمولني
ب�ه��ذا ال�ن�ظ��ام تختلف م��ن دول ��ة �إىل
�أخرى ففي الإمارات يتحمل املواطن
الإماراتي  5%يف القطاع احلكومي،
وت �ت �ح �م��ل احل� �ك ��وم ��ة ع �ن��ه ،15%
ويف القطاع اخل��ا���ص يتحمل امل�ؤمن

عليه  5%م��ن اال� �ش�تراك��ات ،بينما
يتحمل �صاحب العمل ،12% 5.يف
حني ت�ساهم الدولة بتحمل 5.2%
م ��ن ه ��ذه ال �ق �ي �م��ة ل��دع��م وت�شجيع
�سيا�سات وبرامج التوطني يف القطاع
اخل��ا���ص ،وف �ق �اً ل��ذل��ك �سيتحمل �أي
م ��واط ��ن خ�ل�ي�ج��ي ي�ع�م��ل يف الدولة
فروق هذه اال�شرتاكات ح�سب قانون
التقاعد ال��ذي يخ�ضع له يف موطنه
�إن وج��دت ،وه��و م��ا يقا�س على بقية
احل��االت لبقية ال��دول .و�أو�ضحت �أن
امل�ؤمن عليه يف دولة الكويت يتحمل
يف ال �ق �ط��اع�ين احل �ك��وم��ي واخلا�ص
 7.5%بينما يتحمل �صاحب العمل
 ،11%ويف ال�سعودية يتحمل �صاحب
العمل يف القطاع احلكومي والأهلي
 9%ويتحمل امل��ؤم��ن عليه الن�سبة
ن�ف���س�ه��ا ،ويف ق �ط��ر ي�ت�ح�م��ل امل�ؤمن

عليه  5%من قيمة اال�شرتاك بينما
يتحمل ��ص��اح��ب ال�ع�م��ل  10%من
قيمة اال�شرتاك و�أ�ضافت يف �سلطنة
عمان يتحمل امل�ؤمن عليه يف القطاع
احل �ك��وم��ي  7%وي �ت �ح �م��ل �صاحب
ال�ع�م��ل  ،15%ويف ال�ق�ط��اع الأهلي
يتحمل امل ��ؤم��ن عليهم  7%بينما
يتحمل �صاحب العمل  10.5%من
قيمة هذه اال�شرتاكات ،ويف البحرين
يتحمل امل ��ؤم��ن عليه يف القطاعني
ال �ق �ط��اع احل �ك��وم��ي واخل��ا���ص ن�سبة
 6%وي�ت�ح�م��ل � �ص��اح��ب ال �ع �م��ل يف
القطاع احلكومي ن�سبة  ،15%ويف
القطاع اخلا�ص ن�سبة .9%
ودع��ت ال�سهالوي �إىل �أهمية التزام
�أ�صحاب العمل بت�أدية مكاف�أة نهاية
اخلدمة املقررة للخليجيني العاملني
لديهم طبقاً لأنظمة اخلدمة املدنية

�أو قوانني العمل ال�سارية يف �ش�أنهم
عن امل��دد ال�سابقة لتطبيق نظام مد
احل�م��اي��ة ،حيث ال يخل ه��ذا النظام
ب ��أي��ة ح �ق��وق �أو م��زاي��ا �أخ� ��رى تكون
مقررة وفقاً للأنظمة التي يلتزم بها
�أ�صحاب العمل مع العاملني لديهم
قبل �صدور ه��ذا ال�ق��رار ،م�شرية �إىل

�أن نظام مد احلماية مينح امل�شمولني
ب�أحكامه �إمكانية �ضم م��دد اخلدمة
ال �� �س��اب �ق��ة ع �ل��ى ت ��اري ��خ ت�ط�ب�ي��ق هذا
النظام ل��دى �صاحب العمل احلايل
كما يجوز �ضم مدد خدمتهم ال�سابقة
يف دول �ه��م وف �ق �اً ل �� �ش��روط ��ض��م مدد
اخلدمة يف �أجهزة التقاعد التابعني
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 34حديقة عامة و  69م�صغرة ..م�سرية جناح للت�شجري يف مدينة العني
•• العني -وام:

ق��ال املهند�س جمعة الكعبي مدير م�شروع ببلدية مدينة العني �إن �إدارة
احلدائق العامة بالبلدية نفذت العديد من امل�شاريع الزراعية التجميلية
والبيئية وامل�سطحات اخل�ضراء كان من نتيجتها زي��ادة امل�ساحة الإجمالية
للزراعات التجميلية �إىل  4,981,059م 2وبن�صيب للفرد بلغ  7.6م.2
ونوه الكعبي يف ت�صريح لـ "وام" �إىل �أنه مع انطالق ق�سم الزراعة يف بلدية
العني فقد جن��ح يف حتقيق �أه��داف��ه و�أهمها ن�شر الرقعة اخل�ضراء الذي
انعك�س يف النتائج املاثلة اليوم يف املدينة حيث تظهر مدى التطور الكبري
الذي حدث من خالل �إن�شاء �إدارات و �أق�سام تخ�ص�صية يف جمال الزراعات
التجميلية.

�أكرب قافلة هجن �إماراتية تختتم
رحلتها يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام:

ا�ستقبل زوار �إك�سبو  2020دبي بحفاوة بالغة امل�شاركني يف رحلة الهجن البالغ
عددهم  29م�شاركا من  21دولة �إذ اختتموا رحلتهم التي ا�ستغرقت  13يوما
يف �أنحاء �صحراء دولة الإمارات.
انطلقت الن�سخة الثامنة من رحلة الهجن التي ينظمها مركز حمدان بن
حممد لإحياء الرتاث من ليوا بالربع اخلايل يف �صحراء املنطقة الغربية من
�إم��ارة �أبوظبي فجر يوم اخلمي�س  9دي�سمرب اجل��اري ،قاطعة م�سافة 640
كيلومرتا ،وحطت رحالها يف حديقة الفر�سان.
وقاد الرحلة �سعادة عبد اهلل حمدان بن دملوك الرئي�س التنفيذي ملركز حمدان
بن حممد لإحياء الرتاث الذي قال  :من دواعي الفخر واالعتزاز �أن ن�ستعر�ض
الرتاث الثقايف لدولة الإمارات العربية املتحدة على �أ�ضخم من�صة يف العامل.
من جانبه قال الإ�سباين دافيد بينيتو وهو واحد من امل�شاركني يف القافلة لقد
منحتني رحلة قافلة الهجن نظرة حقيقية �إىل الثقافة الإماراتية �إذ تعينّ
علينا �أن نتدرب لنطوّر م�ستوى لياقتنا البدنية و�أن نتعلم كيف نركب اجلمال
ونتوا�صل معها بالإ�ضافة �إىل ك�سر احلواجز اللغوية للتوا�صل مع بع�ض ال�سكان
املحليني يف رحلتنا وتعلمنا كيف نتعاي�ش مع كل ما تقدمه ال�صحراء يف حني
علمتنا اجلمال على وجه اخل�صو�ص كيف نكون �أقوياء ..و كنا نقطة اجلذب
الرئي�سية عندما و�صلنا �إىل �إك�سبو  2020و ك��ان ال��زوار يطلبون التقاط
ال�صور معنا وي�س�ألوننا عن التجربة وكان ذلك رائعا.

و�أكد على اجلهود الكبرية التي تبذل يف املحافظة على امل�ساحات اخل�ضراء
و�ضمان ا�ستدامتها من خالل �أعمال ال�صيانة وا�ستخدام �أف�ضل التقنيات
احلديثة واختيار �أف�ضل �أنواع الزراعات التجميلية.
و�أو��ض��ح �أن ق�سم ال��زراع��ة التابع لإدارة احلدائق العامة ببلدية العني قام
�آنذاك بالتعاون مع �إدارة الغابات بت�شجري املدينة بتوفريالت�صاميم واخلطط
املتعلقة بزراعة وجتميل �شوارع وحدائق وغابات وجوانب الطرق واملناطق
ال�سكنية يف مدينة العني  ،م�شريا �إىل �أنه تلبية الحتياجات املجتمع قامت
البلدية ب�إن�شاء العديد من احلدائق العامة واملتنزهات واملرافق الرتفيهية
يف معظم مناطق املدينة حتى بلغت اليوم  34حديق ًة عامة و  69حديقة
م�صغرة.
و�أك��د �أن ا�ستخدام �أدوات التكنولوجيا احلديثة من العوامل التي �ساهمت

يف ن�شر الرقعة اخل�ضراء "فالتحديث امل�ستمر على الإجراءات و ال�سيا�سات
املتبعة يوفر نتائج جمالية وا�ضحة للمدينة".
ون��وه �إىل �أن��ه منذ ت�أ�سي�س دول��ة الإم��ارات ك��ان الت�شجري هو حمط اهتمام
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان  ،طيب اهلل ثراه  ،ب�ضرورة جعل
ال�صحراء رقعة خ�ضراء ينتفع بها ال�سكان وبتقدير وجهود القيادة الر�شيدة
بالدولة و�أبناء الوطن حققت دولة الإم��ارات جناحا كبريا يف جماالت ن�شر
الرقعة اخل�ضراء واحلدائق واملنتزهات الرتفيهية التي حولت مدننا �إىل
حدائق خ�ضراء.
ونوه �إىل �أن بلدية مدينة العني تعمل وفق خطط مدرو�سة تهدف �إىل ن�شر
الرقعة اخل�ضراء با�ستخدام الو�سائل املتطورة احلديثة التي ت�ساهم يف
التغلب على املعوقات ومنها توفري م�صادر مياه الري وتوزيعها عربال�شبكات

الرئي�سية وان�شاء حمطات ال�ضخ الرئي�سية لتغطي امل�ساحات املزروعة  ،كما
�أن �إع��ادة تدوير مياه ال�صرف ال�صحي �ساهم يف تو�سعت الرقعة اخل�ضراء
وزيادة امل�ساحات املزروعة وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية لت�شجري املدينة.
و�أو�ضح الكعبي �أنه مع م�سرية الت�شجري كان البد من �إن�شاء م�شتل لتوفري
حاجة املدينة من الأ�شجار وال�شجريات حيث �أن امل�شتل الرئي�سي �أن�شئ يف
منطقة الكويتات عام  1973وكان �صغريا مب�ساحة حوايل  2هكتار ومع
زي��ادة الرقعة ال��زراع�ي��ة باملدينة و�إقليمها ك��ان الب��د �أن ي��واك��ب ذل��ك زيادة
طردية يف م�ساحة امل�شتل باالحتياطات املطلوبة من النباتات وذل��ك نظرا
للتنمية التي ت�شهدها املدينة فتم �إن�شاء م�شتل الفوعة عام  1992ليبد�أ
�إنتاجه يف مو�سم  1994 1993-وهناك عدد /9/م�شاتل فرعية حيث
حتتوي كل منطقة زراعية على م�شتل واحد .

بتوجيهات حممد بن زايد  ..الإمارات تقدم م�ساعدات
عاجلة للمت�أثرين من الفي�ضانات يف  8واليات يف ماليزيا
•• �أبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ،ومتابعة �سمو ال�شيخ
حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة
ال�ه�لال الأح�م��ر الإم��ارات��ي  ..تقدم دول��ة الإم ��ارات م�ساعدات �إن�سانية
�إغاثية عاجلة للمت�أثرين من الفي�ضانات التي اجتاحت ماليزيا نتيجة
الأمطار الغزيرة وت�شمل م�ستلزمات الإيواء وطروداً غذائية و�صحية يف
املرحلة الأوىل.
ويغادر خالل الأي��ام املقبلة وفد من هيئة الهالل الأحمر �إىل ماليزيا
لتفقد �أح��وال املت�ضررين من الفي�ضانات وتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية
والإغاثية العاجلة.
و�أكد الدكتور حممد عتيق الفالحي ،الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر
الإم��ارات��ي� ،أن القيادة الر�شيدة حتر�ص على تلبية النداءات الإن�سانية
على امل�ستويني الإقليمي والدويل وفق ا�ستجابات عاجلة ت�ستهدف حماية
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احل�ي��اة وح�شد اجل�ه��ود الإن�سانية مل�ساعدة ال�ضعفاء واملنكوبني �أينما
كانوا.
وقال �إن هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ومبتابعة من �سمو ال�شيخ حمدان
ب��ن زاي��د �آل نهيان تعزز جهودها وا�ستعداداتها لال�ستجابة للنداءات
الإن�سانية الطارئة ،والعمل على حت�سني �أو�ضاع املنكوبني ،وفق برامج
ت�ستهدف م��ن خاللها تغيري الأو� �ض��اع وتلبية االح�ت�ي��اج��ات الأ�سا�سية
وال�ضرورية.
و�أ��ض��اف الفالحي �أن برنامج امل�ساعدات الإم��ارات�ي��ة ملاليزيا يت�سق مع
نهج دولة الإمارات الإن�ساين املعطاء الذي يدعم كل منكوب وي�سانده ..
م�شرياً �إىل �أنه يجري �إعداد هذا الربنامج وحتديثه بناء على امل�ستجدات
والتقارير امليدانية الإن�سانية التي ترد من ماليزيا ،وبالتن�سيق مع اجلهات
املعنية  ..معربا ع��ن �أم�ل��ه يف �أن تنق�ضي حمنة املت�ضريني يف ماليزيا
عاجال .يذكر �أن الأمطار الغزيرة التي هطلت م�ؤخرا يف ماليزيا ،ت�سببت
يف في�ضانات نتج عنها ت�شريد قرابة � 63أل��ف �شخ�ص و�أ�ضرت بالبنية  8واليات هي باهانغ ،و برياك ،و�سيالنغبور ،وكواالملبور ونيجري� ،إ�ضافة
التحتية واملرافق العامة ،حيث ت�أثرت بهذه الفي�ضانات  33حمافظة يف �إىل واليات ميالكا وميالنتان وترينغانو.

الطاقة والبنية التحتية تطلق اجليل الثاين من مركبات م�سار
•• دبي-وام:

�أطلق معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة والبنية
التحتية اجليل الثاين من مركبات م�سار ،املزودة ب�أجهزة و�أنظمة ذكية
خم�ص�صة ملراقبة الطرق االحتادية ومتابعة ج��ودة الطرق االحتادية
ومتطلبات الأمان على حرم الطريق و�أيه �أ�ضرار قد تنجم عن ا�ستخدام
الطريق.
ح�ضر الإطالق � ..سعادة املهند�س ح�سن حممد جمعة املن�صوري وكيل
ال ��وزارة ل���ش��ؤون البنية التحتية والنقل بجانب ال��وك�لاء امل�ساعدين
ومديري الإدارات.
وا�ستمع معاليه �إىل �شرح من املهند�س عبدالرحمن املحمود مدير �إدارة
�أ�صول الطرق االحتادية واملهند�س خمي�س ال�شهياري رئي�س ق�سم تطوير
الطرق وال�سالمة املرورية واملهند�سة �صوغة ال�سماحي واملهند�سة حبيبة
�أفالطون عن اجليل الثاين من مركبات م�سار التي ت�شكل نقلة نوعية يف
تعزيز منظومة الطرق االحتادية وال�سالمة املرورية.
و�أك��د معايل ال��وزي��ر على ال��دور امل�ستقبلي لـمركبات م�سار يف حتقيق

م�ستهدفات الدولة ببلوغ �أعلى م�ستويات ال�سالمة املرورية و�ضبط �أمن
الطرق واحلد من احل��وادث املرورية وحتقيق امل�ستهدف من امل�ؤ�شرات
امل��روري��ة وامل ��ؤ� �ش��ر ال��وط�ن��ي خلف�ض ال��وف �ي��ات وت�ع��زي��ز ك �ف��اءة الطرق
وامل�ساهمة يف �إر��س��اء بنية حتتية متكاملة وم�ستدامة ل�شبكة الطرق
االحتادية ف�ضال عن دعم توجه الدولة للخم�سني عاما املقبلة وريادتها
العاملية و�صوال لتحقيق املئوية . 2071
وق��ال �إن ال��وزارة تعمل على تطوير قطاع الطرق االحت��ادي��ة بالتعاون
م��ع �شركائها اال�سرتاتيجيني مب��ا يلبي متطلبات املرحلة املقبلة يف
امل���س�يرة التنموية ل�ل��دول��ة وال�ت��ي ت�سري ب�خ�ط��وات مت�سارعة لتحقيق
الريادة العاملية بحلول مئوية  .. 2071الفتا �إىل �أن �إطالق مركبات
م�سار ميثل رافعة حقيقية ملنظومة �إدارة الطرق ويدعم توجه دولة
الإم��ارات يف �سعيها نحو تعزيز منظومة ال�سالمة املرورية كما وي�ؤكد
نهج الوزارة القائم على ا�ستغالل التكنولوجيا احلديثة و�آخر االبتكارات
لدعم منظومة عملها ومبا يخدم التوجهات امل�ستقبلية و�سال�سة العبور
خلم�سني عاما مقبلة من الإجنازات النوعية.
ب��دوره قال �سعادة املهند�س ح�سن حممد جمعة املن�صوري �شهد قطاع

ال �ط��رق ت�ط��وي��را م�ستمرا خ�ل�ال ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ��س��اه��م يف تعزيز
ال�سالمة املرورية والتي توجت دول��ة الإم��ارات بح�صولها على مراكز
متقدمة عامليا يف جودة الطرق وفقا لتقارير التناف�سية العاملية والدولة
ت��ويل اهتماما كبريا بالبنية التحتية وم�شروعاتها ب�شكل غري متناه
حيث ت�ستهدف توجيهات القيادة الر�شيدة تعزيز �شبكة ال�ط��رق بني
�إمارات الدولة واخت�صار امل�سافة بني خمتلف مناطقها املختلفة.
و�أو�ضح �أن دعم القيادة الكبري لقطاع الطرق دليل يعك�س مدى االهتمام
ال��ذي توليه القيادة الر�شيدة لهذا القطاع احليوي ال��ذي ميثل داعما
رئي�سا لالقت�صادات الوطنية والريادة العاملية وا�ستدامة قطاعات النقل
واالق�ت���ص��اد وال�ت�ج��ارة والبيئة واملنظومة االجتماعية وت��وف�ير �أعلى
م�ستويات الراحة ملجتمع الإمارات.
ول�ف��ت ��س�ع��ادت��ه �إىل �أن ت�ط��وي��ر م��رك�ب��ات م���س��ار ج��اء ل�ي��واك��ب التطور
التكنولوجي احل��ا��ص��ل يف خمتلف امل �ج��االت ذات ال�صلة واحتياجات
ال��دول��ة وتطلعاتها للخم�سني ع��ام��ا املقبلة حيث مت ت�صميم ال�شكل
اخل��ارج��ي للمركبة ليعك�س التطلعات وامل�ستهدفات امل�ستقبلية التي
حتاكي متطلبات املجتمع.

من جهته قال �سعادة املهند�س حممد امليل الوكيل امل�ساعد لقطاع �أ�صول
البنية التحتية االحتادية �إن اجليل الثاين من مركبات م�سار ت�شكل نقلة
نوعية يف تعزيز منظومة الطرق االحتادية وال�سالمة املرورية حيث �أنها
مزودة مبجموعة من �أنظمة الت�شغيل احلديثة واملتطورة التي تعتمد
على الذكاء اال�صطناعي والثورة ال�صناعية الرابعة بهدف مراقبة جودة
الطرق االحتادية بوا�سطة حزمة من الكامريات املتطورة للغاية ب�شكل
يومي وتزويد املركز االحت��ادي لإدارة عمليات �شبكة الطرق بالبيانات
اللحظية ليتم درا�ستها من قبل املتخ�ص�صني ملراقبة م�ستويات اخلدمة
واق�ت�راح ال�ت�ع��دي�لات املطلوبة يف �شبكة ال�ط��رق االحت��ادي��ة وحاجتها
لل�صيانة والتطوير ور�صد املخالفات على الطرق.
وبني �أن اجليل الثاين من مركبات م�سار مزودة ب�أنظمة ذكية مربوطة
باملركز االحتادي لإدارة عمليات �شبكة الطرق هدفه متابعة امل�ستجدات
ومعرفة �أقرب مركبة ملكان احلدث مما ي�ساعد يف تقليل زمن اال�ستجابة
للحاالت الطارئة �إ�ضافة �إىل جهاز �إل�ك�تروين لوحي يتم ا�ستخدامه
يف عملية �إدخ��ال بيانات �أ�ضرار احل��وادث ما �ساهم يف تقليل زمن رحلة
املتعامل ب�أكرث من .40%

مركز حممد بن را�شد للف�ضاء يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
•• دبي -وام:

وق��ع م��رك��ز حممد ب��ن را��ش��د للف�ضاء م��ذك��رة تفاهم م��ع جامعة خليفة
للعلوم والتكنولوجيا تن�ص على تعاون الطرفني يف اجلوانب ذات ال�صلة يف
مهمة دولة الإم��ارات ال�ستك�شاف القمر مبا يف ذلك جماالت التكنولوجيا
والأبحاث العلمية.
وقع املذكرة �سعادة �سامل حميد املري مدير عام "مركز حممد بن را�شد
للف�ضاء" و�سعادة الدكتور عارف �سلطان احلمادي نائب الرئي�س التنفيذي

يف "جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا".
وتن�ص مذكرة التفاهم على تبادل اخلربات واملعارف مبا يف ذلك اخلربات
العلمية وتطوير امل��وارد الب�شرية وذل��ك لت�سهيل ال�شراكات والتعاون يف
كل املجاالت بالإ�ضافة �إىل تطوير الأنظمة لربط البيانات ،ملا فيه خدمة
ال�صالح العام يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وقال �سعادة �سامل حميد املري مدير عام "مركز حممد بن را�شد للف�ضاء":
ي�سرنا �أن نتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا يف اجلوانب ذات
ال�صلة مبهمة دولة الإمارات ال�ستك�شاف القمر ونحن نحر�ص من خالل

تعاوننا �إىل بناء كفاءات اجليل القادم من مهند�سي الف�ضاء وم��ن �ش�أن
املعارف التي �سيتم احل�صول عليها من خالل هذا التعاون �أن تفيد املجتمع
العلمي يف دول��ة الإم��ارات ،كما ت�ساهم �أي�ضاً يف اكت�شاف �أن�شطة و�أبحاث
جديدة وتعزز التطبيقات العملية املحتملة للعلوم يف املجاالت الأكادميية.
و�أكد الدكتور عارف �سلطان احلمادي نائب الرئي�س التنفيذي يف جامعة
خليفة للعلوم والتكنولوجيا �أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع مركز حممد
بن را�شد للف�ضاء للتعاون يف تبادل البيانات واملعلومات املتعلقة بـ "املركبة
را�شد" �ضمن مهمة الإم��ارات القمرية التي تعترب �أول مهمة عربية يتم

�إر�سالها �إىل القمر.
وا��ض��اف ان جامعة خليفة ت�سعى �إىل تقدمي ال��دع��م ال�ل�ازم لهذه املهمة
خا�صة و�أنها متتلك اخلربات املتميزة والبنية التحتية ور�أ�س املال الب�شري
املتخ�ص�ص يف هذا املجال ل�ضمان حتقيق طموحات دولة الإمارات يف قطاع
الف�ضاء ومب��ا ين�سجم مع ر�ؤي��ة قيادتها وعلى �صعيد �آخ��ر ،يهدف مركز
جامعة خليفة لتكنولوجيا الف�ضاء واالبتكار وامل��راك��ز البحثية الأخرى
يف اجلامعة �إىل تعزيز امل�شاريع البحثية املتعلقة بهذه املهمة للت�أكيد على
جناحها.
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•• دبي-وام:
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�أختتمت فعاليات ال��دورة الثامنة ع�شرة لأوملبياد العلوم ال��دويل للنا�شئني
 ،2021بفندق انرتكونتيننتال ف�ستيفال �سيتي دبي ،الذي نظمته وزارة
الرتبية والتعليم مب�شاركة  396طالباً وطالبة ميثلون  70دولة .
ح�ضر االختتام �سعادة الدكتور حممد املعال ،وكيل وزارة الرتبية والتعليم
لل�ش�ؤون االكادميية ،والدكتورة �آمنة ال�ضحاك ال�شام�سي ،الوكيل امل�ساعد
لقطاع الرعاية وبناء القدرات ،والدكتور جو�شي ،رئي�س اللجنة التنفيذية
لأوملبياد العلوم للنا�شئني وعدد من قيادات الوزارة .وح�صدت دولة الإمارات
 6ميداليات برونزية متثل �إجنازاً م�شرفاً ومهماً تتويجاً للجهود التي بذلت
يف الإعداد والرتتيب للطلبة قبل م�شاركتهم يف الن�سخة احلالية للأوملبياد،

الذي يركز على العلوم الأ�سا�سية وهي الفيزياء والكيمياء والأحياء ،وهي
املجاالت التي تركز عليها الدولة لإعداد جيل من علماء امل�ستقبل للم�ساهمة
بتحقيق ر�ؤيتها ب�صناعة جمتمع املعرفة واالقت�صاد الرقمي .ونالت فيتنام
�أف�ضل فائز باالختبارات النظرية وال�صني تايبيه �أف�ضل فائز على م�ستوى
جميع االخ�ت�ب��ارات ،وك��وري��ا اجلنوبية �أف�ضل فائز يف االخ�ت�ب��ارات العملية
يف املخترب -امليدالية الف�ضية ،و�أملانيا �أف�ضل فائز باالختبارات العملية-
امليدالية الذهبية ،و�سلوفاكيا �أف�ضل فريق يف االختبارات العملية باملخترب
– امليدالية الربونزية .و�شهد احلفل اخلتامي تتويج الفائزين بامليداليات
الذهبية والف�ضية والربونزية ،حيث مت تقدمي  31ميدالية ذهبية و60
ميدالية ف�ضية و 100ميدالية ب��رون��زي��ة للطلبة ال�ف��ائ��زي��ن ،وق��د نالت
رو�سيا والهند وال�صني تايبيه  6ذهبيات لكل فريق ،و�أ�سرتاليا  6ميداليات

ف�ضية وليتوانيا  6ميداليات برونزية ،كما مت الإع�لان عن الفائزين من
الطلبة والفرق بامليداليات املختلفة خالل احلفل .وا�شتمل احلفل اخلتامي
على كلمتي �سعادة الدكتور حممد املعال و�سعادة الدكتورة �آمنة ال�ضحاك
ال�شام�سي ،وبع�ض العرو�ض الفنية وفقرة عزف العود للطالب عبدالعزيز
املناعي� ،أحد الإماراتيني املبدعني .وقامت �سعادة الدكتورة �آمنة ال�ضحاك
ال�شام�سي ،بت�سليم ممثل دولة �أوكرانيا علم الدورة التا�سعة ع�شرة للأوملبياد
الدويل للنا�شئني باعتبارها الدولة التي �ست�ست�ضيف احلدث يف العام املقبل
وذلك بعدما ت�سملته من الهند باعتبارها �آخر دولة فائزة بالأوملبياد الدويل.
و ذكر �سعادة الدكتور حممد املعال �أن م�سابقات الأوملبياد الدويل للعلوم لها
دور فاعل يف التنمية ال�شاملة للمجتمع العلمي بني الطالب والأكادمييني
حيث يلتقي فيها �أكرث املواهب العلمية اال�ستثنائية من الطلبة وي�شاركون

ب�أفكارهم وخرباتهم ،و�أنهم يف وزارة الرتبية والتعليم �سعداء بالفائزين
من الإمارات والدول ال�شقيقة وال�صديقة .و�أو�ضح �أن ا�ست�ضافة الأوملبياد يف
خ�ضم فرتة التعايف العاملية بعد انت�شار اجلائحة ،كان حتدياً كبرياً جلميع
املنظمني وامل�شاركني واللجنة املنظمة واللجنة الأكادميية للحدث ،ومع ذلك
فنحن على ثقة ب��أن اجلائحة علمتنا جت��اوز التحديات وتنظيم الفعاليات
وجناحها يثبت قدرة الإمارات على تخطى ال�صعاب وتوجهت �سعادة الدكتورة
�آمنة ال�ضحاك ال�شام�سي ،بال�شكر �إىل الفريق التنظيمي من الوزارة واللجنة
الرتبوية واملتطوعني وقادة الفرق وجميع امل�شاركني على جهودهم لإجناح
هذه الن�سخة .واختتمت كلمتها ب�إعالن فوز دولة الإم��ارات العربية املتحدة
با�ست�ضافة �أوملبياد الكيمياء ال��دويل يف  ،2025مبا يعزز املكانة املتميزة
للدولة وريادتها يف ا�ست�ضافة الفعاليات الدولية يف خمتلف املجاالت .

احلكام يعزون خادم احلرمني ال�شريفني يف وفاة الأمري نهار بن �سعود بن عبدالعزيز �آل �سعود

•• االمارات-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة برقية تعزية �إىل �أخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود عاهل اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة �أعرب
فيها عن �صادق تعازيه وموا�ساته يف وفاة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نهار بن
�سعود بن عبدالعزيز �آل �سعود.
كما بعث �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب
حاكم ال�شارقة و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم
ال�شارقة و �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن �أح�م��د ب��ن �سلطان القا�سمي ن��ائ��ب حاكم
ال�شارقة برقيات تعزية مماثلة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن

عبدالعزيز �آل �سعود.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم عجمان برقية تعزية �إىل خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة عرب فيها عن
خال�ص تعازيه و��ص��ادق موا�ساته بوفاة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير نهار بن
�سعود بن عبدالعزيز �آل �سعود � ..سائال املوىل تعاىل �أن يتغمده بوا�سع رحمته
وي�سكنه ف�سيح جناته.
كما بعث �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو ال�شيخ
نا�صر بن را�شد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتني �إىل خادم
احلرمني ال�شريفني.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى

حاكم الفجرية برقية تعزية �إىل خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة عرب فيها عن
خال�ص تعازيه و��ص��ادق موا�ساته بوفاة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير نهار بن
�سعود بن عبدالعزيز �آل �سعود � ..سائال املوىل تعاىل �أن يتغمده بوا�سع رحمته
وي�سكنه ف�سيح جناته.
كما بعث �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية
برقية تعزية مماثلة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم
القيوين برقية تعزية �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة ،عرب فيها عن خال�ص تعازيه
و�صادق موا�ساته بوفاة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نهار بن �سعود بن عبدالعزيز

�آل �سعود � ..سائال املوىل تعاىل �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته.
كما بعث �سمو ال�شيخ را�شد بن �سعود بن را�شد املعال ويل عهد �أم القيوين برقية
تعزية مماثلة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ر�أ�س اخليمة برقية تعزية �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبد العزيز �آل �سعود عاهل اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة� ،أعرب فيها عن
�صادق تعازيه وموا�ساته يف وفاة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نهار بن �سعود بن
عبد العزيز �آل �سعود.
كما بعث �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة
برقية تعزية مماثلة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز
�آل �سعود.

حممد ال�شرقي ي�ستقبل رئي�س نيابة الفجرية
ويبارك فوزه بـجائزة حامد العثمان
•• الفجرية -وام:

حممد ال�شرقي ي�ستقبل جلنة نظام العنونة والإر�شاد املكاين
ويطلع على خطة العمل يف م�شروع العنونة بالفجرية
•• الفجرية -وام:

�أ ّكد �سمو ال�شيخ حممد بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية �أهمية امل�شاريع
التنموية التي ت�سهم يف االرتقاء بجودة احلياة متا�شيا مع معايري التناف�سية
ريا �إىل توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي
العاملية ،م�ش ً
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية ،بتطبيق �أف�ضل املمار�سات التطويرية
يف م�شروعات قطاعَي ال�سياحة والتجارة ،مبا يدعم ر�ؤي��ة دول��ة الإمارات
وا�سرتاتيجيتها التنموية ال�شاملة.
جاء ذلك خالل لقاء �س ّموه ،يف مكتبه بالديوان الأمريي� ،أع�ضاء جلنة نظام
العنونة والإر�شاد املكاين بالفجرية ،برئا�سة الدكتور �أحمد ح�سن املر�شدي
مدير مركز الفجرية لنظم املعلومات اجلغرافية.
واط ّلع �سم ّوه خالل اللقاء على اخت�صا�صات اللجنة ومهامها� ،إىل جانب
تعريفي مب�شروع ال َعنونة يف �إم��ارة الفجرية وخطة عمل امل�شروع
عر�ض
ٍ
ٍ
تف�صيلي عن �أه��داف امل�شروع،
و�آلية تنفيذه ،كما ا�ستمع �سم ّوه �إىل �شر ٍح
ٍ

الذي �سريفع م�ستوى خدمات ال�سياحة والتجارة الإلكرتونية يف الفجرية،
ويدعم االرتقاء بفر�ص التنمية امل�ستدامة فيها عرب تعزيز جودة اال�ستجابة
حلاالت الطوارئ واحل��وادث ،و�سهولة جمع املعلومات الإح�صائية وبيانات
اخلدمات العامة يف الإم��ارة ،ومواكبة املتغريات الإقليمية ،والدولية ،يف
ووج��ه �سمو ويل عهد الفجرية
ق�ط��اع النمو ال�ع�م��راين والنقل والبيئةّ .
بتكثيف العمل وموا�صلة اجلهود ل�ضمان حتقيق �أهداف امل�شروع وفق �أ�س�س
وا�ضحة ُتعبرّ عن هوية الإم��ارة ور�ؤيتها التنموية ،م��ؤ ّك�دًا �سموه �ضرورة
م��راع��اة االعتبارات الرا�سخة يف م��وروث الإم ��ارات ال�شعبي والتاريخي يف
عنونة ال�شوارع وت�سميتها.
بدورهم ،تقدّم �أع�ضاء جلنة م�شروع ال َعنونة والإر�شاد املكاين بالفجرية� ،إىل
�سمو ويل عهد الفجرية ،بجزيل ال�شكر واالمتنان لدعم �سم ّوه ومتابعته
ال��دائ�م��ة لعمل ال�ف��ري��ق ،ل�ضمان �إجن��اح م��راح��ل تنفيذه وحتقيق �أهدافه
النهائية.
ح�ضر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية.

بهدف توفري الأدوية لعدد من مر�ضى ال�سرطان والت�صلب الع�صبي

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع توقع مذكرة تفاهم
لدعم مر�ضى حمدودي الدخل من غري املواطنني

ا��س�ت�ق�ب��ل ��س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د بن
حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد
ال �ف �ج�ي�رة  ،يف م �ك �ت �ب��ه بالديوان
الأم�ي��ري�� ،س�ع��ادة امل�ست�شار �سعيد
خ �ل �ف��ان ال ��ذب ��اح ��ي رئ �ي ����س نيابة
ال�ف�ج�يرة ،مبنا�سبة ح�صوله على
ج ��ائ ��زة ح��ام��د ال �ع �ث �م��ان لأع�ضاء
ال �ن �ي��اب��ات ال �ع��ام��ة واالدع� � ��اء العام
بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية.
وب� ��ارك ��س�م��و ويل ع�ه��د الفجرية،
 ،على ت�شجيع �سموه امل�ستمر لأبناء لتقدمي �أف�ضل م�ستويات الأداء يف
للم�ست�شار �سعيد ال��ذب��اح��ي فوزه جمال عملهم.
ب� ��اجل� ��ائ� ��زة ،م �ت �م �ن � ًي��ا ل� ��ه النجاح م��ن ج��ان�ب��ه ،ت�ق�دّم امل�ست�شار �سعيد الفجرية لتحقيق املزيد من النجاح م�سارهم املهني.
وال �ت��وف �ي��ق يف م �� �س�يرت��ه املهنية ،الذباحي ،بال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو والتميز يف مهام عملهم ،وبالتقدير ح�ضر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي
م ��ؤ ّك �دًا �أه�م�ي��ة اجل��ائ��زة يف تكرمي ال���ش�ي��خ ح�م��د ب��ن حم�م��د ال�شرقي �إىل �سمو ويل عهد الفجرية ،لدعم م� ��دي� ��ر م� �ك� �ت ��ب �� �س� �م ��و ويل عهد
وت�ق��دي��ر �أ� �ص �ح��اب الأداء امل�م�ي��ز يف ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية �سم ّوه لأ�صحاب الإجنازات ودفعهم الفجرية.
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وميثله ال�سيد /طارق فتحي حممود ب�صفته وكيال عن املحامية/رميا اجلر�شي اماراتية اجلن�سية مبوجب الوكالة القانونية
امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة ر�أ�س اخليمة برقم  2020/7696بتاريخ  ، 2020/4/8ب�صفتها وكيله عن بنك دبي
اال�سالمي مبوجب الوكالة القانونية امل�صدقة لدى الكاتب العدل بامارة دبي برقم  2019/1/4646وعنوانه امارة دبي -
منطقة ديرة بور�سعيد  -بناية بزن�س بوينت  -الطابق االول مكتب  101متحرك 0561456922
املنذر اليه  :مديحه �صدف حممد حنيف  -باك�ستانية اجلن�سية  -وعنوانه �إمارة ال�شارقة  -منطقة القا�سمية  -بجانب بقالة
اور�سيا � -شقة رقم  - 608متحرك رقم 0544711547
املو�ضوع�/إخطار عديل ب�ضرورة �سداد مبلغ ( )23899.62درهم
حيث تعاقد املنذر اليه مع املنذر بق�صد متويل االخري مبلغ املركبة التايل بياناتها ادناه ل�صالح املنذر اليه  ،وحيث ان املنذر
اليه تخلف عن �سداد اق�ساط املركبة ل�صالح املنذر حتى تر�صد بذمته مبلغ ( )23899.62درهم وحيث ان املنذر قد طالب
املنذر اليه مرارا وتكرارا ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته اال ان املنذر اليه مل يحرك �ساكنا  ،وحيث ان للمنذر احلق يف بيع
املركبة املرهونة اليه واتخاذ االجراءات القانونية على املركبة االتي بياناتها
رقم املركبة

حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
Date 23/ 12/ 2021 Issue No : 13424

رئي�س املجل�س التنفيذي واملجل�س
العائلي يف �شركة "�إي مريك كاي
جي".
حت�����س�ين اخل���دم���ات املقدمة
للمر�ضى
و�أ� � �ش� ��ار � �س �ع ��ادة ال ��دك� �ت ��ور �أم�ي�ن
الأم �ي ��ري �إىل �أن ه� ��ذه امل� �ب ��ادرة
ت� ��أت ��ي � �ض �م��ن ��س�ل���س�ل��ة م ��ذك ��رات
تفاهم �أبرمتها ال ��وزارة م��ع عدد
من ال�شركات الدوائية ،انطالقاً
م��ن ح��ر���ص ال ��وزارة على حت�سني
اخل � ��دم � ��ات امل� �ق ��دم ��ة للمر�ضى
ال� �غ�ي�ر امل ��واط� �ن�ي�ن ذوي الدخل
امل �ح��دود وت ��أم�ين ح�صولهم على
الأدوي � ��ة ب �ج��ودة ع��ال�ي��ة وبكيفية
��ش��ام�ل��ة ،ك�م��ا ت �ه��دف امل �ب��ادرة �إىل
م �� �س��اع��دة الأط � �ب � ��اء ع �ل��ى اتباع
�أف�ضل املمار�سات يف خطة العالج،
ومتكني املر�ضى الغري املواطنني

م � ��ن م� �ت ��اب� �ع ��ة ال� � �ع �ل��اج بح�سب
اخل�ط��ة امل �ح��ددة ،م�شرياً �سعادته
�إىل �أن ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة �ست�ساهم
ب�ت��وف�ير ال� ��دواء للفئة امل�ستحقة
م ��ن م��ر� �ض��ى � �س��رط��ان القولون
وامل �� �س �ت �ق �ي��م ،و�� �س ��رط ��ان ال ��ر�أ� ��س
والعنق ،و�سرطان الظهارة البولية
والت�صلب الع�صبي املتعدد.
و�أك� � ��د � �س �ع��ادة الأم� �ي ��ري حر�ص
ال ��وزارة على زي��ادة م �ب��ادرات دعم
املر�ضى حتت �إ�شرافها وبالتعاون
والتن�سيق مع خمتلف امل�ؤ�س�سات،
التي ب�إمكانها امل�ساهمة يف تعزيز
اخل� ��دم� ��ات ل �ل �م��ر� �ض��ى ،وتوفري
ال ��دواء وال �ع�لاج املنا�سب ملختلف
احل � � � ��االت ب � �ج � ��ودة ع ��ال � �ي ��ة ،مبا
يتما�شى مع ا�سرتاتيجية الوزارة
الهادفة لتوفري الرعاية ال�صحية
ال�شاملة واملبتكرة لأفراد املجتمع
وفق �أعلى املعايري العاملية.

Man Year

Colour

Model

Class

Registered at

Vehicle No

2015

Blue

Hyundai Santa Fe

White

Sharjah

14112

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal
action against you for the recovery of our rights under the applicable law plus the expenses and lawyer's
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

Date 23/ 12/ 2021 Issue No : 13424
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اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم  6112/2021/60امر اداء
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Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 23383/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Mohamad Kanan Mohamad Nur Hamoush, Syrian national, residing at the Emirate of
Sharjah, Al Qasimia, Damac Building, Flat 1, Mobile No 050-870 9051
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 71,046.78
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 71,046.78; whereas the Notifier has repeatedly
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle
described below:

ت�سهيل توفري الدواء للمر�ضى
املحتاجني
من جانبه ،قال رمزي مراد ،تتمثل
�أول��وي �ت �ن��ا ال��رئ�ي���س�ي��ة يف اكت�شاف
وتطوير الأدوية املبتكرة ،وتو�سيع
ن� �ط ��اق و� � �ص ��ول امل ��ر�� �ض ��ى �إليها،
وتتما�شى م�ب��ادرة ’روان‘مع هذه
امل�ه�م��ة وك��ذل��ك م��ع ر� �س��ال��ة وزارة
ال�صحة ووقاية املجتمع التي تركز
بالدرجة الأوىل على تعزيز معايري
الرعاية ال�صحية للجميع" .بدوره،
ق��ال يا�سر قري�شي ،نحن �سعداء
بدعم جهود وزارة ال�صحة ووقاية
املجتمع لتوفري ال��دواء للمر�ضى،
ون �� �س �ع��ى �إىل ت �ل �ب �ي��ة احتياجات
الرعاية ال�صحية املتنامية ،ونلتزم
مب�ساعدة املر�ضى من خالل برامج
الدعم والرعاية ال�صحية املنزلية،
وال �ت��ي مت�ث��ل م���س��ؤول�ي��ة م�شرتكة
لتح�سني جودة حياة املر�ضى.

جهة الرتخي�ص

الفئة

نوع املركبة

لون املركبة

�سنة ال�صنع

2015
رمادي
جاكوار اك�س اف
12
ابوظبي
34579
لذلك يخطركم املنذر اليه ب�سداد املبلغ املبني اعاله خالل مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخ ت�سليمكم هذا االخطار واال �سن�ضطر
ا�سفني اىل ا�ستكمال االجراءات القانونية جتاهكم لتح�صيل حقوقنا وفقا ل�صحيح القانون مع حتميلكم امل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة
املنذر/طارق فتحي حممود

•• دبي-الفجر:

�أب ��رم ��ت وزارة ال �� �ص �ح��ة ووقاية
املجتمع مذكرة تفاهم مع �شركتي
مريك �سريونو ال�شرق الأو�سط"
ل �ل �� �ص �ن��اع��ات ال ��دوائ� �ي ��ة ومنزل
خل� ��دم� ��ات ال ��رع ��اي ��ة ال�صحية،
ب �ه��دف ت��وف�ير ال � ��دواء للمر�ضى
م� ��ن غ �ي�ر امل ��واط � �ن �ي�ن م� ��ن ذوي
الدخل املحدود وامل�صابني ب�أنواع
حم��ددة م��ن ال�سرطان والت�صلب
الع�صبي امل�ت�ع��دد ،وذل��ك يف �إطار
جهود ال ��وزارة املتوا�صلة لتوفري
ال ��دواء للمر�ضى املحتاجني من
غ�ي�ر امل��واط �ن�ي�ن وحت �� �س�ين جودة
حياتهم.
وج ��رى ت��وق�ي��ع م��ذك��رة التفاهم
وال� �ت ��ي ت �ع��د ج� � ��زءاً م ��ن م� �ب ��ادرة
"روان" يف اجل �ن��اح الأمل� � ��اين يف
م �ع��ر���ض �إك �� �س �ب��و  2020دب ��ي،
حيث م ّثل وزارة ال�صحة ووقاية
امل�ج�ت�م��ع� � ،س �ع��ادة ال��دك �ت��ور �أمني
ح�سني الأم�ي�ري الوكيل امل�ساعد
لقطاع التنظيم ال�صحي ،بينما
م ّثل �شركة "مريك" رم��زي مراد
نائب الرئي�س الإقليمي لل�شركة،
وي��ا��س��ر ق��ري���ش��ي ال�ع���ض��و املنتدب
عن �شركة منزل خلدمات الرعاية
ال�صحية.
ك� �م ��ا ح �� �ض��ر م ��را�� �س ��م التوقيع
�سعادة �إرن�ست بيرت في�شر� ،سفري
جمهورية �أمل��ان�ي��ا االحت��ادي��ة لدى
دول� ��ة الإم � � ��ارات؛ والربوفي�سور
فرانك �ستاجنينبريج هافركامب،
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Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 23001/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Madiha Sadal Mohamad Haneef, Pakistani national, residing at the Emirate of Sharjah,
Al Qasimia, Next to Orsia Grocery Store, Flat 608, Mobile No 054-471 1547
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 23,899.62
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 23,899.62; whereas the Notifier has repeatedly
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle
described below:

70197

املنظورة  :يف اوامر االداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203
مو�ضوع الدعوى � :إ�صدار الأم��ر بالزام املطلوب �ضده بان ي��ؤدي للطالبة مبلغ ( )14420والفوائد القانونية
بواقع � %12سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام.
املدعى  :خيول لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -هور العنز �شرق  -حمل رقم  47ملك ال�شيخة فاطمة بنت را�شد ال مكتوم
املطلوب �إعالنه  :ا�شرف �سليمان اجلازى ر�ضوان � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإع�لان  :طلب ا�ست�صدار امر اداء فقد ق��ررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ  2021/12/21مرت
املحكمة يف مادة جتارية :
�أوال  :انفاذ العقد التجاري املربم بني الطرفني
ثانيا  :ب��ال��زام امل��دع��ي عليهما االوىل ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ  14420دره��م (ارب�ع��ة ع�شر ال��ف واربعمائة
وع�شرون درهم والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ  2021/9/8وحتى متام ال�سداد  ،مع الزامها بالر�سوم
وامل�صاريف.
ولكم احلق يف ا�ستئناف االمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

Date 23/ 12/ 2021 Issue No : 13424
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Government of Ras Al Khaimah - Courts Department
NOTARISED NOTICE - Attestation No. 23226/2021
Notifier: Dubai Islamic Bank Represented by Mr Tarek Fat-hi Mahmoud as an agent for Advocate
Reema Al Jarshi, UAE national. under a proxy attested by the Ras Al Khaimah Notary Public under No
7696/2020, dated 08.04.2020. who represents Dubai Islamic Bank under a proxy attested by the Dubai
Notary Public under No 4646/1/2019, whose address is at Dubai, Diera, Port Saeed, Business Point
Building, 1st Floor, office No 101, Mobile No 056-145 6922
Respondent: Konho Mohamad Butani Mohamad, Indian national, residing at the Emirate of Abu
Dhabi, near DIB, Villa 16, Mobile No 055-942 6651
SUBJECT: NOTARISED NOTICE TO PAY THE AMOUNT AED 37,890
Whereas the Respondent entered into an agreement with the Notifier to grant the latter an auto finance
the purchase of the below detailed vehicle; whereas the respondent has failed to repay to the Notifier
the said vehicle instalments, accruing an amount of AED 37,890; whereas the Notifier has repeatedly
requested the Respondent to repay the amount owed, the respondent did not turn a hair; and whereas
the Notifier, has the right to sell, and take the necessary legal action regarding the mortgaged vehicle
described below:

Man Year

Colour

Model

Class

Registered at

Vehicle No

Man Year

Colour

Model

Class

Registered at

Vehicle No

2015

Gray

Jaguar XF

12

Abu Dhabi

34579

2016

White

Mitsubishi Lancer

16

Abu Dhabi

40287

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal
action against you for the recovery of our rights under the applicable law plus the expenses and lawyer's
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

Therefore, the Notifier intimates you to repay the abovementioned amount within one week from the
date of your receipt of this Notice at the latest, otherwise, we shall regretfully take the necessary legal
action against you for the recovery of our rights under the applicable law plus the expenses and lawyer's
fees.
Notifier : Tarek Fat-hi Mahmoud

اخلميس  23ديسمبر  2021م  -العـدد 13424

�أخبـار الإمـارات
جلنة بالوطني االحتادي تناق�ش م�شروعي قانونيني حول
رد االعتبار والأحداث اجلانحني واملعر�ضني للجنوح
•• دبي-وام:

عقدت جلنة �ش�ؤون الدفاع والداخلية واخلارجية يف املجل�س الوطني
االحت��ادي ،اجتماعاً برئا�سة معايل الدكتور علي را�شد النعيمي رئي�س
اللجنة ،يف مقر الأمانة العامة يف دبي ،ناق�شت خالله م�شروعي قانونني
احتاديني يف �ش�أن رد االعتبار ،ويف �ش�أن الأحداث اجلانحني واملعر�ضني
للجنوح.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل م��ن :م��روان عبيد املهريي
م�ق��رر اللجنة ،و�أح�م��د بو�شهاب ال���س��وي��دي ،و�سهيل ن�خ�يرة العفاري،

وحم�م��د �أح�م��د ال�ي�م��اح��ي ،وي��و��س��ف ع�ب��داهلل ال�ب�ط��ران ،وعبيد خلفان
ال�سالمي� ،أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.
واطلعت اللجنة خالل االجتماع على الأوراق الفنية املتعلقة مب�شروعي
القانونني ،ومناق�شة بنودهما ،متهيداً لعقد لقاء مع اجلهات احلكومية
املعنية مب�شروعي القانونني .ويهدف م�شروع القانون االحتادي يف �ش�أن
رد االعتبار الذي يتكون من  18مادة بح�سب املذكرة االي�ضاحية� ،إىل
ت�سريع اندماج املحكوم عليهم يف املجتمع ،وت�سهيل ح�صولهم على �شهادة
بحث احلالة اجلنائية اخلالية من ال�سوابق ،وكذلك ت�سهيل احل�صول
على الوظائف ،وتطبيق فكرة الرعاية الالحقة لهم.
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الإماراتي حممد القا�سم ع�ضوا يف املجل�س
اال�ست�شاري ملنظمة HFTP
•• تك�سا�س-وام:

اختارت منظمة  HFTPلل�ضيافة ال�شاب الإماراتي حممد حنيف القا�سم
ال�شريك الإداري لفندق (ذا مانور من جيه ايه) للإن�ضمام لع�ضوية املجل�س
اال�ست�شاري العاملي التابع لها للفرتة . 2025-2022
وي�شارك القا�سم يف م�س�ؤوليته اجلديدة يف املجل�س اال�ست�شاري العاملي بتبادل
اخل�برات وال��ر�ؤى فيما يخ�ص ت�أهيل القيادات وتطوير مهارات فرق العمل
العاملة باملن�ش�آت الفندقية � ،إىل جانب تقدمي التو�صيات الرامية �إىل تبني

�أف�ضل املمار�سات ملواجهة التحديات التي يواجها القطاع ال �سيما بعد التعايف
من تداعيات جائحة كوفيد . -19
وقال فرانك وولف الرئي�س التنفيذي ملنظمة � :HFTPإنه منذ عام 2016
واملنظمة تتواجد يف منطقة ال�شرق الأو�سط من خالل مكاتبها وفعالياتها
الإقليمية ومع �إن�ضمام كفاءة �شابة مثل حممد القا�سم لأحد �أن�شط جمال�سنا
اال�ست�شارية العاملية بات لدى املنطقة ممثل ر�سمي لقطاع ال�ضيافة .
من جانبه �أعرب القا�سم عن اعتزازه بهذا التكليف الذي يتطلع من خالله
�إىل �إثبات قدرات الكفاءات الوطنية يف املحافل الدولية .

حمدان بن زايد ي�صدر قرارا ب�ش�أن جدول املخالفات والغرامات الإدارية ملخالفي الت�شريعات البيئية يف �إمارة �أبوظبي
•• �أبوظبي -وام:

�أ��ص��در �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زايد
�آل ن�ه�ي��ان مم�ث��ل احل��اك��م يف منطقة
ال �ظ �ف��رة رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة هيئة
البيئة – �أبوظبي ق��راراً ب�ش�أن قائمة
املخالفات والغرامات الإدارية ملخالفي
الت�شريعات البيئية يف �إم��ارة �أبوظبي
ب�ه��دف تعزيز دور الهيئة التنظيمي
وال ��رق ��اب ��ي ،ودع � ��م �آل� �ي ��ة الت�صدي
للأن�شطة والأف�ع��ال التي ت�ؤثر �سلباً
على البيئة ،وتغطية كافة املمار�سات
امل���ض��رة بالبيئة وغ�ي�ر املت�ضمنة يف
الت�شريعات البيئية ال�سارية مبا يحقق
تعزيز م�ستوى االمتثال للت�شريعات
البيئية يف الإمارة.
ي ��أت��ي ه��ذا ال �ق��رار لتفعيل منظومة
املخالفات وال�غ��رام��ات الإداري ��ة التي
ن�ص عليها ال�ق��ان��ون رق��م  10ل�سنة
 2020بتعديل بع�ض �أحكام القانون
رق��م  16ل�سنة  2005ب�ش�أن �إعادة
ت�ن�ظ�ي��م ه �ي �ئ��ة ال �ب �ي �ئ��ة – �أبوظبي،

وال � � ��ذي مت مب��وج �ب��ه م �ن��ح الهيئة
�صالحية ف��ر���ض غ��رام��ة �إداري ��ة على
الأفعال املخالفة لأحكام هذا القانون
ول��وائ �ح��ه ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة والتنفيذية
وال �ن �ظ ��م وال �� �س �ي��ا� �س��ات وال � �ق� ��رارات
وال�ت�ع��ام�ي��م امل �ن �ف��ذة ل��ه الأم� ��ر الذي
من �ش�أنه دعم ال��دور الرقابي للهيئة
ومتكينها م��ن ممار�سة دوره��ا ب�شكل
فعال يف احلفاظ على البيئة والتنوع
البيولوجي يف �إمارة �أبوظبي.
وي�سهم هذا القرار يف امتالك الهيئة
لأداة ق��ان��ون�ي��ة مت�ك��ن امل�ف�ت���ش�ين من
تطبيق قائمة املخالفات والغرامات
الإداري� � � ��ة ع �ل��ى امل �ن �� �ش ��آت وامل�شاريع
والأفراد ب�شكل مبا�شر مما �سيقلل من
عدد الإح��االت الق�ضائية للمخالفات
البيئية ،كما يت�ضمن القرار �إمكانية
الت�صالح علي املخالفات التي يجوز
الت�صالح عليها وف��ق معايري حمددة
لدى الهيئة كطبيعة املخالفة و�أثرها
�أو ��ض��رره��ا البيئي م�ق��اب��ل تخفي�ض
قيمة املخالفة املقررة بن�سبة ،25%

وه ��و الأم� ��ر ال ��ذي ��س�ي�ح�ف��ز املن�ش�آت
وامل� ��� �ش ��اري ��ع ل �ل �ت �� �ص��ال��ح م ��ع الهيئة
لتخفي�ض ق�ي�م��ة امل�خ��ال�ف��ات ب�شرط
�إزال��ة �أ�سباب املخالفة �أوال �إن تطلب
ذل� ��ك .وق ��د مت ت���ص�ن�ي��ف املخالفات
�إىل ث�لاث ف�ئ��ات تتمثل يف خمالفات
الأن �� �ش �ط��ة ال �ت �ن �م��وي��ة وال�صناعية،
وخم��ال �ف��ات ال���ص�ي��د ال�ب�ري والتنوع
ال�ب�ي��ول��وج��ي وامل�ح�م�ي��ات ،وخمالفات
ال���ص�ي��د ال �ب �ح��ري وال �ت �� �ص��ري �ف��ات يف
البيئة ال�ب�ح��ري��ة ،ومت حت��دي��د قيمة
ال�غ��رام��ات لكل خمالفة بح�سب عدد
م��رات ارت �ك��اب املخالفة حيث تتدرج
هذه القيمة بداية من ارتكاب املخالفة
للمرة الأوىل ،وارتكاب املخالفة للمرة
ال�ث��ان�ي��ة وت �ك��رار امل�خ��ال�ف��ة لأك�ث�ر من
م ��رت�ي�ن ،وت� �ت��راوح ق�ي�م��ة الغرامات
الإداري � ��ة امل �ق��ررة ب�ين  1000درهم
و 1000000دره ��م وذل ��ك ح�سب
طبيعة املخالفة وم��دى ال�ضرر الذي
ت�سببه للبيئة ومعدل تكرارها.
وي�شار �إىل �أن اهتمام حكومة �أبوظبي
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بحماية البيئة ب��رز ج�ل�ي�اً يف برامج
وخ�ط��ط التنمية ب��أب�ع��اده��ا املختلفة
ح �ي��ث اه �ت �م��ت ب ��الآث ��ار االقت�صادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ،فقامت
ب ��إج��راء ال��درا� �س��ات العلمية و�إن�شاء
امل�ؤ�س�سات والهيئات اخلا�صة لإدارة
وح �م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة ،ك�م��ا ح��ر��ص��ت على
و�� �ض ��ع اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ات البيئية
وال �ق��وان�ي�ن وال �ل��وائ��ح ال�ب�ي�ئ�ي��ة التي
ت�ضمن حماية البيئة وحتقيق التنمية
امل�ستدامة ،وا�ستندت الر�ؤية البيئية
لإم��ارة �أبوظبي على مبد�أ املحافظة
ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة م ��ع �� �ض ��رورة احلفاظ
ع �ل��ى ج�م�ي��ع الأه� � ��داف االقت�صادية
ال �ط �م��وح��ة لأب ��وظ� �ب ��ي وحت ��دي ��د ما
تتطلبه اال�ستدامة يف جميع املجاالت
والقطاعات التي ت�شملها.
والهيئة ب�صفتها ال�سلطة املخت�صة
بكافة �ش�ؤون البيئة يف �إمارة �أبوظبي،
ت�خ�ت����ص ب �� �ص��ورة �أ� �س��ا� �س �ي��ة بحماية
ال�ب�ي�ئ��ة واحل �ي ��اة ال�ف�ط��ري��ة والتنوع
البيولوجي من خالل �إجراء البحوث

العلمية ،وو��ض��ع وتنفيذ ال�سيا�سات
املنا�سبة للتنمية امل�ستدامة ،والقيام
ب�أن�شطة ال��رق��اب��ة واحل�م��اي��ة البيئية
وخا�صة فيما يخت�ص بدرا�سة تقييم
الأث ��ر ال�ب�ي�ئ��ي ،و�إ� �ص��دار الرتاخي�ص
البيئية والتفتي�ش وامل��راق�ب��ة البيئة
على امل�شروعات واملن�ش�آت والأن�شطة
�ضمن خمتلف ال�ق�ط��اع��ات بالإمارة
وذلك ل�ضمان االمتثال البيئي للحد
�أو خف�ض حجم ال�ضرر ال��واق��ع على
البيئة وتقليل الب�صمة البيئية.
وتعمل الهيئة وف��ق خ��ارط��ة الطريق
ال�ت��ي ر�سمتها خطة �أب��وظ�ب��ي ،والتي
مت�ث��ل امل�خ�ط��ط اال��س�ترات�ي�ج��ي العام
ل �ل ��إم � ��ارة ال � � ��ذي ُي �� �س�ت�ر� �ش��د ب� ��ه يف
حت�ق�ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ن �م��و امل �� �س �ت��دام ،
والتي تن�سجم ب�شكل عام مع خطتها
اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية ،والتي تعمل
الهيئة من خاللها على بناء م�ؤ�س�سة
قوية تتميز بقدرتها املتفردة يف �إدارة
امل�خ��اط��ر البيئية يف �إم ��ارة �أبوظبي،
وت���س�ع��ى �إىل ت�ع��زي��ز ف��ر���ص االبتكار

وال �ب �ح��ث يف امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى امل� ��وارد
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،وت �ع �م��ل ال �ه �ي �ئ��ة ب�شكل
م���س�ت�م��ر م��ع امل ��ؤ� �س �� �س��ات واملنظمات
ال �ب �ي �ئ �ي��ة ل �� �ض �م��ان ت �ط �ب �ي��ق �أف�ضل
املمار�سات العاملية.
وت�ستمد الهيئة �سلطاتها القانونية
وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة مم ��ا ي� �ق ��ارب الأرب� �ع ��ة
ع�شر قانوناً من القوانني االحتادية
واملحلية ،حيث تقوم بتنفيذ ال�سيا�سات
طبقا لهذه القوانني �إذ يقع على عاتق
ال�ه�ي�ئ��ة م���س��ؤول�ي��ة م��راق �ب��ة عمليات
االم�ت�ث��ال والإن �ف��اذ ال�ب�ي�ئ��ي ،ونتيجة
لهذا التنوع يف االل�ت��زام��ات� ،أ�صبحت
حماية البيئة التحدي احلقيقي الذي
يظهر م��دى ال�ك�ف��اءة وات���س��اق النهج
التنظيمي ،الذي تتبعه الهيئة يف كافة
املجاالت البيئية.
ومتتلك الهيئة حالياً �أدوات و�أنظمة
�إل�ك�ترون�ي��ة ذك�ي��ة متكنها م��ن �إج��راء
ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ف�ت�ي����ش ال�ب�ي�ئ��ي للت�أكد
م��ن م��دى ال �ت��زام وام �ت �ث��ال امل�شاريع
وامل� �ن� ��� �ش� ��آت والأن� ��� �ش� �ط ��ة املرخ�صة

بال�شروط البيئية� ،إ�ضافة �إىل تقييم
املخاطر وتعزيز تنفيذ نظام االلتزام
ال�ب�ي�ئ��ي امل�ت�ك��ام��ل ح�ي��ث ت���س��اع��د هذه
الأدوات الهيئة يف �إعداد تقارير تقييم
القطاعات ال�صناعية ،وذل��ك لتوفري
� �ص��ورة ��ش��ام�ل��ة ع��ن ال��و� �ض��ع البيئي
ل�ل��إم ��ارة مم��ا ي��دع��م ات �خ��اذ ق ��رارات
فعالة تخدم البيئة واملجتمع.
ووفقاً ال�سرتاتيجية الهيئة امل�ؤ�س�سية،
ت ��رك ��ز ب �� �ش �ك��ل م���س�ت�م��ر ع �ل��ى تقييم
مم��ار� �س��ات �ه��ا احل ��ال �ي ��ة يف امل� �ج ��االت
البيئية املختلفة وحت��دي��د الفجوات
وال �ت �ح��دي��ات ل �� �ض �م��ان �إي� �ج ��اد �إط ��ار
ت�شريعي �شامل يعزز االمتثال واالنفاذ
البيئي وفقاً لأف�ضل املمار�سات العاملية،
كما تعمل الهيئة عن كثب مع املن�ش�آت
وامل�ؤ�س�سات العاملة يف �أبوظبي لتكون
ع�ل��ى دراي� ��ة مبتطلباتها والقوانني
والت�شريعات البيئية وكيف ميكن �أن
ي�ساعدها ذل��ك يف جت�ن��ب املخالفات
والعقوبات.
ويلعب التزام �أفراد املجتمع والقطاع
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اخلا�ص بالقوانني وال�ضوابط البيئية
دوراً مهماً يف بناء م�ستقبل �أبوظبي،
وامل�ساهمة يف حماية البيئة والرتاث
الطبيعي يف الإمارة ،وحتقيق التنمية
امل�ستدامة ،وي�شار �إىل �أنه مت بناء قدرات
الكوادر الب�شرية املواطنة املتخ�ص�صة
فنياً يف جميع املجاالت البيئية ،حيث
مت منح العديد م��ن موظفي الهيئة
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية بعد �أن مت
ت�أهيلهم يف تخ�ص�صات بيئية املختلفة،
وال �ت��ي �شملت التقييم والرتخي�ص
والتدقيق واالمتثال البيئي ،وتلوث
ال�ه��واء وال�ترب��ة والتنوع البيولوجي
وال�صيد الربي والبحري.

م�ؤكد ًا موا�صلة امل�سرية يف اخلم�سني عام ًا القادمة

الأر�شيف الوطني يرثي ذاكرة الوطن يف مهرجان ال�شيخ زايد بالواقع االفرتا�ضي
•• ابوظبي-الفجر:

�أث� ��رى الأر� �ش �ي��ف ال��وط �ن��ي م�ن���ص��ة "ذاكرة الوطن" ال �ت��ي ي �� �ش��ارك ب�ه��ا يف
مهرجان ال�شيخ زاي��د  2022-2021بق�سم خا�ص بالواقع االفرتا�ضي
 VIRTUAL REALITYالذي يتيح للزائر فر�صة االط�لاع على
خم�سة م�شاريع حالية وم�ستقبلية رائ��دة؛ ت�ؤكد �أن دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة ت�سري بخطى واثقة نحو الريادة وال�صدارة ،وهي تبد�أ اخلم�سني عاماً
اجلديدة يف م�سريتها املظفرة.
ويع ّد ق�سم الواقع االفرتا�ضي يف من�صة "ذاكرة الوطن" من �أب��رز الأق�سام

اجلاذبة للزوار من خمتلف الأع�م��ار� ،إذ يقدم املعلومة املوثقة عن م�شاريع
مهمة تعمل دولة الإم��ارات العربية املتحدة على �إجنازها ،وي�ستطيع الزائر
حاملا يثبت النظارة اخلا�صة بهذه التقنية يف ر�أ��س��ه و�أم��ام عينيه �أن يعي�ش
حلظات ممتعة بني خم�سة م�شاريع م�ستقبلية هي� :إك�سبو  2020يف دبي،
ومطار �أبوظبي اجلديد ،ومتحف زايد الوطني ،ومتحف جوجنهامي ،وبيت
العائلة الإبراهيمية ،وه��ذه امل�شاريع الثالثة الأخ�يرة يف جزيرة ال�سعديات
ب�أبوظبي.
وقد اختار الأر�شيف الوطني هذه امل�شاريع لطابعها الوطني ،وقيم �إن�سانية
ومثالية ،فمتحف زايد الوطني يروي �سرية املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان

�آل نهيان-طيب اهلل ثراه -ورحلة توحيده للدولة ،وتاريخ املنطقة ،وعالقاتها
الثقافية مع ال�ع��امل ،وي�ستعر�ض مراحل تطور الإم ��ارات والتقدم ال�سريع
الذي �شهدته يف خمتلف امليادين ،ويطلع زوار املتحف على ثقافة وتاريخ دولة
الإم��ارات العربية املتحدة ،وق�صة حياة ال�شيخ زايد م�ؤ�س�س الدولة ،وم�صدر
�إلهامها وتقدمها.
و�أم��ا مطار �أبوظبي ال��دويل اجلديد ال��ذي يعتمد نظام ال�سفر الذكي فهو
متحف يف الهواء الطلق ،وه��و ي�شكل جتربة جديدة رائ��دة ت�ستهدف �إ�سعاد
امل�سافرين.
ويج�سد "بيت العائلة الإبراهيمية" -ال��ذي يتوقع �أن يكتمل ب�ن��ا�ؤه يف عام

 2022ف�ضيلة الت�سامح التي متتاز بها دولة الإم��ارات العربية املتحدة،بو�صفها بيئة مالئمة للتعاي�ش والت�آخي بني �أبناء الديانات ال�سماوية الثالث.
ويع ّد متحف "جوجنهامي �أبوظبي" منارة للفنون ومقراً للإبداع واالبتكار،
وهو من املتاحف الرائدة والأول من نوعه يف املنطقة.
وقد �أبهر �إك�سبو 2020دبي العامل مبا فيه من �أفكار وابتكارات ،وقد �ش ّكل
ه��ذا املعر�ض فر�صة منوذجية لتبادل ال�ت�ج��ارب الناجحة واخل�ب�رات التي
متهد الطريق للعبور �إىل امل�ستقبل املن�شود ،وميثل املعر�ض يف جانبه الثقايف
نافذة لالطالع على ح�ضارات العامل ،ويحقق التقارب الفكري والثقايف بني
ال�شعوب.

زايد العليا ت�سلم جيتك�س خلدمات الطريان  100قائد العمليات امل�شرتكة ي�ستقبل قائد القوات امل�شرتكة نائب رئي�س هيئة الأركان العامة ال�سعودي
م�صد لعجالت الطائرات من �صنع �أ�صحاب الهمم

•• �أبوظبي-وام:

� �س � ّل �م��ت م ��ؤ� �س �� �س��ة زاي� � ��د العليا
لأ��ص�ح��اب الهمم �شركة جيتك�س
خل� � ��دم� � ��ات ال� � � �ط� �ي ��ران �إح� � � ��دى
ال���ش��رك��ات العاملة يف م�ط��ار دبي
الدويل ومطار �آل مكتوم الدويل
يف دب� ��ي 100 ،م���ص��د لعجالت
ال �ط��ائ��رات ل�لا��س�ت�خ��دام اليومي
م��ن ت�صميم وت �ط��وي��ر منت�سبي
امل�ؤ�س�سة وحتمل " �شعار النحلة
"  ،وهي العالمة التجارية التي
تمُ ّيز منتجات �أ�صحاب الهمم.
وم �� �ص��دات ال �ع �ج�لات ،ه��ي عبارة
ع ��ن �أوت� � � ��اد ي �ت��م ت���ص�ن�ي�ع�ه��ا من
م��ادة امل�ط��اط� ،ضرورية لعمليات
ال� � � �ط� �ي ��ران ،ح� �ي ��ث ت� ��� �س ��اع ��د يف
احل�ف��اظ على �سالمة الطائرات
وامل��وظ �ف�ين �أث �ن��اء وج��وده��م على
املدرجات و�ساحات املطار .وحتتاج
كل طائرة ما يقارب �ستة م�صدات،
تو�ضع ب�شكل مال�صق للعجالت
لتثبيت الطائرة يف و�ضع التوقف
ومنع حركتها.
و�شكر �سعادة عبد اهلل عبد العايل
احلميدان الأم�ي�ن ال�ع��ام مل�ؤ�س�سة
زاي � ��د ال �ع �ل �ي��ا لأ�� �ص� �ح ��اب الهمم
املهند�س مهند ودع��ة م��دي��ر عام
ال�شركة على الثقة التي منحها

للم�ؤ�س�سة للح�صول على م�صدات
ع� �ج�ل�ات ال� �ط ��ائ ��رات م ��ن �صنع
�أ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م حت �م��ل عالمة
"النحلة "املميزة ملنتجاتهم،
م�شيداً بتلك امل �ب��ادرة ال�ت��ي تعرب
ع��ن احل�س الوطني للم�س�ؤولني
بال�شركة لدعمهم جهود امل�ؤ�س�سة
يف مت�ك�ين ودم ��ج منت�سبيها من
خمتلف فئات �أ�صحاب الهمم يف
املجتمع.
و�أث�ن��ى على الإدارة والعاملني يف
�شركة" ج�ي�ت�ك����س " لتوا�صلهم
امل�ستمر وحر�صهم البالغ على �أن
يكون لأ�صحاب الهمم ب�صمة يف
عملهم خل��دم��ة ق �ط��اع الطريان
م��ن خ�لال �إق��رار الفريق التقني
بال�شركة والت�أكد من توافق املنتج
 /م�صدات الطائرات  /مع لوائح
ال���س�لام��ة وال�ق�ي��ا��س��ات املطلوبة،
و�أ�شاد بالدور احليوي الذي تقوم
به ال�شركات الوطنية ،ومبا تقدمه
من دعم ورعاية للم�ؤ�س�سة.
و�أع��رب عن بالغ تقدير امل�ؤ�س�سة
للمبادرات الإن�سانية املتميزة التي
ت�ق��وم ب�ه��ا امل��ؤ��س���س��ات وال�شركات
الوطنية يف القطاعني احلكومي
واخل � ��ا� � ��ص م� ��ن �أج � � ��ل ت�شجيع
�أ�صحاب الهمم لتطوير مهاراتهم،
وامل�ضي قدماً نحو حتقيق مزيد

من الإجنازات.
م��ن ناحيته �أك��د املهند�س مهند
ودع��ة �أن دع��م وت�شجيع �أ�صحاب
ال �ه �م��م ه ��و واج � ��ب وط� �ن ��ي على
اجلميع اقتداء بالقيادة الر�شيدة
لدولة الإمارات لأنهم لهم �أولوية
يف الرعاية والتمكني.
وق � ��ال �إن م �� �ص ��دات ال �ط ��ائ ��رات
امل�صنعة ب ��أي��دي �أ��ص�ح��اب الهمم
منت�سبي" زايد العليا " تتوفر بها
كافة املوا�صفات الفنية املطلوبة يف
ا�ستخدماتهم وذات جودة عالية .

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل ال �ل��واء ال��رك��ن ��ص��ال��ح حم�م��د ��ص��ال��ح ب��ن جم��رن ال�ع��ام��ري قائد
العمليات امل�شرتكة يف مكتبه يف �أبوظبي �صباح ام�س معايل الفريق �أول
ركن مطلق بن �سامل الأزميع املطريي قائد القوات امل�شرتكة نائب رئي�س
هيئة الأركان العامة باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء الذي ح�ضره عدد من كبار �ضباط وزارتي
الدفاع يف البلدين �آخر م�ستجدات العمليات الع�سكرية وعمليات االغاثة
االن�سانية واملو�ضوعات ذات االهتمام امل�شرتك يف جمال العمليات وال�سبل
الكفيلة بتعزيز التعاون الدفاعي بني البلدين ال�شقيقني.
و�أكد اللواء الركن �صالح العامري املوقف الثابت لدولة االمارات العربية
املتحدة مع اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة جت��اه كل ما يهدد �أمنها
وا�ستقرارها.
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اعالن بالن�شر
 8943 / 2021 / 207تنفيذ جتاري
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املنفذ �ضده _1/الوادي الكبري للمواد الغذائية �ش.ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مبا �أن الطالب التنفيذمكارم املحدودة
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره  418986درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13424بتاريخ 2021/12/23
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  251/2018/250بيع عقار مرهون

حمكمة دبي االبتدائية
70197

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ االوىل رقم 183
مو�ضوع الدعوى  :طلب �إذن بيع مال مرهون عبارة عن قطعة االر�ض رقم  169املنطقة الرباحة اجلهة ديرة  -م�ساحة رقم  00/2.603قدم
مربع  -امارة دبي  -وخماطبة دائرة االرا�ضي واالمالك يف امارة دبي بخ�صو�ص بيع العقار املذكور باملزاد العلني.
طالب التنفيذ:بنك االحتاد الوطني  -واخرون
عنوانه :امارة دبي  -بردبي  -بناية علي �سعيد جمعه بجوار برجمان �سنرت  -هاتف رقم  - 043284055فاك�س رقم- 043516601:
�صندوق بريد  - 981وميثله:ابوبكر �سامل عو�ض املنهايل
املطلوب �إعالنه  :ح�سني ف�ؤاد حم�سن جواد �ساجواين
ع�ن��وان��ه :ام ��ارة دب��ي �� -ش��ارع ج�م�يرا  -ج�م�يرا �� - 1ش��ارع ال�ب��دع رق��م  - 39Bفيال رق��م � - 18ص.ب 178:ام ��ارة دب��ي  -ه��ات��ف متحرك
رقمA@A - 0504577727 - 0507575354 - 0504577727:
مو�ضوع الإعالن � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/1/5ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجری بیع
العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من 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
الإجراءات 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  :قطعة ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 169املنطقة
الرباحة  -رقم البلدية  - 122-167امل�ساحة  241.83مرت مربع  -املقدرة بــــ 8.000.000:درهم يباع العلى عطاء
 -مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا.

العدد  13424بتاريخ 2021/12/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 924/2021/38:جتاري م�صارف جزئي
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املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الرابعة رقم 403
مو�ضوع الدعوى :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة واعالن املدعي عليه بها احلكم بعد الثبوت بالزامه
بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )1.188.292/02درهم مليون ومائة وثمانية ثمانون الفا ومائتان واثنان وت�سعون
درهما وفل�سان  -والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .
املدعي:بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
ع�ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي  -دي��رة �� -ش��ارع بني يا�س  -ب�ج��وار غرفة جت��ارة و�صناعة دب��ي  -هاتف رق � ��م - 043874225:موبايل
رقم - 0557016552:رقم مكاين3113783794:
املطلوب �إعالنه  -1 :بهافي�ش رامرباتاب تاكور (وفقا للهوية االماراتية) هندي اجلن�سية بهافي�ش رامرباتاب تاكور تاكور
رامرباتاب بان�سر اج�سينج � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة واعالن املدعي
عليه بها احلكم بعد الثبوت بالزامه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )1.188.292/02درهم مليون ومائة وثمانية
ثمانون الفا ومائتان واثنان وت�سعون درهما وفل�سان  -والفائدة بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2021/12/28ال�ساعة � 09.00ص يف
قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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عبد اهلل املري يتفقد املخيم ال�شتوي لطلبة �أكادميية �شرطة دبي يف حتا
•• دبي -وام:

06

تفقد م�ع��ايل ال�ف��ري��ق ع�ب��د اهلل خليفة امل ��ري ،ال�ق��ائ��د العام
ل�شرطة دب��ي ،املخيم ال�شتوي الثاين لطلبة �أكادميية �شرطة
دبي مبنطقة وادي حتا هب.
ح�ضر الزيارة التفقدية �سعادة اللواء الدكتور حممد �أحمد
بن فهد ،م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون الأكادميية والتدريب،
وال �ل��واء ال��دك�ت��ور غيث غ��امن ال���س��وي��دي ،م��دي��ر الأكادميية،
ونائبه العميد الدكتور حممد بطي ال�شام�سي ،و�سعادة �سعيد
حم�م��د ح ��ارب� ،أم�ي�ن ع��ام جم�ل����س دب��ي ال��ري��ا� �ض��ي ،والعقيد

من�صور ال�ق��رق��اوي ،مدير الإدارة العامة لل�ش�ؤون الإداري ��ة،
والعقيد مبارك الكتبي ،مدير مركز �شرطة حتا ،ونائبه العقيد
عبد اهلل را�شد الهفيت ،ورئي�س مركز بلدية حتا ،عمر �سعيد
املطيوعي ،وخلفان ال �ب��دواوي ،مدير �شركة حتا �أدفين�شرز،
وعدد من �ضباط الأكادميية ،والطلبة املر�شحني واملر�شحات،
والطلبة اجلامعيني ،ومنت�سبي الدورات الت�أ�سي�سية.
و�أ��ش��اد معايل الفريق عبد اهلل امل��ري ،بالتجهيزات والتنظيم
اجل�ي��د للمخيم ال���ش�ت��وي ،ال��ذي ي�ق��ام للعام ال �ث��اين ،تفعي ً
ال
ال�سرتاتيجية ال�سياحة الداخلية يف الدولة ،والهوية ال�سياحية
املوحدة ،كما �أنه ي�أتي يف �إطار حتقيق التوجهات اال�سرتاتيجية

ل�شرطة دب��ي ب�إ�سعاد املجتمع الداخلي واخل��ارج��ي ،واالبتكار
يف ال �ق��درات امل�ؤ�س�سية للطلبة ع�بر تنظيم �أن�شطة ريا�ضية
وتوعوية وجل�سات حوارية وثقافية.
وجتول معاليه يف املخيم ال�شتوي ،واطلع على الأن�شطة املنظمة
للطلبة ،كريا�ضة الت�سلق وركوب الدراجات اجلبلية ،والتجديف
بقوارب الكاياك ،وزيارة القرية الرتاثية ،وبحرية البط هوب،
وحديقة القفز على املاء ،وح�صن حتا ،و�إقامة فعاليات التحدي
وامل�سابقات املتنوعة ،وبطولة الأل�ع��اب الإلكرتونية ،وتنظيم
حوارات مع القادة وجل�سات حوارية و�أم�سيات �شعرية ،والعديد
من الربامج والأن�شطة الأخرى.

ركيزة نه�ضة التعليم يف اخلم�سني املقبلة

«خليفة الرتبوية » تنظم جل�سة التميز بعنوان «جودة الأداء التعليمي»
• جميلة خاجني :اجلائزة حر�صت يف خمتلف دوراتها على طرح جماالت متنوعة تعزز من جودة الأداء
• ح�صة ر�شيد :املدار�س حتتاج للتحول من النظام املعتمد على اكت�ساب املعلومات �إىل النظام املي�سر الكت�ساب املعرفة
• �شوقي خربا�ش �:ضمان جودة الأداء التعليمي يتطلب من م�ؤ�س�سة التعليم العايل العمل امل�ستمر ل�ضمان تطبيق �أف�ضل املمار�سات
• ح�سنية العلي :فوز الأر�شيف الوطني بجائزة خليفة الرتبوية يعترب نقلة نوعية يف م�سرية الربامج التعليمية للأر�شيف
•• �أبوظبي  :رم�ضان عطا

�أك��دت الأم��ان��ة العامة جلائزة خليفة
ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ج ��ودة الأداء التعليمي
ودوره ��ا يف تعزيز منظومة العملية
التعليمية ب�شقيها ال�ع��ام واجلامعي
خ �ل�ال اخل �م �� �س�ين امل �ق �ب �ل��ة ،وكذلك
تطوير الأداء وفقاً لأف�ضل املمار�سات
العلمية والتطبيقية التي ت�ستهدف
ال�ن�ه��و���ض مب�ستويات الأداء ملختلف
عنا�صر العملية التعليمية.
ج��اء ذل��ك خ�لال جل�سة التميز التي
نظمتها الأمانة العامة جلائزة خليفة
ال�ت�رب ��وي ��ة ب �ع �ن��وان " ج � ��ودة الأداء
التعليمي " وحت ��دث فيها ك��ل م��ن :
ح�صة ر�شيد املدير التنفيذي للفرع
املدر�سي الثاين يف م�ؤ�س�سة الإمارات
للتعليم امل��در� �س��ي ،وال��دك �ت��ور �شوقي
خربا�ش حمكم جائزة خليفة الرتبوية
يف جم � ��ال امل� ��� �ش ��روع ��ات وال�ب��رام� ��ج

التعليمية املبتكرة ،والدكتورة ح�سنية
ال�ع�ل��ي م�ست�شار ب��رام��ج تعليمية يف
الأر�شيف الوطني ،و�أدارتها الدكتورة
ج �م �ي �ل ��ة خ� ��اجن� ��ي ع� ��� �ض ��و اللجنة
التنفيذية جلائزة خليفة الرتبوية .
ويف ب��داي��ة اجلل�سة �أك ��دت الدكتورة
جميلة خ��اجن��ي ع�ل��ى اه�ت�م��ام جائزة
خ �ل �ي �ف��ة ال�ت�رب ��وي ��ة ب ��دع ��م معايري
اجل � � � � ��ودة يف امل� � � �ي � � ��دان التعليمي
وت�سليط ال�ضوء على �أب��رز املمار�سات
التعليمية والتطبيقية ال�ت��ي تدفع
مبختلف عنا�صر العملية التعليمية
ن�ح��و والإب� � ��داع وال ��ري ��ادة يف تطبيق امل�ؤ�س�سي الذي يهدف �إىل ن�شر ثقافة
ا�سرتاتيجيات التعليم وفقاً مل�ؤ�شرات التميز يف امل�ي��دان م��ن خ�لال تطوير
التناف�سية الدولية فيما يتعلق بجودة الأداء وتطبيق طرق و�أ�ساليب فعالة
الأداء ومتيز املخرجات ،م�شرية �إىل ترتقي باجلودة يف العملية التعليمية
�أن اجل��ائ��زة حر�صت على يف خمتلف ب�صورة عامة.
دورات �ه��ا على ط��رح جم��االت متنوعة ومن جانبها ا�ستعر�ضت ح�صة ر�شيد
ت �ع��زز م��ن ج� ��ودة الأداء وم ��ن بينها خ �ل�ال اجل �ل �� �س��ة ع� � ��دداً م ��ن امل �ح��اور
جم��ال التعليم فئة الأداء التعليمي امل��رت�ب�ط��ة ب �ج��ودة الأداء التعليمي،

وط��رح��ت ت���س��ا�ؤ ًال ح��ول �أهمية جودة
ال �ت �ع �ل �ي��م امل ��در�� �س ��ي ل �ب �ن��اء جمتمع
امل �ع ��رف ��ة ،م �� �ش�يرة �إىل �أن امل ��دار� ��س
حت�ت��اج ل�ل�ت�ح��ول م��ن ال�ن�ظ��ام املعتمد
ع�ل��ى اك�ت���س��اب امل�ع�ل��وم��ات �إىل النظام
املي�سر الك�ت���س��اب امل�ع��رف��ة و�إنتاجها،
ك�م��ا حت�ت��اج �إىل ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى تلبية
وت�ط�ل�ع��ات امل�ستفيدين م��ن الطلبة،
واملعلمني ،و�أول�ي��اء الأم��ور ،واملجتمع
امل �ح �ل ��ي ،ك �م��ا حت� �ت ��اج امل� ��دار�� ��س �إىل
نظام فاعل لإدارة عملياتها الإدارية
والتعليمية لال�ستثمار وكذلك �إعادة
هند�سة النظام التعليمي مبا يواكب
متطلبات �سوق العمل ،وجتدد املعارف
وامل� �ه ��ارات ،ك�م��ا حت �ت��اج امل ��دار� ��س �إىل
ن �ظ��ام ف��اع��ل ل�ت�ه�ي�ئ��ة ب�ي�ئ��ة تعليمية
حمفزة على الإب��داع .و�أ�شارت ح�صة
ر�شيد �إىل عدد من العنا�صر املرتبطة
يف اجل ��ودة بالتعليم م��ن بينها تعلم
الطلب ،اجل��ودة كمفهوم يف حياتهم،

وك��ذل��ك ج ��ودة ال�ت��دري����س م��ن خالل
متكني املعلم ب�أف�ضل اال�سرتاتيجيات،
وه �ن��اك عن�صر �آخ ��ر ي��رت�ب��ط بجودة
القيادة املدر�سية وكذلك دور ال�شركاء
اال� �س�ترات �ي �ج �ي�ين يف حت �ق �ي��ق ج ��ودة
ال�ت�ع�ل�ي��م ،ك�م��ا ت�ط��رق��ت �إىل النموذج
ال �ف �ن �ل �ن��دي يف ال �ت �ع �ل �ي��م ومت� �ي ��زه يف
حتقيق معايري ج��ودة ترتقي بالأداء
التعليمي ب�صورة عامة .
وم� ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال��دك �ت��ور �شوقي
خ��رب��ا���ش �أن ج ��ودة الأداء التعليمي
تعك�س مدى فاعلية م�ؤ�س�سة التعليم
ال � �ع ��ايل يف حت �ق �ي��ق م �ن �ت��ج تعليمي
رفيع امل�ستوى يتمثل يف اخلريجيني
املتخ�ص�صني ذوي ال�ك�ف��اءات املتميزة
ليكونوا ركيزة يف بناء اقت�صاد معريف
ل �ل��دول��ة وي �� �س �ه �م��وا ب�ف�ع��ال�ي��ة ك ��رواد
ل�ل�أع�م��ال يف تطوير ��س��وق العمل �أو
ك�ب��اح�ث�ين يف امل �ج��االت احل�ي��وي��ة ذات
الأولوية للدولة .

و�أ��ض��اف د .خربا�ش �أن �ضمان جودة
الأداء التعليمي يتطلب من م�ؤ�س�سة
التعليم العايل العمل امل�ستمر ل�ضمان
تطبيق �أف�ضل املمار�سات يف التعليم
وال �ت �ع �ل��م وت�ط�ب�ي��ق امل �ع��اي�ير العاملية
لتطوير واعتماد ال�برام��ج الدرا�سية
ومراجعتها ب�شكل دوري ،وا�ستقطاب
وتنمية الكوادر الأكادميية من �أع�ضاء
هيئة التدري�س والباحثني ومراجعة
�أدائ �ه��م الأك ��ادمي ��ي وال�ب�ح�ث��ي ب�شكل
دوري وفق معايري وخمرجات حمددة
 ،وك ��ذل ��ك ت ��وف�ي�ر امل � � ��وارد وامل ��راف ��ق
والتجهيزات املنا�سبة لدعم �أن�شطة
التعليم والتعلم والبحث العلمي يف
جم� ��االت ال�ت�خ���ص����ص ال �ت��ي تقدمها
امل�ؤ�س�سة التعليمي .
وم��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��دم��ت ح�سنية العلي
مداخلة للتعريف بتجربة الأر�شيف
الوطني  -وزارة �ش�ؤون الرئا�سة خالل
م�شاركته بجائزة خليفة الرتبوية يف

دورته الثالثة ع�شرة من عام ،2020
فئة (التعليم وخ��دم��ة املجتمع) عن
م�شروع (جليل واعد) ،حيث جاء فوز
الأر�شيف الوطني بهذه اجلائزة ت�أكيداً
على دوره البناء يف رفد حقل التعليم
و�إ�سهاماته يف تعزيز التن�شئة الوطنية
ل��دى الأج �ي��ال ،وذل��ك مل��ا يقدمه من
ب��رام��ج ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م�ت�ن��وع��ة ومبتكرة
ت�ضمنت املحا�ضرات الوطنية والور�ش
القرائية والألعاب التفاعلية والأندية
الطالبية ودعم املناهج.
و�أ�شارت �إىل �أن منظومة (جليل واعد)
التي �أطلقتها �إدارة التوا�صل امل�ؤ�س�سي
واملجتمعي يف الأر�شيف الوطني هي
باقة من امل�شاريع واملبادرات التوعوية
التي ي�ؤديها ق�سم الربامج التعليمية
يف الأر�شيف الوطني منذ عام 2013
وم�ستمرة �إىل الآن ،وهي تخدم جميع
املدار�س بالدولة على كافة امل�ستويات
ب�شقيه (العام واخلا�ص) ،وقد ت�أ�س�ست

ب �ه��دف دع ��م ال �ق �ط��اع��ات التعليمية
وامل���س��اه�م��ة يف ب �ن��اء اجل �ي��ل معرفياً
وتن�شئته وطنياً لكي يكون �أميناً على
م���س��ؤول�ي�ت��ه يف ب �ن��اء ال��وط��ن و�صون
مقدراته.
و�أك � ��دت �أن ف ��وز الأر� �ش �ي��ف الوطني
بجائزة خليفة الرتبوية يعترب نقلة
نوعية يف م�سرية الربامج التعليمية
ل�ل�أر� �ش �ي��ف ل�ت�ك��ون �أك�ث�ر �إ� �س �ه��ام �اً يف
االرتقاء بالطالب واملعلم و�أكرث دعماً
للحقل ال�ت�ع�ل�ي�م��ي .ح�ي��ث ت�ستهدف
هذه الربامج تر�سيخ الوالء واالنتماء
وتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة
يف خمتلف املراحل الدرا�سية .
ويف ختام اجلل�سة دار حوار حول �أف�ضل
ال�ت�ج��ارب وامل�م��ار��س��ات ال�ت��ي ميكن �أن
تعزز من جودة الأداء التعليمي لدى
خمتلف عنا�صر العملية التعليمية يف
املدار�س واملعاهد واجلامعات وغريها
من املن�ش�آت التعليمية ذات العالقة .

مهرجان ال�شيخ زايد يحتفل بالعام اجلديد بفعاليات وعرو�ض عاملية

عر�ض �ألعاب نارية ي�ضيء �سماء املهرجان ملدة  40دقيقة متوا�صلة لي�سجل � 3أرقام قيا�سية يف مو�سوعة غيني�س
 -2022طائرة درون تقدم عر�ضا الأول من نوعه يف العامل بعنوان WELCOME 2022

•• �أبوظبي-وام:

اعتمدت اللجنة العليا املنظمة لـ "مهرجان ال�شيخ زايد" ال��ذي يقام حاليا يف
منطقة الوثبة ب�أبوظبي حزمة من الفعاليات والعرو�ض الفلكلورية والفنية
العاملية املبهرة �ضمن احتفاالته بر�أ�س ال�سنة امليالدية وا�ستقبال العام اجلديد
 2022مبا يعزز مكانته الرائدة �ضمن �أهم املهرجانات الثقافية والرتفيهية
العاملية.
وي�شهد مهرجان ال�شيخ زايد فعاليات وا�ستعرا�ضات ا�ستثنائية احتفاال بالعام
اجلديد يف مقدمتها �أ�ضخم عر�ض للألعاب النارية ملدة  40دقيقة متوا�صلة
والذي �سيحطم ثالثة �أرقام يف مو�سوعة "غيني�س" للأرقام القيا�سية من حيث
الكمية والوقت وال�شكل.

وت�سعى عرو�ض الأل�ع��اب النارية �إىل حتطيم الرقم القيا�سي لأك�بر ع��دد من
الألعاب النارية مما مينح زوار املهرجان جتربة ا�ستثنائية مع دخول الدقائق
الأوىل من العام امليالدي اجلديد.
وي�ق��دم امل�ه��رج��ان ع��ر���ض ال ��درون ال�ضخم ال��ذي ي�ط��وف �سماء الوثبة بعنوان
" "WELCOME 2022با�ستخدام  2022طائرة درون والذي يعترب
الأول يف العامل.
كما يقدم املهرجان ل��زواره حف ً
ال غنائياً على م�سرح املهرجان يحييه "�صوت
الإمارات" الفنان عي�ضة املنهايل ال��ذي يقدم للجمهور جمموعة م��ن �أ�شهر
�أغانيه مب�شاركة الفنان العراقي علي �صابر.
وت�شمل االحتفاالت فعاليات ممُ ُيزة للأطفال تتنوع ما بني م�سرحيات وعرو�ض
لل�سريك تقام على م�سرح الأطفال �إىل جانب الألعاب املمتعة يف مدينة الألعاب

الرتفيهية ومُنتجع الفر�سان الريا�ضي وغري ذلك من الأن�شطة التي تبد�أ من
ال�ساعة الرابعة ع�صراً وت�ستمر حتى ال�ساعة الواحدة بعد منت�صف الليل.
وحتتفل �أجنحة الدول امل�شاركة يف املهرجان من خالل عرو�ض كرنفالية ترفيهية
وا�ستعرا�ضات فنية وثقافية فلكلورية عاملية �ستجوب �ساحات املهرجان و�أجنحته
كما تقدم م�ساحات مفتوحة على ال�سعادة والبهجة مبا تقدمه للجمهور من
اال�ستعرا�ضات الفنية والفلكلورية العاملية على م��دار اليوم لتتحوّل منطقة
املهرجان �إىل كرنفال فني عاملي احتفا ًء بالعام اجلديد .2022
وي�ستطيع زوار املهرجان التنقل بني الأجنحة وم�شاهدة �ألوان الفنون ال�شعبية
ال�ت��ي ت�شتهر ب�ه��ا ك��ل دول ��ة م��ن رق���ص��ات وم��و��س�ي�ق��ى و�أه��ازي��ج وت�ق��دم�ه��ا فرق
متخ�ص�صة على امل�سارح التي مت توزيعها على كل الأحياء ويزيد من بهجتها
وجمالها الأزي��اء الفلكلورية التي ترتديها الفرق ال�شعبية وتعك�س ثقافة كل

جمل�س �أمناء هيئة الأعمال اخلريية العاملية يعقد
اجتماعه الثاين ويعتمد موازنة 2022
•• عجمان-وام:

عقد جمل�س �أمناء هيئة الأعمال
اخل�ي��ري� ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ،اجتماعه
اخلتامي لعام  ،2021يف مبنى
الهيئة اجل��دي��د مبنطقة اجلرف
يف عجمان  ،برئا�سة ال�شيخ حممد
بن عبداهلل النعيمي رئي�س جمل�س
الأمناء ،وح�ضور �أع�ضاء املجل�س.
ا�ستهل ال�شيخ حممد بن عبداهلل
النعيمي االجتماع باحلديث عن
�إجن ��ازات الهيئة ،و�أب ��رز حمطات
ال� �ن� �ج ��اح خ� �ل��ال ع� � ��ام ،2021
ال� �س �ي �م��ا احل �� �ص��ول ع �ل��ى جائزة
ح� �م ��دان ب ��ن را�� �ش ��د �آل م �ك �ت��وم 
الإي���س�ي���س�ك��و ل�ل�ت�ط��وع يف تطوير
املن�ش�آت الرتبوية يف دول العامل
الإ�سالمي ،وجائزة ر�أ���س اخليمة
للتميز التعليمي ،و�شهادات الآيزو
يف ع��دد من امل�ج��االت� ،إ�ضافة �إىل
ال �ن �ج��اح يف احل �م�ل�ات املو�سمية،
وامل �� �ش��اري��ع اخل�ي�ري ��ة ،وامل� �ب ��ادرات
اال�ستثنائية ،ال�ت��ي ع ��ززت �سمعة
ال�ه�ي�ئ��ة وم�ك��ان�ت�ه��ا داخ ��ل الدولة
وخارجها.
وت� ��وج� ��ه ب ��أ� �س �م��ى �آي � � ��ات ال�شكر

وال �ت �ق��دي��ر �إىل � �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حميد ب��ن را��ش��د النعيمي
ع �� �ض��و امل �ج �ل ����س الأع � �ل� ��ى حاكم
ع� �ج� �م ��ان ،ع �ل ��ى دع� �م ��ه ال�سخي
وت��وج �ي �ه��ات��ه ال��دائ �م��ة والبناءة،
و�إىل �سمو ال�شيخ عمار بن حميد
ال �ن �ع �ي �م��ي ويل ع� �ه ��د عجمان،
على متابعة احلثيثة ،كما توجه
بال�شكر والعرفان لكافة املح�سنني
واملح�سنات على تربعهم ال�سخي
مل�شاريع الهيئة ودع��م جهودها يف
العمل اخل�ي�ري والإن���س��اين حول

العامل.
و�أ�ضاف ال�شيخ حممد بن عبداهلل
النعيمي ق��ائ�لا  :ن�ستقبل عامنا
اجل��دي��د بهمة وع��زمي��ة ،ومن�ضي
يف م �� �س�يرة اخل �ي�ر والإن�سانية،
ل �ن �� �ص��ل �إىل م � �� � �ش ��ارق الأر� � � ��ض
ومغاربها ،ون�ك��ون �سنداً للفقراء
وعوناً للمحتاجني  ..و�إننا ن�ؤكد
حر�صنا على توفري االحتياجات
ال�ضرورية للأ�سر غري القادرة يف
جم��االت ع��دي��دة� ،أهمها :التعليم
وكفالة الأيتام والرعاية ال�صحية

وب �ن��اء امل� �ن ��ازل وم �� �ش��اري��ع �إطعام
الطعام وم�شاريع الأ�سر املنتجة،
وغريها.
وا�ستعر�ض جمل�س الأم �ن��اء �أهم
امل �� �ش��اري��ع وال�ب�رام ��ج والأن�شطة
اخلريية والإن�سانية التي نفذتها
ال�ه�ي�ئ��ة يف ع ��ام � ،2021ضمن
ال �ب�رام ��ج اخل �م �� �س��ة الرئي�سية،
مم�ث�ل��ة ب��ال�برن��ام��ج االجتماعي،
وال�برن��ام��ج ال��دي �ن��ي ،والربنامج
ال���ص�ح��ي ،وال�برن��ام��ج التعليمي،
وال�برن��ام��ج الإغ��اث��ي ،وب�ل��غ حجم

�إي� ��رادات امل���ش��اري��ع اخل�يري��ة �أكرث
م��ن  405م�لاي�ين دره ��م داخل
الدولة وخارجها.
واع�ت�م��د املجل�س م��وازن��ة الهيئة
ل�ع��ام  ،2022بن�سبة من��و بلغت
 10ب��امل �ئ��ة ،ك �م��ا اع �ت �م��د تقرير
احلوكمة اخلا�ص بالهيئة ،واعتمد
جمل�س الأمناء م�شروع ا�ستثماري
ع �ق ��اري يف �إم� � ��ارة ر�أ� � ��س اخليمة
م�ك��ون م��ن �أرب ��ع ط��واب��ق متكررة،
وناق�ش املجتمعون فتح فرع لهيئة
الأعمال اخلريية العاملية يف �إمارة
دبي.
ح�ضراالجتماع�سعادةعبدالرحمن
غامن عبدالرحمن املطيوعي نائب
رئي�س املجل�س ،و��س�ع��ادة الدكتور
خالد عبدالوهاب اخلاجة الأمني
ال�ع��ام للهيئة ،و�أع���ض��اء املجل�س:
��س�ع��ادة ع�ب��دال�ع��زي��ز ع�ل��ي عبداهلل
ال�شام�سي ،و�سعادة �سلطان خليفة
بن حارب املهريي ،و�سعادة ح�سني
ع �ب��داهلل اخل � ��وري ،و� �س �ع��ادة هند
حممد خلفان بن خربا�ش ،و�سعادة
ع �ب �ي��د ح �م��د ال ��زع ��اب ��ي ،و�سعادة
عائ�شة �إبراهيم الرياي�سة ،و�سعادة
طارق حممود فتح علي اخلاجة.

دولة وتراثها .وت�أتي يف مقدمة هذه العرو�ض الرق�صات الرتاثية الإمارتية مثل
اليولة والرزفة التي ت�ؤديها فرق �إماراتية ويتفاعل معها الزوار ب�شكل كبري.
وحتظى الن�سخة احلالية من مهرجان ال�شيخ زايد بقائمة ثرية من الفعاليات
والعرو�ض الرتفيهية الكربى التي تتنوع بني �صون الرتاث والتثقيف والرتفيه
وتت�ضمن فعاليات االحتفاالت مب�سرية احل�ضارات العاملية واحتفاالت العام
اجل��دي��د �إىل ج��ان��ب م�سرية احل���ض��ارات العاملية وغ�يره��ا م��ن الفعاليات التي
تنا�سب كافة �أفراد العائلة.
ويحر�ص مهرجان ال�شيخ زايد منذ انطالقته على نقل املوروث الفكري والثقايف
للإمارات و�إظهار ثراء تقاليدها و�إب��راز مدى تنوعها من خالل تنظيم حدث
ثقايف عاملي املقايي�س ق��ادر على ا�ستقطاب مواطني الدولة واملقيمني وال�سياح
والزائرين.

عجمان للتنمية االجتماعية متدد فرتة التقدمي
جلائزة القر�آن الكرمي �إىل  30ال�شهر اجلاري
•• عجمان  -الفجر

ك�شفت �سعادة منى �صقر املطرو�شي
مدير عام جمعية عجمان للتنمية
االجتماعية والثقافية  ،عن متديد
ف�ت�رة ال �ت �ق��دمي ل� �ل ��دورة الرابعة
من جائزة ال�ق��ر�آن الكرمي �إىل ٣٠
ال���ش�ه��ر اجل � ��اري وال �ت��ى تنظمها
اجل�م�ع�ي��ة ��س�ن��وي��ا ،ب�ه��دف ت�شجيع
ج �م��ع ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع ع �ل��ى حفظ
ك �ت��اب اهلل .و�أك � � ��دت � �س �ع��ادة منى
�صقر املطرو�شي حر�ص اجلمعية
ع�ل��ى م�ث��ل ه ��ذه اجل��وائ��ز املحفزة
ال �ت��ى ب ��دوره ��ا حت��اف��ظ ع �ل��ى نقل ك �ج��زء �أ� �ص �ي��ل ل�ه��وي�ت�ن��ا العربية
الوعي للأجيال القادمة من خالل والإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة  ،م �� �ش�ي�رة �إىل �أن
ت�ل��اوة ال� �ق ��ر�آن وال �ع �م��ل مب ��ا ورد اجلائزة تهتم بجميع فئات املجتمع
يف �آي��ات��ه ال�ك��رمي��ة ،وب�ه��دف اتقان من املواطنني واملقيمني كما تفتح
ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة واحل� �ف ��اظ عليها ب ��اب ال �ت �ق��دمي للجن�سني الذكور

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو � /شاهد اال�سالم
اب ��و ال�ه��ا��ش��م  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()0034471BX
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0502233356

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /ع� �ب ��داهلل
خ ��زام ال�ع�ب��د اهلل � ،سوريا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()014574728n
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0528828870

والإن� � ��اث وك �ب��ار ال���س��ن و�أ�صحاب
ال �ه �م��م والأط� � �ف � ��ال وال �� �ش �ب��اب يف
امل��راح��ل التعليمية املختلفة ،كما
�أن اجلائزة حددت عدد �أج��زاء لكل
فئة لتحفيز اجلميع على امل�شاركة
م��ن خ�لال االت���ص��ال على الهاتف
الأت� � ��ي ٠٥٠٦٩٩٤٩٣٩٠ ،اجلدير
بالذكر �أن عدد الفائزين يف الدورة
الثالثة كان  ٧٤فائزا خالل الفرتة
م��ن �شهر ن��وف�م�بر ال �ع��ام املا�ضي،
وق��د �شارك يف اجلائزة  ٢٢٥طالبا
م� ��ن م� ��راك� ��ز وم � ��دار� � ��س حتفيظ
القر�آن مثل الهيئة العامة لل�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوق ��اف يف عجمان،
وم��رك��ز حميد ب��ن را��ش��د لتحفيظ
القر�آن ومدر�سة احلكمة ومدر�سة
م� �ن ��ار الإمي � � ��ان وم ��رك ��ز ه ��اج ��ر..
ومركز �آيه لتحفيظ القر�آن

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /بينود بك بهيم
بهادور بي�شوكارما  ،نيبال
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()09120686
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0502229738
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جوائز حمدان التعليمية تطلق املرحلة الثانية من برنامج التحكيم املركزي
•• دبي -وام:

انطلقت املرحلة الثانية من برنامج التحكيم املركزي للدورة
 24من جوائز م�ؤ�س�سة حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء
التعليمي املتميز.
و�أ�شار الدكتور علي الكعبي ،رئي�س ومن�سق عام جلان التحكيم
يف اجلوائز �إىل �أن عمليات التحكيم بد�أت منذ �شهر �أكتوبر
املا�ضي حيث مت ا�ستقبال  375م�شاركة ت�أهّل منها 327
�إىل برنامج التحكيم املركزي والذي ينق�سم �إىل مرحلتني،
الأوىل م�ن��ه ن�ظ��ري��ة وال�ث��ان�ي��ة م�ي��دان�ي��ة .و�أ� �ض��اف الدكتور
الكعبي �أن التحكيم امليداين قد بو�شر من خالل املقابالت

والزيارات امليدانية االفرتا�ضية ومن املقرر �أن ينتهي خالل
�شهر دي�سمرب اجلاري.
ويتم خ�لال املرحلة الثانية م��ن برنامج التحكيم املركزي
بحث اجل��وان��ب املتعلقة باملر�شحني ،حيث يحر�ص برنامج
التحكيم امل��رك��زي اىل ��ض�م��ان ��س�ير م��راح��ل اجل��وائ��ز وفق
�أف�ضل املعايري العاملية ،مبا يعك�س مكانة اجلوائز الرائدة
على م�ستوى املنطقة والعامل.
ب ��دوره ق��ال ال��دك�ت��ور ج�م��ال امل �ه�يري ،ن��ائ��ب رئ�ي����س جمل�س
الأم�ن��اء ،الأم�ين العام مل�ؤ�س�سة حمدان بن را�شد �آل مكتوم
ل�ل��أداء التعليمي املتميز" :ي�سرنا ال�ب��دء باملرحلة الثانية
من التحكيم املركزي جلوائز م�ؤ�س�سة حمدان بن را�شد �آل

مكتوم لل��أداء التعليمي املتميز .ونحر�ص يف امل�ؤ�س�سة من
خالل عملية التحكيم املركزي على �إج��راء بحث م�ستفي�ض
لكل م�شارك على حدة وفق معايري موحّ دة وب�أق�صى درجات
ال�شفافية واملو�ضوعية .ونهدف من خالل هذه اجلوائز اىل
دعم املنظومة الرتبوية وحت�سني خمرجاتها ،ون�شر ثقافة
التميز التعليمي بهدف تطوير التعليم واالرت �ق��اء بكامل
مكونات العملية التعليمية وت�أهيل الطالب ملواكبة املتغريات
العاملية .كما تعنى اجلوائز بالنهو�ض بكل القطاعات وامليادين
التعليمية م��ن خ�لال ت�ك��رمي النخب ال�ترب��وي��ة م��ن طالب
ومعلمني وم��دار���س وجامعات وم�شاريع تعليمية والتنويه
بدورهم يف ال�سري قدماً بالقطاع التعليمي.

خالل م�شاركتها يف اجتماع جلنة الربملان العربي لل�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية وحقوق الإن�سان يف ع ّمان

07

�شذى النقبي :د�ستور وت�شريعات دولة الإمارات ر�سخت مبد�أ تعزيز وحماية حقوق الطفل و�ضمنت منوه يف بيئة �آمنة و�صحية
عمان-الفجر:
•• ّ

�أكدت �سعادة �شذى �سعيد النقبي ع�ضو
امل�ج�ل����س ال��وط �ن��ي االحت� � ��ادي ،ع�ضو
جمموعة ال�شعبة الربملانية الإماراتية
يف ال�برمل��ان ال�ع��رب��ي� ،أن د�ستور دولة
الإم ��ارات ر��س��خ م�ب��د�أ تعزيز وحماية
حقوق الطفل ،وحر�صت الدولة على
حماية حقوق الطفل الأ�سا�سية من
خ�ل�ال الت�شريعات ال�ت��ي تكفل منوه

يف بيئة �آمنة و�صحية ،وتلبي قدراته
ومهاراته وطموحاته.
جاء ذلك خالل م�شاركتها يف اجتماع
جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية
وح�ق��وق الإن���س��ان املنعقدة يف مدينة
ع � ّم��ان باململكة الأردن �ي��ة الها�شمية،
� �ض �م��ن �أع� �م ��ال اج �ت �م��اع��ات اللجان
الدائمة والفرعية للربملان العربي،
وج�ل���س�ت��ه ال�ث��ان�ي��ة م��ن دور االنعقاد
الثاين من الف�صل الت�شريعي الثالث

املقرر عقدها اليوم اخلمي�س املوافق
 23دي�سمرب 2021يف مقر جمل�س
النواب الأردين .وقالت �سعادة النقبي
نائب رئي�س جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة وح �ق ��وق الإن� ��� �س ��ان� ،إن
ال�ل�ج�ن��ة ن��اق���ش��ت خ�ل�ال اجتماعاتها
م��ذك��رة الأم��ان��ة العامة ب�ش�أن �إعداد
ا�سرتاتيجية عربية موحدة ملكافحة
ا� �س �ت �غ�ل�ال وع �م��ال��ة الأط � �ف � ��ال ،ومت
عر�ض مالحظات ومقرتحات ال�شعبة

الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي
ال�ت��ي �أك ��دت على �أه�م�ي��ة �ضبط �إطار
ال �ت �ع��ري �ف��ات وامل �ف��اه �ي��م ف�ي�م��ا يتعلق
ب��ال�ط�ف��ل وع�م��ال��ة ال�ط�ف��ل ،و�ضرورة
ت �ق��وي��ة الإط� � ��ار ال �ق ��ان ��وين اخلا�ص
ب �ح �ق��وق وح �م��اي��ة الأط� �ف ��ال وتعزيز
ف�ع��ال�ي�ت��ه ،و�أه �م �ي��ة ت�ك��ات��ف وت�ضامن
جميع قطاعات املجتمع عرب �شراكات
ا�سرتاتيجية ب�ين م�ؤ�س�سات القطاع
اخلا�ص واملجتمع امل��دين يف مواجهة

هذه الظاهرة ،و�أهمية تبادل اخلربات
وامل� �ع ��ارف وامل �م��ار� �س��ات اجل �ي��دة بني
الدول العربية بهذا ال�ش�أن.
و�أ� �ش��ارت خ�لال مداخلتها يف اللجنة
�أن ق��وان�ين العمل يف دول��ة الإم ��ارات
مت�ن��ع ع�م��ال��ة الأط �ف��ال ،ح�ي��ث حتظر
ت�شغيل الأط�ف��ال دون �سن � 15سنة،
�أم��ا بالن�سبة للذين ت�تراوح �أعمارهم
م��ن � 15إىل � 18سنة في�سمح لهم
بالعمل بناء على �شروط معينة تتعلق

ب�ساعات العمل وظروفه و�أ�شكاله.
و�أ� �ض��اف��ت � �س �ع��ادة � �ش��ذى ال�ن�ق�ب��ي �أن
جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية
وح� �ق ��وق الإن� ��� �س ��ان ن��اق �� �ش��ت كذلك
خالل اجتماعها ،حماور تقرير حالة
ح �ق��وق الإن �� �س��ان يف ال �ع��امل العربي
لعام 2021م ،واطلعت على مذكرة
الأم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة ح� ��ول ال �ت �ط��ورات �إع � ��داد خ�ط��ة ب��رن��ام��ج ل�ت�ن�ظ�ي��م عدد امل���س�ت��وى ال � ��دويل ،ون��اق���ش��ت مقرتح
ال �ت��ي ت���ش�ه��ده��ا ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة يف م��ن ال�برام��ج وامللتقيات م��ع الهيئات مكتب الربملان العربي ب�إ�ضافة مادة
حماية حقوق ال�سجناء ،وم�ستجدات والأجهزة املعنية بحقوق الإن�سان على لنظام موظفي الربملان.

افتتاح  4معار�ض �ضمن مهرجان الفنون الإ�سالمية
•• ال�شارقة -الفجر

اف �ت �ت��ح � �س �ع��ادة ع �ب��د اهلل العوي�س،
رئي�س دائ ��رة الثقافة يف ال�شارقة،
واال�ستاذ حممد �إبراهيم الق�صري،
م��دي��ر �إدارة ال �� �ش ��ؤون ال�ث�ق��اف�ي��ة يف
الدائرة ،مدير املهرجان 4 ،معار�ض
تن ّوعت م��ا ب�ين ال�شخ�صية املوازية
والأعمال اخلط ّية و�أخرى امل�شغولة
بالذهب ،وذل��ك يف �ساحة اخل��ط يف
قلب ال�شارقة� ،ضمن فعاليات الدورة
ال��راب �ع��ة وال�ع���ش��ري��ن م��ن مهرجان
الفنون الإ�سالمية ،بح�ضور فنانني
وخطاطني و�إعالميني من خمتلف
دول العامل.

وجت � � � � � � ّول ال � �ع� ��وي � ��� ��س وال� �ق� ��� �ص�ي�ر
واحل �� �ض��ور يف امل �ع��ر���ض ال�شخ�صي
امل��وازي " جتليات" للفنان ال�سوري
ج�لال امل �ح��ارب ،وم�ع��ر���ض "الر�سم
بالذهب" يف ب �ي��وت اخلطاطني،
ح�ي��ث اط�ل�ع��وا ع�ل��ى �أع�م��ال��ه الفنية
التى قدّمها ب��ر�ؤي��ة جمالية الفتة،
وا�ستمعوا �إىل ��ش��روح ح��ول املعاين
ال�ت��ي حتملها الأع �م��ال ف���ض� ً
لا عن
ً
كيفية اال�شتغال عليها ،مو�ضحا �أن
امل�ع��ر���ض مي��زج م��ا ب�ين الكال�سيكي
واللوين احلروف".
�أم��ا معر�ض "جتليات" ف�ك��ان على
خ� � ّ�ط� ��ي ذو ط� ��اب� ��ع ل� � ��وين ح � ��روف
ق�صة
ت�شكيلية وكال�سيكية يحكي ّ

ج �م��ال احل� ��رف ال �ع��رب��ي ،وقدرته
على التج ّلي ب�أبهى �صورة ،وقدرته
على خلق ج ّو من التناغم الروحي
وال �ب �� �ص��ري ب��واق��ع �إب ��داع ��ي ،حيث
ق�صة مراد
يحكي املعر�ض احلرويف ّ
النف�س الب�شرية ،ورغبتها بالو�صول
لأب�ه��ى ��ص��ور اجل�م��ال والإب� ��داع عن
ط��ري��ق تع ّلقها الفل�سفي بخالقها،
وان �� �ص �ه��اره��ا وذوب��ان �ه��ا يف امللكوت
الإلهي ،حيث �إن ّ
اخلط العربي كان
وم ��ا زال ي�خ�ل��ق م���س��اح��ات وا�سعة،
و�آفاقاً ال متناهية من التم ّيز.
�أما "الر�سم بالذهب" فهو معر�ض
يعك�س ا��س�ت�خ��دام ف��ن ال�ت��ذه�ي��ب يف
تزيني اللوحات اخلطية ،ف� ً
ضال عن

تزيني �صفحات القر�آن الكرمي ،ومع
ت�ط��ور ف��ن اخل ��ط ،جت ��ددت الر�ؤية
ال �ف �ن �ي��ة ل �ف��ن ال �ت��ذه �ي��ب ب�أ�شكال
متعددة ،بحيث �أ�صبح لكل بلد فنه
اخلا�ص ،فلم يعد فن التذهيب اليوم
مرتبط باخلط ،فيعر�ض اليوم كفن
م�ستقل وقد �أب��دع الفنانون يف هذا
امل�ج��ال ،كما ن��رى على نحو جمايل
يف هذا املعر�ض �أعمال مت ت�صميمها
بر�ؤية فنية عالية من  7فنانات من
�إي��ران ،وهن� :أري��زو �شايل ،وفاطمة
دو� �س �ت��ي ،وم �ن�ي�رة ك �ل �ه��ر ،وبروانة
لطيفي ،وب ��وران �أزرك �م��ان ،و�ستارة
قنربي ،وزهرا دو�ستي.
وم��ن ب�ي��وت اخل�ط��اط�ين �إىل مركز

ال� ��� �ش ��ارق ��ة ل� �ف ��ن اخل� � ��ط ال �ع��رب��ي
والزخرفة ،جت ّول العوي�س والق�صري
واحل� ��� �ض ��ور ب �ي�ن الأع� � �م � ��ال الفية
اخلطية واحلروفية وفن التذهيب،
حيث جت ّلت �إب��داع��ات الفنانني من
خ�ل�ال مل���س��ات ج�م��ال�ي��ة ،يف معر�ض
بعنوان "زوايا الإبداع" ،ومعر�ض
�آخ��ر بعنوان "زهور على حروف"،
ُ
معر�ض "زوايا الإبداع" �ضمن
وي�أتي
ن�شاطات الدورة الرابعة والع�شرين
م��ن م�ه��رج��ان ال�ف�ن��ون الإ�سالمية،
وي���ش��ارك فيه اخل�ط��اط�ين :حممد
ال � �ن� ��وري وم �� �ص �ع��ب ال� � � � �دّوري من
العراق ،وحممد ف��اروق احل�دّاد من
� �س��وري��ا ،ب ��أع �م��ال مفعمة بالإبداع

وتنب�ض باحلياة ،كما جت�سدت فكرة ويقوم معر�ض "زهور على حروف" ال �ع��دي��د م��ن الأع� �م ��ال اخل� ّ�ط �ي��ة و
معر�ض �أ�ساتذة مركز ال�شارقة لفن ع �ل��ى � �ش��راك��ة ف�ن�ي��ة ب�ي�ن الفنانني امل ��زخ ��رف ��ة ب �ل �م �� �س��ات ت �ن �ط �ل��ق من
اخل��ط ال�ع��رب��ي وال��زخ��رف��ة يف رفدِ ال�ترك �ي�ين ح���س�ين ك��ون��دوز وبتول �إب��داع �ه �م��ا يف ه� ��ذا امل� �ج ��ال الفني
امل�شهد الت�شكيلي من ر�ؤي ٍة مغايرة .دمي�ي��ر ،وي ��رك ��ز ع �ل��ى ع �ل��ى ترميم احليوي.

الأول على م�ستوى الدولة واملنطقة

اجتماعية ال�شارقة تطلق برناجما مهنيا لكبار ال�سن
خدمة �أنف�سهم لكي يكملوا حياتهم
ب �ف��اع �ل �ي��ة و�إن� �ت ��اج� �ي ��ة ومب�شاركة
ب��امل �ج �ت �م��ع وا� �س �ت �غ�ل�ال مقدراتهم
وخرباتهم و�إخ��راج�ه��م من عزلتهم
ب ��إع��ادت �ه��م �إىل احل �ي ��اة املجتمعية
واالختالط باملجتمع .وهذا التوجه
للم�ؤ�س�سات املعنية �سبق التوجهات
احلكومية �أو الر�سمية بالدولة.

•• ال�شارقة-الفجر:

للمرة الأوىل على م�ستوى الدولة،
تطلق دائرة اخلدمات االجتماعية يف
ال�شارقة برناجما مهنيا لكبار ال�سن
بالتعاون مع مركز التعليم امل�ستمر
والتطوير املهني يف جامعة ال�شارقة،
والذي يعد الربنامج اجلامعي الأول
للجامعة �أي�ضا.
وبالفعل مت تر�شيح  24م�سن وم�سنة
من دار رعاية امل�سنني التابع لدائرة
اخل� ��دم� ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة �صاحبة
ف�ك��رة ال�برن��ام��ج ،ت�ت�راوح �أعمارهم
بني  75 60-من امل�ستفيدين من
خ��دم��ات ال ��دائ ��رة ،ل�لان���ض�م��ام �إىل
الربنامج.

من الإدارة العليا لدائرة اخلدمات
االج�ت�م��اع�ي��ة حت��ت ع �ن��وان برنامج
كبار ال�سن كوننا ن��أم��ل يف ا�ستمرار
الأول من نوعه
وت� ��� �ش ��رح م � ��رمي ال� �ق� �ط ��ري مدير هذا التوجه املهني الأكادميي لكافة
دار رع��اي��ة امل���س�ن�ين ع��ن الربنامج كبار ال�سن م�ستقبال.
وتفا�صيله ،قائلة ،احلمدهلل نحن على
م�شارف االنتهاء من املرحلة الأوىل ،خدمة نف�سه بنف�سه
وال�ت��ي تعد م��ن �ضمن ا�سرتاتيجية وال� � �ه � ��دف م � ��ن ط� � ��رح ال �ب�رن ��ام ��ج،
ال� ��دائ� ��رة ب� ��إط�ل�اق ب��رن��ام��ج تعليم بح�سب ال�ق�ط��ري ،ه��و خ��دم��ة كبري
للمنت�سبني م��ن ك �ب��ار ال���س��ن لدى ال �� �س��ن ب�ن�ف���س��ه ب ��ال ��درج ��ة الأوىل،
ال��دائ��رة ،وه��ذه املرحلة والتي كانت ورف ��ع م�ستوى اال��س�ت�ق��رار النف�سي
بعنوان "�صحتي حياتي" تق�ضي �إىل والتمكني الأ� �س��ري ل��دى امل�شاركني
مرحلة الربنامج املهني ،بعد الت�أكد من كبار ال�سن من خ�لال �إك�سابهم
من جناحها وفعاليتها للطلبة من املعرفة وامل �ه��ارات ال�لازم��ة لتحقيق
ك�ب��ار ال���س��ن ،وال �ت��ي بحقيقة الأمر م �ت �ط �ل �ب��ات اال� �س �ت �ق ��رار والتمكني
تب�شر باخلري ،كون ردود الفعل جيدة م��ا ي�سهم يف رف��ع ك�ف��اءة �أ��س��ره��م �أو
ج ��دا ،ويف ه��ذه احل��ال��ة �سيتم ب�إذن م�ؤ�س�ساتهم ال�ت��ي �سينتمون �إليها
اهلل اعتماد وتنفيذ الربنامج الأول وحت �ق �ي��ق ه��دف �ه��ا الأ� �س �م��ى يف بناء
م ��ن ن��وع��ه ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال ��دول ��ة ،جم �ت �م��ع �آم � ��ن وم �� �س �ت �ق��ر .وكذلك

رف��ع ثقافتهم للحياة االجتماعية
والأ� �س��ري��ة ب �ن��اء ال �ق ��درات الفكرية
للتطوير امل�ستمر حلياة �أف�ضل ،و�أن
يكونوا �أ�شخا�ص فاعلني يف امل�ستقبل،
�إ�ضافة �إىل �أمور �أخرى.
جتربة ناجحة
وبدوره ر�أى الدكتور را�ضي الزبيدي
م ��دي ��ر م ��رك ��ز ال �ت �ع �ل �ي��م امل�ستمر
والتطوير املهني� ،أن برنامج "�صحتي
حياتي" كان جتربة ناجحة ملركزنا
ك ��ون ��ه م �ت �ف��رد ول� ��ه ه ��وي ��ة خا�صة،
و��ش��رح �أن ال�برن��ام��ج يت�ضمن ثالث
حماور وهي :ال�صحة العامة ويندرج
حتتها ال�صحة التغذوية لكبار ال�سن،
ومفهوم الغذاء ال�صحي وتطبيقاته،
احلفاظ على وزن �صحي ،والتغذية
و�صحة العظام لدى كبار ال�سن.
كما يت�ضمن االحتياجات الغذائية
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ل � �ك � �ب� ��ار ال � �� � �س� ��ن وي � � �ن � � ��درج حتتها على مقاعد الدرا�سة ملدة � 16ساعة
ال�سلوكيات الغذائية ال�صحيحة التي مق�سمة على يومني بالأ�سبوع مبعدل
تعزز �صحتهم ،واملكمالت الغذائية� ،ساعتني.
والتحديات ال�صحية والتغذوية.
وي �ت �ع �ل��ق امل� �ح ��ور ال� �ث ��اين بال�صحة ين�سجم وتوجهات ال�شارقة
النف�سية وتغرياتها مع تقدم العمر �أم��ا الدكتور ط��ارق ع�سيلي امل�شارك
وم �ظ��اه��ر اال� �ض �ط��راب��ات النف�سية بالربنامج ،فقال �أنه تفاجئ ب�إقبال
وكيفية التخل�ص منها ،والأخطار كبار ال�سن على الربنامج و�شعورهم
ال���ص�ح�ي��ة ال�ن��اج�م��ة ع��ن ال�ضغوط ب��ال��ر��ض��ا ع�ن��ه وااله �ت �م��ام باحل�ضور
النف�سية وق��درة الفرد على مواجهة وامل �� �ش��ارك��ة وط � ��رح اال� �س �ئ �ل��ة ،و�أن� ��ه
الأزم� ��ات املختلفة ،وامل �ح��ور الثالث ا�ستفاد منها �شخ�صيا ،وعلى ال�صعيد
يتعلق ب�صحتهم ال�ب��دن�ي��ة وكيفية ال�ث��اين �أك��د ب ��أن الربنامج يعزز من
االع �ت �ن��اء ب�ه��ا والأن �� �ش �ط��ة املنا�سبة لقب ال�شارقة مدينة مراعية لل�سن،
وت�ع��زي��ز ال�ك�ت�ل��ة الع�ضلية و�سالمة والأه ��م م��ن ذل��ك ه��و ان�سجامه مع
العظام .و�أ�شار الزبيدي ب�أن الربنامج ت��وج �ه��ات � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
ط�ب��ق بطريقتني اف�ترا��ض�ي��ة لكبار الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ال �� �س��ن امل�ق�ي�م�ين يف م �ن��اط��ق بعيدة ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
مثل خورفكان ودب��ا احل�صن وكلباء الأخرية والتي قدمت حلوال جديدة توجه �سبق احلكومات
وال��زي��د� ،أم��ا بقية الطلبة فداوموا لكبار ال�سن بالإمارة ت�ساعدهم ماديا من جانب �آخر ثمن الدكتور ريا�ض
ومعنويا ومعي�شيا.
و�أع�ق��ب ق��ائ�لا :ب ��أن االه�ت�م��ام بكبار
ال���س��ن ل��ه ف��ائ��دة ع�ل��ى ال� ��دول ،ومن
�� �ش� ��أن ��ه ال �ت �ق �ل �ي��ل م� ��ن ال �ك �ث�ي�ر من
امل �ي��زان �ي��ات وامل �� �ص��اري��ف خ��ا� �ص��ة يف
جمال الطبابة والأدوي��ة ،فاالهتمام
بال�صحة والتغذية يخفف من مر�ض
كبار ال�سن ،وال يعودون بحاجة �إىل
�شراء الأدوية و�إجراء العمليات ،كما
و�أن متكينهم من االهتمام ب�صحتهم
ومم��ار� �س��ة ال��ري��ا� �ض��ة مي�ك�ن�ه��م من
ا�ستكمال �أعمالهم ودورهم يف احلياة
العملية م��ا ي��زي��د م��ن انتاجياتهم
وع��دم �إتكالهم على ال��دول��ة �أو على
الآخرين ،لذا فالربنامج يلبي كافة
هذه امل�ستلزمات.
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9597/2021/207تنفيذ جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املدعي عليه  -1 :الطري الذهبي لل�سفر وال�سياحة �ش.ذ.م.م
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي :ال�ضيافة لل�سياحة �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ()201.150
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/1/3ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة التقا�ضي
عن بعد ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

�إىل املدعي عليه  -1 :مقاوالت االنظمة التنفيذية (م�سك) �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
 جمهويل حمل الإقامةمبا ان املدعي :احلبل لتجارة مواد البناء �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ()20700.80
دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اخ��ر فاتورة وحتى
ال�سداد التام �ضم ملف النزاع التجاري رقم . 2576/2021
وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2021/12/28ال�ساعة � 09:00صباحا يف قاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

��ش��اك��ر ع�ب�ي��د رئ�ي����س ق���س��م التغذية
العالجية واحلميات يف كلية العلوم
ال�صحية بجامعة ال�شارقة ،امل�شارك
يف ال�برن��ام��ج على �أه�م�ي��ة ط��رح��ه ملا
ل��ه م��ن ت ��أث�يرات �إيجابية على كبار
ال�سن ،وقال :دخلنا مبرحلة حياتية
خمتلفة فيها االعتماد الكثري على
التكنولوجيا بحيث �أطلق على هذا
الع�صر ع�صر الك�سل ،لأن جزء كبري
منا يعمل من وراء مكتبه .وبالتايل
ف� ��إن ك �ب��ار ال���س��ن ،ه��م ف�ئ��ة ح�سا�سة
وي�ج��ب االن�ت�ب��اه ك�ث�يرا على غذائها
ال�صحي ،وممار�ستها للريا�ضة.
و�أ�ضاف ،بت�صوري �أن اجلهات املعنية
بكبار ال�سن بالدولة ويف مقدمتهم
دائ��رة اخلدمات االجتماعية ،التفت
�إىل كبار ال�سن بنظرة خمتلفة ،ومل
تكتفي برعايتهم �صحيا بل التفت
�إىل ج��ان��ب مهم وه��و متكينهم من

نظام حياتي خمتلف
وبالن�سبة ل�ل�برن��ام��ج ،ق ��ال� ،أن فئة
كبار ال�سن هي فئة مهمة باملجتمع،
وب ��ال � �ت ��ايل ع� �ن ��دم ��ا ي �ت �ع �ل��ق الأم � ��ر
ب�سالمة �صحتهم ،ف�ه��م يحتاجون
�إىل ب��رن��ام��ج غ��ذائ��ي خم�ت�ل��ف عما
نقدمه للمراحل العمرية الأخرى
مثل ال�شباب .فعند التقدم بالعمر
ت�ت�غ�ير ال�ع�م�ل�ي��ات الفي�سيولوجية
ع��ن عملها بفرتة ال�شباب ويختلف
ن�ظ��ام�ه��ا ال �غ��ذائ��ي .وه� ��ذا التغيري
ي �ن��درج حت�ت��ه ال�ك�ث�ير م��ن املتغريات
ب��اجل���س��م م�ث��ل اح�ت�ي��اج��ات��ه للطاقة
وتطوير الع�ضالت ومعدل الدهون
ون �� �س��ب ال �ك ��ارب ��وه �ي ��درات وامل� �ع ��ادن
والدهون والفيتامينات والربوتينات.
والربنامج الذي قدمناه يعرف كبار
ال �� �س��ن ع �ل��ى ال �ت �غ��ذي��ة ال�صحيحة
وكيفية ح�سبة االح�ت�ي��اج لكل املواد
ال �غ��ذائ �ي��ة واالن �ت �ب��اه واالب �ت �ع��اد عن
االغ��ذي��ة امل���ض��رة وال �ع��ادات ال�سيئة
م�ث��ل ال �ت��دخ�ين ،م�ع�ق�ب��ا ب��ال �ق��ول �أن
التجاوب من قبل الطلبة كان الفتا،
ب��ل �أن معظمهم ل��دي�ه��م معلومات
�صحية لكنها حتتاج �إىل تنظيم.

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/6896امر �أداء  ،ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( 22041.5درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ �:شركة عرب اخلليج للخر�سانه اجلاهزه ذ.م.م
عنوانه :االم��ارات  -ام��ارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع مرا�سى دراي��ف  -مبنى بناية بلو باي � -شقة مكتب
402
املطلوب �إعالنهما  -1:بدر عامل حممد فاروق � -2شانكو للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفتهما  :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 220241.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ايه ات�ش كي انرتنا�شيونال �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/شركة الرو�ضة لل�صيانة العامة والديكور ذ.م.م
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )416176.53درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم خلزنية
املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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توغو حتتفل بعيدها الوطني يف �إك�سبو 2020
•• دبي-وام:

احتفلت جمهورية توغو بعيدها الوطني يف �إك�سبو  2020دبي بح�ضور
معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل نهيان وزير دولة ومعايل فيكتوار
توميغا داغبي رئي�سة وزراء جمهورية توغو وبانكا جون�سون املفو�ض
العام جلناح توغو .بد�أ احلفل برفع علمي دولة الإمارات العربية املتحدة
وجمهورية توغو كما تخلله �أداء فني قدمته الفرقة املو�سيقية الأكرث
�شهرة يف توغو “طوفان” عك�س روح الرتاث واملعا�صرة يف الدولة.
وق ��ال م�ع��ايل ال�شيخ �شخبوط ب��ن ن�ه�ي��ان �آل ن�ه�ي��ان :ا��س�ت��وح��ي جناح
توغو من الر�ؤية الثاقبة للدولة والتي تهدف للجمع ما بني التقاليد
االجتماعية العريقة واحلياة الع�صرية من خ�لال التقنيات الرقمية

وتقنيات االت�صال واملعلومات كما ي�سرد اجلناح عرب التقنيات الرقمية
�أف�ضل ممار�سات توغو على �صعيد اال�ستدامة ومرونتها االقت�صادية
واالجتماعية وي�سلط ال�ضوء �أي�ضا على الر�ؤية البعيدة املدى للدولة يف
جماالت التنمية من خالل ا�ستخدام امل�ساحات الذكية.
و�أ�ضاف ان م�شاركة توغو يف �إك�سبو  2020جت�سد التزامها ب�أن ت�صبح
راف��دا رئي�سيا لتقدمي اخلدمات يف منطقة غرب �أفريقيا وب��أن ت�سخر
التقنية الرقمية يف خدمة �شعبها ورفاهيته وتتطلع توغو �أي�ضا عرب
هذه امل�شاركة �إىل البناء على ال�شراكات القائمة بني بلدينا بالفعل يف
خمتلف القطاعات ذات االهتمام امل�شرتك ومن بينها الأعمال اللوج�ستية
والزراعة والرقمنة ومتكني ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة.
من جهتها قالت معايل فيكتوار توميغا داغبي� :أود �أن �أعرب عن خال�ص

�شكري لدولة الإم��ارات على تنظيم هذا احلدث العاملي البارز وكذلك
لفريق التنظيم على الرتحيب احلار والأخ��وي الذي حظينا فيه منذ
بداية هذه الدورة من �إك�سبو العاملي فاجلو ال�ساحر اىل جانب احلداثة
التي ننغم�س فيها هنا ،تعك�س �شعار �إك�سبو “توا�صل العقول و�صنع
امل�ستقبل.
و�أ�ضافت انه يف م�سريتها نحو التقدم جعلت توغو التكنولوجيا الرقمية
�أول��وي��ة وه��ذا م��ا يو�ضح اخ�ت�ي��ار م��و��ض��وع م�شاركتنا هنا وه��و “�إدراج
التكنولوجيا الرقمية يف تنمية ال�سكان” ف�ه��ذا امل�ح��ور ه��و ج��زء من
ا�ستمرارية تنفيذ الر�ؤية التنموية لبلدنا والتي تقوم على زيادة رقمنة
احلياة العامة وللقيام بذلك تقرتح خارطة الطريق احلكومية اخلا�صة
بنا للفرتة  2025-2020والتي تعزز الدمج والوئام االجتماعيني

و�إيجاد فر�ص عمل من خالل  42م�شروعًا و�إ�صالحا  75يف املائة منها
حتتوي على مكون رقمي .و قالت �إن طموحنا هو توفري هوية رقمية
جلميع ال�سكان الذين يعي�شون يف توغو وتطوير �سجالت و�أدوات رقمية
مبتكرة لتح�سني ا�ستهداف ودع��م ور�صد ال�سكان الأك�ثر �ضعفاً وهذا
�سيجعل من املمكن بف�ضل التكنولوجيا الرقمية ت�سهيل و�صول ال�سكان
�إىل اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية ال �سيما يف قطاع ال�صحة والتعليم
وال�ضمان االجتماعي.
وتهدف توغو من خالل م�شاركتها يف �إك�سبو  2020دبي �إىل �إظهار
ابتكار وبراعة �شعب توغو حيث يعر�ض اجلناح بع�ضا من �أبرز �إجنازات
ال�شركات النا�شئة واالخرتاعات يف البالد يف قطاعات ال�صناعة الرقمية
والتكنولوجيا.

08
م�س�ؤولو وموظفو �أجنحة م�شاركة� :إك�سبو  2020جامعة تفاعلية تعزز احلياة يف امل�ستقبل
•• دبي -وام:

م��ن ��س��اح��ة ال��و��ص��ل م� ��روراً بجناح
الإم� ��ارات م��وط��ن احل�ل��م والإجن ��از،
والنافذة املفتوحة من الأر���ض �إىل
ال�سماء يف ال�سعودية ،وم�شاهدة توت
عنخ �آمون يف م�صر ،وجمال الطبيعة
يف الأم��ازون بالربازيل ،و�سرياً مع
احل��رك��ة التي ال تتوقف يف رو�سيا،
وان��دم��اج �اً يف ال�ت�ع�ل��م باملختربات
الأمل ��ان� �ي ��ة ،وال ��رح �ل ��ة ال��رق �م �ي��ة يف
ب��ري �ط��ان �ي��ا ،وجت ��رب ��ة ال �� �س �ح��ر يف
امل���س��اح��ات اخل �� �ض��راء ب�سنغافورة،
والعثور على كنوز باك�ستان املخفية،
ومن�ش�آت ثالثية الأبعاد يف اليابان،
واال��س�ت��دام��ة يف الإب ��داع الإيطايل،
ي��وا��ص��ل “�إك�سبو  “ 2020دوره
املبتكر كجامعة تفاعلية ميدانية
تعزز احلياة يف امل�ستقبل ،بح�سب ما
�أفاد به م�شاركون يف �إك�سبو 2020
دبي.
وقال م�س�ؤولو فرق �أجنحة م�شاركة

يف “�إك�سبو  “ :”2020ن�شارك
يف �إك�سبو  2020دب��ي �ضمن فرق
ا��س�ت�ق�ب��ال زوار الأج�ن�ح��ة وذل ��ك يف
جت��رب��ة ت �ع��زز احل �ي��اة يف امل�ستقبل
ن �ت �ي �ج ��ة ال� �ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع خمتلف
اجلن�سيات والثقافات يف وقت واحد
وب�صورة يومية”.
وق��ال��ت دوراك ��ي �أر�أراو �أم ،م�شرفة
ج �ن ��اح ب ��اب ��وا غ �ي�ن �ي��ا اجل ��دي ��دة �إن
العمل يف �إك�سبو جتربة فريدة من
نوعها م��ن حيث التعلم التفاعلي
اليومي ونقل تاريخ ب�لادي للعامل
ومعرفة اهتمامات الب�شر ،م�ضيفة
�أن م��ا تكت�سبه م��ن م���ش��ارك�ت�ه��ا يف
�إك�سبو عرب تواجدها يف جناح بابوا
غينيا اجلديدة هو جتربة تفاعلية
ميدانية عاملية �شاملة.
و�أ�ضافت جينا زجن��ي مديرة جناح
ال �غ��اب��ون� ،أن م���ش��ارك�ت�ه��ا يف جناح
بالدها خالل �إك�سبو �أحدث تغيريات
كبرية يف مداركها ومعارفها الثقافية
وطموحاتها التعليمية وامل�ستقبلية .

وقالت  “ :ال �أقول �أ�شارك يف �إك�سبو
و�إمنا التحقت ب�أول جامعة ميدانية
للتعلم التفاعلي و�صناعة م�ستقبل
الب�شرية �إن �ه��ا جت��رب��ة امل���ش��ارك��ة يف
�إك�سبو” ،الفتة �إىل �أن الغابون هي

�أر� ��ض ال�ف��ر���ص وال�ع�ج��ائ��ب وميكن
و��ص�ف�ه��ا ب�ك�ل�م��ة واح � ��دة ه��ي �أر� ��ض
التنوع ،وتغطي الغابات  88%من
م�ساحة الغابون التي تعد حممية
طبيعية ل�صالح الكوكب فالغابون

ه��ي الطبيعة� .أم��ا �أن�ي�ت��ا رامومون
�سينز م��ن ج�ن��اح مدغ�شقر “�أر�ض
العجائب “ ف�أ�شارت �إىل �أن جتربة
امل�شاركة يف �إك�سبو فتحت لها �آفاقاً
ج��دي��دة للمعرفة و�أه�ل�ت�ه��ا للعمل

م�ستقب ً
ال يف ال�ع��دي��د م��ن املجاالت
املختلفة ،فيما اكت�سب ح�سام عبد
احلميد �أح��د �أف��راد طاقم ا�ستقبال
ال� � ��زوار يف ج �ن��اح ال �ي��ون��ان معرفة
كبرية باللغة اليونانية ،م�ستعر�ضاً
ت��وج �ه��ات ال� �ي ��ون ��ان ن �ح��و الطاقة
النظيفة وبحلول  2030ف�إن ثلثي
كل كيلوواط م�ستهلكة يف اليونان
�ستكون من الطاقة املتجددة.
وق ��ال ��ت �أن �ي �� �س��ا اجن � ��و م ��ن فريق
ال�ع�م��ل ب�ج�ن��اح بنغالدي�ش �شاهدت
وتعاملت م��ع جمموعة م��ن الب�شر
متثل التنوع الإن�ساين حول العامل،
معتربة تواجدها يف �إك�سبو فر�صة
ذه�ب�ي��ة للتعلم ال �ي��وم��ي واكت�ساب
اخلربات واملعرفة العاملية.
وق��ال��ت رن��ا عبد املعطي م��ن فريق
اجل�ن��اح امل���ص��ري :مكت�سبات كبرية
ي �ح��وزه��ا م ��ن ت ��وف ��رت ل ��ه فر�صة
امل�شاركة يف �إك�سبو جتمع بني املناخ
اجلامعي واحلياة اليومية مبا يخلق
ت�ع�ل�ي��م ت�ف��اع�ل��ي مب��زي��د م��ن الثقة

والتعرف على الثقافات والتعامل
م��ع خمتلف اجلن�سيات وامل�شاهدة
املبا�شرة لالبتكارات.
و�أك ��دت �أن��ات��ا توكل�سكا م��ن اجلناح
البولندي �أن م��ا ي�ح��دث يف �إك�سبو
جتربة عاملية يف التعليم التفاعلي
للم�شاركني وال��زوار حيث التوا�صل
اليومي وااللتقاء مع زخم متنوع من
الفكر والثقافة والعادات والتقاليد
وال�سلوكيات ،م��ا يحقق مكت�سبات
وتطوير يف القدرات الذاتية ت�ؤهل
امل���ش��ارك�ين وال � ��زوار ال��ذي��ن ت ��رددوا
ك �ث�ي�راً ع�ل��ى امل �ع��ر���ض ل �ل �ق��درة على
متثيل بالدهم يف �أي مكان بالعامل
وحتى يف احلياة اليومية.
ولفت املهند�س حممد عبد املعطي
م ��ن ف ��ري ��ق اجل� �ن ��اح امل �� �ص ��ري �إىل
م �ع��رف �ت��ه ب ��إك �� �س �ب��و م �ن��ذ التحاقه
ب��اجل��ام �ع��ة ح �ي��ث ت�ت���ض�م��ن مناهج
ق�سم ال �ع �م��ارة يف ك�ل�ي��ات الهند�سة
ت��دري ����س ال�ت�ح�ف��ة امل �ع �م��اري��ة ق�صر
الكري�ستال يف هايد بارك لندن �أول

موقع ا�ست�ضاف �إك�سبو يف ن�سخته
الأوىل عام  ،1851م�شريا �إىل �أن
امل�شاركة يف �إك�سبو  2020ت�شكل
تعليما مبا�شراً متنوع الروافد يعزز
احلياة يف امل�ستقبل.
وق ��ال ��ت �أت� �ك ��ا �أب� ��اج� ��از م ��ن اجلناح
ال��روم��اين اكت�سبت الثقة واخلربة
يف ال�ت�ع��ام��ل م��ع خمتلف الأجنا�س
واك� �ت� ��� �س ��اب ال� � �ق � ��درة ع� �ل ��ى ق � ��راءة
احتياجات الآخرين املعرفية.
و�أك � ��د دال �ي��ر � �ش��اري �ف��ي م ��ن فريق
ج �ن ��اح ط��اج �ي �ك �� �س �ت��ان� ،أن �إك�سبو
� �س��اح��ة م�ف�ت��وح��ة ل�ل�ت�ع�ل��م اليومي
ع�بر الفعاليات والأح� ��داث وزيارة
الأجنحة وا�ستقبال الوفود الزائرة
جلناح طاجيك�ستان املعروفة با�سم
ب �ي ��ت امل� � ��اء ح �ي ��ث مت �ت �ل��ك 60%
م��ن م��وارد امل�ي��اه يف �آ�سيا الو�سطى
ولديها � 13ألف نهر جليدي بطول
 11146كيلو مرتا مربعا و947
ن �ه��را ب �ط��ول  28500ك�ي�ل��و مرت
مربع.

وزير الثقافة املوريتاين لـ «وام» :عالقاتنا مع الإمارات تاريخية و�إك�سبو  2020فخر للعرب
••دبي-وام:

�أكد معايل املختار ولد داهي وزير الثقافة وال�شباب والريا�ضة والعالقات
م��ع ال�برمل��ان ال�ن��اط��ق الر�سمي با�سم احل�ك��وم��ة املوريتانية �أن العالقات
الإماراتية املوريتانية تاريخية ووثيقة ويجمع البلدين ال�شقيقني �أوا�صر
املحبة والأخ ��وة ..م�ؤكدا �أن تنظيم دول��ة الإم��ارات لإك�سبو  2020فخر
لكافة الدول العربية.
وق��ال معاليه يف ح��وار لوكالة �أن�ب��اء الإم ��ارات “وام” خ�لال م�شاركته يف
�إك�سبو  2020دب��ي “ ..نتطلع �إىل دع��م دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة
ال�شقيقة مللف موريتانا لت�سجيل “املحاظر” على قائمة الرتاث الإن�ساين
العاملي ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة “اليون�سكو”.
واملحظرة هي نظام تعليمي مب�سط عرف يف موريتانيا منذ نحو  10قرون
وال حتتاج ملبنى �أو كرا�سي �أو �سبورة لتقدمي الدرو�س وميكن لأي طالب
االلتحاق بها يف �أي �سن وب��أي م�ستوى وتكفي موافقة �شيخ املحظرة على

ذلك لي�صبح ال�شخ�ص طالباً ر�سمياً من طالبها دون �أي قيد �أو ت�سجيل �أو
�أوراق ثبوتية .وتلعب املحاظر �أدواراً متعددة ثقافية وتربوية واجتماعية
وتعمل على ن�شر قيم الإ�سالم ومبادئه لي�س فقط يف املجتمع املوريتاين
و�إمن��ا امتد �إ�شعاعها العلمي واملعريف �إىل املجتمعات العربية والإفريقية
الأخرى.
و�أو�ضح الوزير املوريتاين �أنه وجه دعوة خالل م�شاركته يف م�ؤمتر الوزراء
امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية يف الوطن العربي ال��ذي عقد يف �إك�سبو
 2020الأ�سبوع اجل��اري من �أجل دعم ملف بالده الرامي التي ت�سجيل
“املحظرة” على ال�تراث الإن�ساين العاملي ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة “اليون�سكو”.
و�أو�ضح �أن “املحظرة” هي منوذج تعليمي موريتاين يعود �إىل  10قرون
وخ��رج العديد من العلماء املتميزين والبارزين وق��د �أحلناه �إىل منظمة
اليون�سكو من �أجل ت�سجيله ودعونا �إخواننا العرب �إىل دعم هذا امللف.
و�أ�شاد معاليه بالعالقات االماراتية املوريتانية التي �أر�سى دعائمها املغفور

له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “طيب اهلل ثراه” والرئي�س امل�ؤ�س�س
املختار ولد داداه “رحمه اهلل” وتتعزز هذا العالقات يف ظل دعم ورعاية
من قيادتي البلدين ال�شقيقني.
وق��ال �إن دول��ة االم��ارات وموريتانيا يجمعهما الكثري من �أوا��ص��ر االخوة
واملحبة والقوا�سم امل�شرتكة التي د�أب��ت قيادتا البلدين علي تر�سيخها
ورعايتها طيلة مراحل تطور الدولتني ويف خمتلف امل�ج��االت  ..م�شيدا
مبا و�صلت �إليه دولة االمارات من تطور وازدهار �صار م�ضربا للتنمية يف
العامل وم�صدر فخر للعامل العربي ملا ميثله من تنوع وابتكار.
و�أو�ضح �أن التعاون الإماراتي املوريتاين ي�شمل العديد من املجاالت ومنها
املجال الثقايف. .الفتا �إىل �أن��ه بحث مع معايل ن��ورة بنت حممد الكعبي
وزي��رة الثقافة وال�شباب �سبل تطوير �أوج��ه التعاون امل�شرتك يف القطاع
الثقايف وجماالته كافة ومنها تبادل اخلربات والتجارب  ..م�شريا �إىل �أن
دولة الإمارات من الدول املتقدمة يف جمال ال�صناعات الثقافية الإبداعية
ونحن يف موريتانيا نتطلع �إىل اال�ستفادة من جتربتها يف هذا املجال.

و�أك��د معاليه �أن تنظيم دول��ة الإم��ارات لإك�سبو  2020دبي ميثل �إجنازا
كبريا للدول العربية كافة فالإمارات جمعت العامل �أجمع حتت قبة �إك�سبو
 ..ونتوجه بال�شكر �إىل الإمارات على التنظيم املتميز لهذا احلدث العاملي
وما يت�ضمنه من فعاليات ثرية ومتنوعة  ..م�شريا �إىل �أن موريتانيا ت�شارك
بجناح متميز يف ه��ذا احل��دث العاملي تعر�ض خالله تاريخها وحا�ضرها
وتطلعاتها امل�ستقبلية.
كما �أكد �أن جهود دولة الإم��ارات يف املجال الثقايف ب��ارزة ووا�ضحة للعيان
وت�ع�م��ل دائ �م��ا ع�ل��ى دع ��م امل�ل�ف��ات ال�ع��رب�ي��ة ل ��دى امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة ذات
االخت�صا�ص وخ�صو�صا منظمة اليون�سكو ونعول على دعمها يف ملفاتنا
املوجودة لدى اليون�سكو وخ�صو�صا ملف “املحظرة” .وعرب عن �سعادته
بامل�شاركة يف اجتماع ال��وزراء امل�س�ؤولني عن ال�ش�ؤون الثقافية يف الوطن
العربي الذي عقد الأ�سبوع اجلاري وكان حافال بالعديد من �أوراق العمل
ومنها ا�سرتاتيجية العمل الثقايف العربي بالإ�ضافة �إىل وجود العديد من
الفعاليات املوازية منها قمة اللغة العربية ومهرجان الربدة.

الفريق �ضاحي خلفان يطلع على املالمح الأولية مل�سودة ا�سرتاتيجية �إ�سعاف دبي
••دبي-الفجر:

اط �ل ��ع م �ع��ايل ال �ف��ري��ق �ضاحي
خ� �ل� �ف ��ان مت � �ي� ��م ،ن� ��ائ� ��ب رئي�س
ال�شرطة والأم ��ن ال�ع��ام يف دبي،
خ�ل��ال امل �ل �ت �ق��ى اال�سرتاتيجي
الع� � � ��داد خ� �ط ��ة م ��ؤ� �س �� �س��ة دب ��ي
خل ��دم ��ات الإ�� �س� �ع ��اف -2022
 2024على ال��ر�ؤي��ة والر�سالة
والقيم والأهداف اال�سرتاتيجية
املقرتحة للدورة اال�سرتاتيجية
القادمة  ،ووجه معاليه بامل�ضي
ق� ��دم� ��ا يف ا�� �س� �ت� �ك� �م ��ال م ��راح ��ل
ت�ط��وي��ره��ا واع �ت �م��اده��ا وتقدمي
�أف�ضل اخلدمات الإ�سعافية لكافة
امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ،ومواكبة
�أح � ��دث م��ا ت��و� �ص��ل �إل �ي��ه العامل
يف ه ��ذا امل� �ج ��ال ،و�أ�� �ش ��اد معاليه
ب �ب �ن��ود اخل �ط��ة اال�سرتاتيجية

اجل��دي��دة وح��ر���ص م�ؤ�س�سة دبي
خل��دم��ات الإ��س�ع��اف على �إ�شراك
موظفيها يف �إع��داده��ا مبختلف
تخ�ص�صاتهم الإداري��ة وامليدانية
ك� �م ��ا وج � ��ه ب �ع ����ض امل�ل�اح� �ظ ��ات
وال �ت��وج �ي �ه��ات ل�ل�م�ع�ن�ي�ين حول
بع�ض ال �ب �ن��ود امل�ه�م��ة  ،متمنيا
التوفيق وال�سداد للقائمني على
هذه امل�ؤ�س�سة احليوية الهامة.
ج��اء ذل��ك خ�لال ح�ضور معاليه
جل�سة اليوم الثالث للملتقى  ،يف
جمل�س �أم �سقيم �صباح الثالثاء،
بح�ضور �سعادة خليفة بن دراي
م��دي��ر م ��ؤ� �س �� �س��ة دب ��ي خلدمات
الإ�سعاف  ،و�سعادة اللواء �أحمد
ع�ت�ي��ق امل �ق �ع��ودي ،م��دي��ر الإدارة
ال � �ع ��ام ��ة مل �ك �ت ��ب ن� ��ائ� ��ب رئي�س
ال�شرطة والأم ��ن ال�ع��ام يف دبي،
وموظفي الإ��س�ع��اف .وق��د �أبدى

� �س �ع��اد خ�ل�ي�ف��ة ال� � ��دراي -املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي خلدمات
اال�سعاف اعتزازه بهذه امل�شاركة
ال� �ك ��رمي ��ة م� ��ن م� �ع ��ايل �ضاحي
خ�ل�ف��ان مت�ي��م م� ��ؤك ��دا�أن معاليه
يعترب مدر�سة متفردة يف الإدارة
و�أن فكره وفرا�سته كانتا �أ�سا�سا
ل��والدة م�شروع �إ�سعاف دب��ي كما
كانتا م�صدر الهام لكل العاملني
يف جم � ��االت الأم � ��ن وال�سالمة
م � ��ؤك� ��دا �أن ال� �ق� �ي ��ادات الفذةكمعاليه ه��ي حم��رك��ات الإلهام
للتطوير والتغيري و�أن خرباتهم
ووج�ه��ات نظرهم ومالحظاتهم
تعد �إ�ضافة لكل منظومة �إدارية
 ،و�أك ��د �أن ح���ض��ور معاليه حفز
امل�شاركني على الإبداع .
وق��د �شملت اال��س�ت���ض��اف��ة فيلما
وث��ائ �ق �ي��ا ي �ت �ح��دث ع ��ن ت�أ�سي�س

الإ� �س �ع��اف يف دب ��ي وك �ي��ف �أن� ��ه ه
ك��ان فكرة ملعايل الفريق �ضاحي
خلفان وا�ستعر�ض دوره الفاعل
يف ت �ط��وي��ر م�ن�ظ��وم��ة الإ�سعاف
على م�ستوى الإمارة ..
ك � � �م� � ��ا ق� � � ��دم� � � ��ت ال � � ��دك� � � �ت � � ��ورة
ع��ائ �� �ش��ة امل� �ط ��وع،م ��دي ��ر مكتب
اال� � �س�ت��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة وال� �ت� �م� �ي ��ز
امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ي  ،ع��ر� �ض��ا مف�صال
ح��ول رح�ل��ة امل�ؤ�س�سة للتح�ضري
ل � � � � ��دورة ،2024_2022
واالدوات امل�ستخدمة يف تطوير
اال�سرتاتيجية،لتكون منظومة
�إ�� �س� �ع ��اف� �ي ��ة م � �ت � �ط� ��ورة وم ��رن ��ة
وم�ستدامة تتنا�سب مع توجهات
ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة وت� �ت ��واءم مع
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة دب� � ��ي .2030
و�أ�ضافت ارت�أينا �أن �إ�شراك قامات
�إداري� ��ة ك�م�ع��ايل ال�ف��ري��ق �ضاحي

خلفان متيم �سيخلق بيئة حمفزة
وملهمة للم�شاركني و�سنحر�ص
على ا�ست�ضافة �شخ�صيات م�ؤثرة
يف امل� �خ� �ت�ب�رات ال� �ق ��ادم ��ة  .كما
�شمل العر�ض خمرجات املخترب

االول وم��ا تو�صلت اليه الور�شة
احلالية لال�ستفادة من اخلربات
ال�ق�ي��ادي��ة ال �ف��ذة مل �ع��ايل الفريق
ل��و� �ض��ع ت �� �ص��ور ع��امل��ي ملنظومة
�إ�سعافية م�ستقبلية  .ويف نهاية

اجلل�سة قام معاليه بجولة على
ع ��دد م��ن م��رك �ب��ات م�ت�ن��وع��ة من
ا�سطول ا�سعاف دبي وتعرف على
اخل��دم��ات التخ�ص�صية املتنوعة
و�أ��ش��اد باخلدمات وك�ف��اءة املوارد

الب�شرية امل�ؤهلة و�أك��د على ثقته
مب �ن �ظ��وم��ة �إ� �س �ع ��اف دب� ��ي  ،كما
�أ�شاد ب�سرعة ا�ستجابة امل�سعفني
ب��اخ�ت�لاف مواقعهم مم��ا يعك�س
كفاءتهم وا�ستعدادهم .

تعيني  100خريج �ضمن برنامج ات�صاالت للذكاء اال�صطناعي يف 2021
•• دبي-وام:

�أع�ل�ن��ت ات���ص��االت �أن�ه��ا ا�ستقبلت
�أكرث من  100خريج يف برنامج

“ات�صاالت” للذكاء اال�صطناعي
على امتداد عام .2021
ي��أت��ي ه��ذا بعد ان�ضمام م��ا يزيد
ع ��ن  60خ��ري �ج �اً �إىل الدفعة

الثانية من الربنامج لتكون هذه
الدفعة هي الأكرب على الإطالق
يف تاريخ ال�شركة.
وت �ن �� �س �ج��م ج �ه��ود “ات�صاالت”

م��ع ال ��ر�ؤي ��ة ال �ط �م��وح��ة لقيادة
دولة الإم��ارات يف التوطني حيث
تعمل ال�شركة با�ستمرار لت�أكيد
�أه� �م� �ي ��ة ت� �ك ��اف ��ئ ال� �ف ��ر� ��ص بني

اجلن�سني يف بيئة العمل ومتكني
امل� � ��ر�أة� ،إذ �أن �أك �ث�ر م��ن 75%
م� ��ن اخل ��ري� �ج�ي�ن الإم� ��ارات � �ي �ي�ن
املئة ال��ذي��ن التحقوا بالربنامج
ه��ن م��ن ال�ن���س��اء املوهوبـــــات يف
العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات.
وت�سعى “ات�صاالت” لال�ستثمار
يف ق� ��ادة امل���س�ت�ق�ب��ل يف الإم � ��ارات
ومت� �ك�ي�ن اخل ��ري �ج�ي�ن م ��ن بناء
ق��درات �ه��م يف ال�ت�ق�ن�ي��ات النا�شئة
وامل� �ه ��ارات ال�ق�ي��ادي��ة مل�ساعدتهم
ع�ل��ى حتقيق ري ��ادة الإم � ��ارات يف
امل�ستقبل الرقمي.
وب��ان���ض�م��ام�ه��م �إىل املجموعة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال�برن��ام��ج� ،سيتبع
ه�ؤالء اخلريجون مناهج الذكاء
اال�صطناعي لتطوير مهاراتهم
ومواهبهم يف هذا املجال.
وي��أخ��ذ ال�برن��ام��ج اخلريجني يف

رحلة متميزة متتد لت�سعة �أ�شهر
وت�ن�ق���س��م ل �ث�ل�اث م ��راح ��ل هي:
�إدراك طبيعة البيانات وحتليلها،
وال �ت �ع �م��ق يف م� �ه ��ارات االت�صال
وات�خ��اذ ال�ق��رارات ،وتع ّلم الذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ل � � ��ر ّواد الأع� �م ��ال
والفئات القيادية.
ورح� �ب ��ت دي �ن��ا ع �ل��ي املن�صوري،
ّ
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي للموارد
ال � �ب � �� � �ش � ��ري � ��ة يف “جمموعة
ات�صاالت” ،بالدفعة الثانية من
منت�سبي ب��رن��ام��ج “ات�صاالت”
ل �ل��ذك��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،منوهة
�أن امل ��رح� �ل ��ة ال ��راه� �ن ��ة �أثبتت
م� ��دى �أه �م �ي��ة ت �ق �ن �ي��ات ال ��ذك ��اء
اال��ص�ط�ن��اع��ي والأمت �ت��ة يف كافة
املجاالت والفئات الوظيفية ،لذا
م��ن ال���ض��روري �أن نعمل لإعداد
قادة امل�ستقبل ونزودهم باملهارات
امل �ط �ل��وب��ة ل �� �ض �م��ان جهوزيتهم

مل
ومت �ي��زه��م وجن��اح �ه��م يف ع ��ا ٍ
ي�سوده التحول الرقمي املت�سارع
وتقوده التكنولوجيا.
وب � ��دوره �أ� �ش��ار امل�ه�ن��د���س خليفة
ال���ش��ام���س��ي ،ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل�ل�ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة واحل ��وك� �م ��ة
امل � ��ؤ� � �س � �� � �س � �ي� ��ة يف “جمموعة
ات�صاالت” �إىل �أه�م�ي��ة ان�ضمام
ال��دف�ع��ة الثانية م��ن اخلريجني
الإم � � � ��ارات� � � � �ي � �ي� ��ن يف ب� ��رن� ��ام� ��ج
“ات�صاالت” للذكاء اال�صطناعي،
مبا ي�ساهم يف ا�ستكمال م�ساعي
ال�شركة لتوظيف  100خريج
ع �م �ـ �ـ �ـ �ـ� ً
لا ب �ت��وج �ي �ه��ات ال� �ق� �ي ��ادة
الر�شيدة لدولة الإمارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة ول �ت �م �ك�ي�ن ال� �ك� �ف ��اءات
وامل � ��واه � ��ب ال ��وط� �ن� �ي ��ة يف دول� ��ة
الالم�ستحيل.
وي �� �ض��م ب ��رن ��ام ��ج “ات�صاالت”
ل �ل��ذك��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي �أ�ساليب

التعلم �أث �ن��اء ال�ع�م��ل ،وم�شاريع
الأع� � �م � ��ال احل� �ي ��وي� �ـ ��ة ،وجت � ��ارب
واقعية لتزويــــــد اجليل القادم
م ��ن ال� �ق ��ادة ب� �خ�ب�رات تعليمية
ح�ق�ي�ق�ي��ة م ��ن � �ش ��أن �ه��ا �أن حتدد
م�سارات حياتهـــــم املهنية لتحقيق
النجاح.
ومت ت �� �ص �م �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��م ال�ب�رن ��ام ��ج
ل�ي�ج�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ع ب�ي�ن املهـــــــارات
القيادية وال�شـــــــــهادات التقنيـــــــة
امل �ت �خ �� ّ��ص �� �ص��ة ب ��ال� ��� �ش ��راك ��ة مع
اجلهات التعليمية الرائدة مثل /
 ،/Udacityو،/Alliance/
Harvard
وBusiness/
 /Reviewو /MIT/و/
 /LinkedInو../Udemy/
و� �س �ي �ح �� �ص��ل ك � ��ل خ� ��ري� ��ج على
خ �ط ��ة ت �ط ��وي ��ر � �ش �خ �� �ص �ي��ة �إىل
ج� ��ان� ��ب ال� �ت ��وج� �ي ��ه وال� �ت ��دري ��ب
واال�ستطالعات املنتظمة.
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هيئة تنمية املجتمع واجلامعة الربيطانية تتعاونان لتطوير كفاءات الفئات امل�ساعدة
•• دبي-وام:

وقعت هيئة تنمية املجتمع يف دبي واجلامعة الربيطانية يف
دبي اتفاقية لتطوير برنامج لأعداد كفاءات الفئات امل�ساعدة
للمهنني االجتماعيني املرخ�صني ل��دى الهيئة �أو الراغبني
بالرتخي�ص ملزاولة مهن الرعاية االجتماعية مبا ي�ساهم يف
رفع معايري اخلدمات االجتماعية وا�ستكمال منظومة بناء
القدرات يف قطاع اخلدمات االجتماعية.
وتتوىل اجلامعة الربيطانية مبوجب هذه االتفاقية م�س�ؤولية
ت�ط��وي��ر ب��رن��ام��ج �إع� ��داد ال �ك �ف��اءات وت��دري��ب امل��ر��ش�ح�ين التي
حتددهم الهيئة �ضمن الربنامج املتفق عليه ومبا يتنا�سب مع

فئات الرتاخي�ص املهنية التي �سيح�صلون عليها من الهيئة.
وق��ع االتفاقية �سعادة �أح�م��د جلفار م��دي��ر ع��ام هيئة تنمية
املجتمع يف دب��ي و ال��دك�ت��ور ع�ب��د اهلل ال�شام�سي م��دي��ر عام
اجلامعة الربيطانية.
وقال �سعادة �أحمد جلفار �إن االتفاقية ت�أتي يف �سبيل توفري
�إج��راءات مي�سرة ومنهجية وا�ضحة لالرتقاء مبعايري العمل
االجتماعي واعتماد م�ستوى موحد جل��ودة معايري اخلدمة
ي�ضمن حقوق املتعاملني يف احل�صول على خدمات موثوقة
ومينح امل�صداقية ملوفري هذه اخلدمات.
وبني جلفار �أن التعاون مع اجلامعة الربيطانية �ساهم خالل
ال�سنوات املا�ضية يف تطوير منهجية علمية للرتخي�ص املهني

باتت ت�ؤتي �أكلها اليوم مع تزايد عدد املهنيني االجتماعيني
املرخ�صني لدى هيئة تنمية املجتمع.
م��ن جهته �أك ��د ال��دك�ت��ور ع�ب��د اهلل ال�شام�سي �أه�م�ي��ة توقيع
اتفاقية تقدمي “برنامج �إع ��داد ك�ف��اءات الفئات امل�ساعدة”
م��ع هيئة تنمية املجتمع يف دب��ي ال�ت��ي ت��أت��ي كثمرة للتعاون
امل�ستمر ب�ين الهيئة واجل��ام�ع��ة الربيطانية يف دب��ي ويهدف
ه��ذا ال�برن��ام��ج اىل رف��ع ك �ف��اءة ال�ف�ئ��ات امل���س��اع��دة للمهنيني
الراغبني يف احل�صول على ترخي�ص من هيئة تنمية املجتمع
مبا يتما�شى ويتوافق مع امل�ستوى املطلوب للمهنة علما ب�أن
اجلامعة الربيطانية يف دبي �ست�سعى من خالل هذه االتفاقية
اىل ت�سخري ك��ل امكانياتها وخ�برات�ه��ا ل��دف��ع عجلة التقدم

وجعل �إمارة دبي بيئة داجمة لكل فئات املجتمع.
ومن جانبه ذكر الدكتور عمر املثنى املدير التنفيذي لقطاع
ال�تراخ�ي����ص وال��رق��اب��ة يف هيئة تنمية املجتمع �أن اخلطوة
توفر فر�صة هامة لتطوير كفاءة الفئات امل�ساعدة للمهنيني
مبنهجية علمية متعمدة ومب��ا يتنا�سب م��ع معايري العمل
التي تتطلع الهيئة �إىل تر�سيخها وب�ين املثنى �أن املر�شحني
للتدريب ال��ذي��ن �ستوفر �أ�سما�ؤهم الهيئة �سيح�صلون على
ت��دري�ب��ات ت�ت�لاءم م��ع طبيعة ال�تراخ�ي����ص ال�ت��ي �سيح�صلون
عليها  ،م�شريا �إىل �أن الت�سجيل يف الربامج التدريبية يعد
اج�ب��اري��ا حل��ر���ص الهيئة ع�ل��ى االرت �ق��اء مب�ع��اي�ير اجل ��ودة يف
اخلدمات االجتماعية.
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تعاون بني بحوث الطاقة املوجهة وراداز الربازيلية �ضمن م�شروع م�ست�شعرات الت�صوير مبوجات املايكرويف املحمولة جوا
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن معهد االبتكار التكنولوجي،
ذراع ال �ب �ح��وث التطبيقية �ضمن
جم �ل ����س �أب � �ح � ��اث التكنولوجيا
امل �ت �ط��ورة ،ام ����س ع��ن ت�ل�ق��ي مركز
بحوث الطاقة املوجهة ،بال�شراكة
مع رائ��دة التكنولوجيا الربازيلية
“راداز”� ،أول �� �ص ��ور مبوجات
املايكرويف من م�شروعهم امل�شرتك
على م�ست�شعرات الت�صوير مبوجات
املايكرويف املحمولة ج��واً ،والذي
ي�ستفيد م��ن ��ص��ور رادار الفتحة
ال�ت�رك �ي �ب �ي��ة م �ت �ع ��دد النطاقات
اجلديد التي ال ُتقطت يف �صحارى
�أبوظبي.
وي �ت �ط �ل��ع امل� ��رك� ��ز ،ب ��ال �ت �ع ��اون مع
“راداز” ،الك�ت���ش��اف م��ا حتت�ضنه
الأر� � ��ض ب��ا��س�ت�خ��دام امل�ست�شعرات
اجل��وي��ة ،م�ستفيداً م��ن خ�برت��ه يف
الرادارات املخرتقة للأر�ض .وميكن
مل �� �ش��روع م �� �س �ت �� �ش �ع��رات الت�صوير
مب ��وج ��ات امل��اي �ك��روي��ف املحمولة
ج��واً توليد �صور للت�ضاري�س من

ق� ��راءات م�ست�شعرات امليكروويف
عرب نطاقات الرتدد  Pو  Lو .C
وي� �ت� ��أل ��ف ال �ن �ظ ��ام م ��ن جمموعة
وح� � ��دات م �ي �ك��رووي��ف وهوائيات
م �� �ص �م �م��ة خ �� �ص �ي �� �ص �اً ومت�صلة
بطائرات جتارية م�سيرّ ة ،مما مي ّكن
توليد “�صور ميكروويف” .وحت ّلق
ال� �ط ��ائ ��رات امل �� �س�ّي�رّ ة ال �ت��ي حتمل
م���س�ت���ش�ع��رات امل �ي �ك��رووي��ف ب�شكل
م�ستقل فوق منطقة حمددة م�سبقاً
وجتمع قيا�سات كهرومغناطي�سية.
وتقوم خوارزميات �إع��ادة الإ�سقاط

ب �ت �ح��وي��ل ال �ب �ي��ان��ات ال �ن��اجت��ة عن
م ��رح� �ل ��ة ال �ت �ج �م �ي ��ع �إىل � �ص��ور
م�ي�ك��رووي��ف ب��ا��س�ت�خ��دام معلومات
م �� �س �ن��دة ج� �غ ��راف� �ي� �اً م� ��ن حمطة
�أر�ضية.
ويُ�ستخدم رادار الفتحة الرتكيبية
ل�ت��ول�ي��د � �ص��ور ث�ن��ائ�ي��ة �أو ثالثية
الأب �ع��اد خل�صائ�ص م�ك��ان �أو �شيء
م��ا ،م�ث��ل ال�ت���ض��اري����س الطبيعية.
وي���س�ت�خ��دم ال � ��رادار ح��رك��ة هوائي
ال� � ��رادار ف ��وق م�ن�ط�ق��ة م�ستهدفة
ل�ت��وف�ير دق ��ة م�ك��ان�ي��ة �أف �� �ض��ل من

�أنا�سي للإعالم تنظم ندوة تطور الكلمة العربية
من النق�ش علـى ال�صخــور �إىل الع�صـر الرقمــي
•• �أبوظبي -وام:

نظمت �أنا�سي للإعالم ،بالتعاون مع
املركز الإ�سماعيلي ،وامل��رك��ز الدويل
ل��درا� �س��ة � �ص��ون وت��رم �ي��م املمتلكات
الثقافية ندوة بعنوان “تطور الكلمة
العربية :من النق�ش على ال�صخور
�إىل ال �ع �� �ص��ر الرقمي” ،بح�ضور
ال�شيخة اليازية بنت نهيان �آل نهيان
�سفرية الثقافة العربية لدى املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم
الألك�سو ،وعدد من امل�ؤرخني وعلماء
الآثار واملتخ�ص�صني يف اللغة العربية،
ومم�ث�ل�ين م��ن ال�ه�ي�ئ��ات وامل�ؤ�س�سات
الأك��ادمي�ي��ة والثقافية و�أع���ض��اء من
الهيئات الدبلوما�سية والآكادميية
بالدولة.
ج��اء ذل��ك يف �إط��ار �أن�شطة وفعاليات
ال���س�ف��ارة الثقافية ل��دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة لدى ملنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم الألك�سو
التابعة جلامعة الدول العربية .
وا�ستهدفت الندوة التي �أقيمت �ضمن
فعاليات االحتفال باليوبيل الذهبي
ل��دول��ة الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
التعريف ب�أ�صل وجذوراللغة العربية
يف التاريخ لتعزيز مكانتها و�أهميتها.
وق��د �أ�س�ست ال�شيخة اليازية مطلع
ال�ع��ام احل��ايل م�ب��ادرة م��وق��ع “بوابة
النقو�ش العربية” www.aip.
 aeالذي ي�سلط ال�ضوء على النقو�ش
الكتابية العربية على ال�صخور يف
دولة الإمارات العربية املتحدة وعدد
من الدول العربية ،وتعر�ض البوابة
ح �ت��ى الآن ن �ح��و  170ن�ق���ش�اً على
ال���ص�خ��ور امل�ت�ن��اث��رة ب�شكلٍ وا� �س��ع يف
الوطن العربي.
وقالت ال�شيخة اليازية بنت نهيان �آل
نهيان يف كلمتها اال�ستهاللية“ :قد
يقول البع�ض �إن النقو�ش ج��زء من
الثقافة �أو التاريخ ،ولكن كلما تناولنا
ع��امل النقو�ش مبزيد من التدقيق،
ميكننا �أن ننظر فعلياً �إىل �أن الثقافة
والتاريخ هما جزء من عامل النقو�ش

ال� � � � ��رادارات ال �ث��اب �ت��ة التقليدية.
و ُي�ع�ت�بر رادار الفتحة الرتكيبية
تكنولوجيا فعالة ومهمة ملراقبة
امل�ح��ا��ص�ي��ل والأه � � ��داف الزراعية
الأخ��رى ،نظراً لعدم اعتماد جودة
ال�صور على الظروف اجلوية.
ك �م��ا ي���س�ت���ش�ع��ر ال � � ��رادار الهياكل
ال �ه �ن��د� �س �ي��ة وخ �� �ص��ائ ����ص العزل
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ل �ل ��أه � ��داف ،وتزيد
م �� �س��ارات ال� �ط�ي�ران امل �ب �ت �ك��رة من
قدرته على اخرتاق الأر�ض .وعرب
دم��ج ق��درات ال ��رادارات امل�ستك�شفة
لباطن الأر�ض ،ميكن الآن للفريق
ت�ع��زي��ز ق��وة امل���س�ت���ش�ع��رات متعددة
الأدوار و�إي� � �ج � ��اد ا�ستخدامات
ج��دي��دة ل�ه��ا يف ع ��دد م �ت��زاي��د من
التطبيقات.
وق��ال ال��دك�ت��ور راي �أو .جون�سون،
الرئي�س التنفيذي ملعهد االبتكار
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي “ :نفتخر بتعاون
م ��رك ��ز ب� �ح ��وث ال �ط ��اق ��ة املوجهة
املتنامي مع رواد التكنولوجيا حول
ال �ع��امل .وب�صفتنا منظمة يافعة،
ي�سعدنا دوم� �اً ال�ت�ع��اون م��ع جهات

رائدة مثل “راداز” لقيادة التغيري.
و� �س �ي �ج��ذب جن��اح �ن��ا يف م�شروع
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ت �� �ص��وي��ر مبوجات
امل��اي �ك��روي��ف امل ��زي ��د م ��ن اجلهات
ال�ت��ي تخت�ص باهتمامات مماثلة
وي �ع��زز ه��دف�ن��ا امل�ت�م�ث��ل يف حتقيق
ت��أث�ير عاملي حتويلي” .م��ن جهته
قال الدكتور �شوقي قا�سمي ،كبري
الباحثني يف مركز بحوث الطاقة

املوجهة“ :هذا �إجناز مهم و�أ�س ّرنا
حتقيقه .و�سي�ستمر مركز بحوث
ال �ط��اق��ة امل��وج �ه��ة ،ب��ال �ت �ع��اون مع
“راداز” ،يف درا�سة ع��دة تطبيقات
بهدف دفع حدود التكنولوجيا �إىل
م��ا وراء امل �ج��االت احل��ال�ي��ة .وعرب
قدرات الرادارات املخرتقة للأر�ض
امل�ت��وف��رة لدينا ،نثق بقدرتنا على
�إ��ض��اف��ة قيمة يف جم��االت متعددة

تتعلق باال�ست�شعار عن بعد وتعزيز
م���ص��داق�ي��ة م��رك��ز ب �ح��وث الطاقة
املوجهة كمركز بحوث متطور”.
من ناحيته �أو�ضح �إليديو فريا�س،
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل�شركة
“راداز”“ :يعد التعاون مع املركز
التابع ملعهد االبتكار التكنولوجي
خطوة رائعة ل�شركتنا� .إذ �سي�سمح
ل �ن��ا ذل� ��ك ال� �ت� �ع ��اون ب ��دف ��ع عجلة

تكنولوجيا اال��س�ت���ش�ع��ار ع��ن بعد،
ون��ؤم��ن �إمي��ان �اً را��س�خ�اً �أن جهودنا
وم �� �س��اه �م��ات �ن��ا � �س �ت �ح��دد توجهات
جمتمع اال�ست�شعار ع��ن بعد حول
العامل وت�ؤثر عليه”.
وي �ع��د ال� � ��رادار م �ت �ع��دد النطاقات
امل�ح�م��ول ع�ل��ى ال �ط��ائ��رات امل�سيرّ ة
تكنولوجيا جديدة تدر�سها حالياً
معاهد بحثية وجامعات مرموقة
يف ال �ع��امل ،وه��ي �إح� ��دى الأنظمة
الأوىل م��ن ن��وع �ه��ا ال �ت��ي تخ�ضع
لالختبار يف ال �ب�لاد .ومي�ل��ك هذا
ال �ن �ظ��ام �أي �� �ض �اً �إم �ك��ان �ي��ات عديدة
يف تطبيقات ال�ب�ح��وث والهند�سة
مل��راق�ب��ة امل�ن��اط��ق ال���ص�غ�يرة ب�شكل
مف�صل لأن الطائرات امل�سيرّ ة تعد
�أكرث عملية وتنوعاً من الطائرات
التقليدية �أو الأق �م��ار ال�صناعية.
وت� ��� �ض ��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات املحتملة
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ال � ��زراع � ��ة الدقيقة،
وال �ت �� �ص��وي��ر امل �ق �ط �ع��ي ال ��زل ��زايل،
ومراقبة الهند�سة املدنية ،ومراقبة
ال�سواحل ،ومراقبة الأر�ض ،وتقييم
حمتوى الروا�سب على ال�شواطئ.

تعامل مع  124حادثا بري ًا

الإنقاذ الربي يف �شرطة دبي ينفذ  7388مهمة العام املا�ضي
•• دبي-الفجر:

ولي�س العك�س؛ وذلك لأن اللغة ت�أتي
�أو ًال وبعدها ي�أتي كل �شيء”.
� �ش��ارك يف ال �ن��دوة ك��ل م��ن الدكتور
��س�ل�ي�م��ان ال �ط �ي��ب� ،أ� �س �ت��اذ الكتابات
والآث��ار العربية القدمية يف جامعة
امل� �ل ��ك � �س �ع��ود يف امل �م �ل �ك��ة العربية
ال�سعودية ،والدكتورة �أليك�س بيليم
من معهد جامعة الآغا خان لدرا�سة
احل �� �ض ��ارات الإ� �س�ل�ام �ي��ة يف لندن،
والباحث عي�سى يو�سف مدير �إدارة
الآث� � ��ار يف ه�ي�ئ��ة ال �� �ش��ارق��ة لل��آث��ار،
والربوف�سيورة �سارة بوين �سافانت،
�أ�ستاذ التاريخ يف معهد جامعة الآغا
خان لدرا�سة احل�ضارات الإ�سالمية،
وال��دك �ت��ور �أدري � ��ان دي م ��ان ،رئي�س
ق�سم ال�سياحة وال�ت�راث يف جامعة
الإم ��ارات العربية املتحدة يف العني،
وال� ��دك � �ت� ��ور زك � ��ي �أ�� � �ص �ل��ان امل ��دي ��ر
الإق�ل�ي�م��ي للمركز ال ��دويل لدرا�سة
��ص��ون وت��رم�ي��م املمتلكات الثقافية،
وادارتها الإعالمية �شروق زكريا.
وقال الدكتور �سليمان الطيب� ،أ�ستاذ
ال�ك�ت��اب��ات والآث ��ار العربية القدمية
يف ج��ام �ع��ة امل �ل��ك � �س �ع��ود يف اململكة
العربية ال�سعودية “ :منذ الع�صور
القدمية ،كان النق�ش على ال�صخور
ه��و ط��ري�ق��ة لنقل االت �ف��اق��ات �أو �أي
�أن�شطة بني القبائل موجودة ،و�أ�صبح

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و � /سانتو�شا
بوجارى كري�شنابا بوجارى ،
الهند اجلن�سية  -جواز �سفره
رق� � ��م ()1181988L
م � � � � � ��ن ي� � � � � �ج � � � � ��ده ع � �ل � �ي � ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0545057308

ال�ع��امل�ي��ة وامل �ع��دات احلديثـــــة يف
جمال الإنقاذ.
م��ن جانبه ،ب�ّي�نّ امل�ق��دم عبد اهلل
ب �ي �� �ش��وه ،رئ �ي ����س ق �� �س��م الإن� �ق ��اذ
ال �ب��ري� ،أن ال �ق �� �س��م ت �ع��ام��ل مع
 124حادثاً بريا ،نتج عنه 49
�إ� �ص��اب��ة ب���س�ي�ط��ة ،و� 52إ�صابة
متو�ســـــطة ،و� 49إ�صابــــــة بليغة.
وت�صدر �شارع ال�شيخ حممد بن
زاي��د قائمة �أع�ل��ى ال���ش��وارع التي
� �ش �ه��دت ح � � ��وادث ب ��ري ��ة ،بواقع
 34حادثاً  ،يليه �شارع الإمارات
بواقع  14حادثاً  ،و�شارع ال�شيخ
زاي��د ب��واق��ع  13ح��ادث�اً .يف حني
ت �� �ص��درت ال �ف�ت�رة امل���س��ائ�ي��ة بني
ال �� �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �� �ش��ر ظهرا

وال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء� ،أكرب
ف�ت�رة وق ��وع ح ��وادث ي��واق��ع 43
حادثا بريا.
ون ��ا�� �ش ��د امل� �ق ��دم ب �ي �� �ش��وه �أف� � ��راد
املجتمع عدم التجمهر يف مواقع
احل��وادث على اختالف �أنواعها،
وعدم التطفل على عمل املنقذين
�أو حماولة التدخل تفاديا لإعاقة
عمل رجال الإنقاذ ،خا�صة و�أن كل
دقيقة من �ش�أنها �أن حتدث فرقا
يف �إنقاذ الأرواح .داعيا اجلمهور
يف حال تعر�ضهم حلوادث يف الرب
�إىل التوا�صل على رقم الطوارئ
� ،999أو ال�ضغط على �أيقونة
ال� �ن� �ج ��دة « »SOSيف تطبيق
�شرطة دبي الذكي.

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /ماريفيك
فيلينا �سولي�س  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()B1375363P
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0543300549

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد حممد
اح�م��د ع�ب��دال�ق��ادر  ،م�صر
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()21845262A
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0561462273

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /كببو�ش
ب �ي�راب ��ا ب �ك��ان��ه  ،اثيوبيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()EP3723568
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0567327770
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بعد ذلك و�سيلة التعبريعرب العديد
م��ن احل �� �ض ��ارات ،وب �� �ش �ك��لٍ مبدئي،
ق �ب��ل ال �ت �ط��ور �إىل �إ� � �ش� ��ارات ورم ��وز
ومقاطع ،كانت الن�صو�ص خطوطاً
حا�ضرة
�أو ر�سومات” .وق��ال��ت امل ُ ِ
ال��دك �ت��ورة �أل�ي�ك����س بيليم م��ن معهد
جامعة الآغا خان لدرا�سة احل�ضارات
الإ��س�لام�ي��ة يف ل�ن��دن“ :متثل اللغة
العربية مركز اهتمام رئي�سيا للعامل،
خ��ا��ص��ة يف ال� ��دول ال�ن��اط�ق��ة باللغة
العربية ،وتظل جوانب اللغة العربية
غ�ي�ر م��درو� �س��ة ب���ش�ك��لٍ ك ��افٍ ب�سبب
تعقيدها وتنوعها ،وتربز هذه الندوة
بع�ض �إمكانيات البحث ب�ش�أن اجلزء
املهم من الرتاث الثقايف”.

قال املقدم خالد �إبراهيم ،مدير
�إدارة البحث والإن�ق��اذ يف الإدارة
العامة للبحث والإنقاذ يف �شرطة
دب� ��ي� ،إن ق �� �س��م الإن � �ق ��اذ ال�ب�ري
نفذ  7388مهمة �إن �ق��اذ العام
امل��ا� �ض��ي ،ف�ت��دخ��ل يف  76حادث
ح ��ري ��ق ،و 12ح � ��ادث �سقوط،
و 26ح � ��ادث ان �ح �� �ص ��ار ،وفتح
�أب � ��واب �� 179س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي��ارة ،و330
باب م�سكن و�شقة ،و 49م�صعداً،
�إ�ضافة �إىل ت�أمني  215فعالية،
ون �ق��ل  2003م��رك �ب��ات خ ��ارج
ال �� �ش��وارع ،ون�ق��ل � 2331سيارة
ودراج��ة ل�شـــبك احلجز ،و�أخرج
� � 72س �ي��ارة ع�ل�ق��ت يف ال ��رم ��ال،
ومهام �أخرى.
و�أك� � ��د امل� �ق ��دم �أن ف� ��رق الإن� �ق ��اذ
الربي تبقى على �أهبة اال�ستعداد
حل� ��دوث �أي� ��ة ح� ��االت ط ��ارئ ��ة يف
خم �ت �ل��ف امل� �ن ��اط ��ق وال � �� � �ش� ��وارع،
وي� �ع� �م� �ل ��ون ب� �ن� �ظ ��ام امل � �ن� ��اوب� ��ات،
حر�صا على اال�ستجابة ال�سريعة
لإن� �ق ��اذ الأرواح ،الف �ت �ـ �اً �إىل �أن
رج ��ال الإن� �ق ��اذ ي�ل�ت�ح�ق��ون طيلة
ال �ع��ام ب� ��دورات ت��دري�ب�ي��ة للتعلم
واالط�لاع على �أف�ضل املمار�سات

70608

Judicial Notice
Submitted by:
Notifying Party:
1. Mishaal Al-Khars General Trading LLC
2. Mohamed Mishaal Ali Al-Khars, in his capacity as the Manager of Mishaal
Al Khars General Trading LLC
First Notified Party : Elizabeth Markayleno Babaj - Filipino
Second Notified Party : Gulf Orient Commercial Brokers L.L.C.
Accordingly
We hereby inform you to immediately pay the sum due by you jointly to the
Notifying Party, amounting to AED 7,340,000.00 (seven million, three-hundred
and forty thousand Dirhams) by virtue of the bank cheque No. (000026) drawn
on Mashreq Bank dated 8 June 2013 together with the legal interest from the
maturity date, 13 June 2013, to the payment in full within a week from the
receipt hereof. Otherwise, we will have to take the required legal actions against
you. You shall also pay the legal and delayed interest due to holding this amount
unlawfully as well as all charges, expenses and attorney's fee.

Date 23/ 12/ 2021 Issue No : 13424

70530

Real Estate Appeal 1688/2021/322
Details of Notification:
Notification by Publication (Appeal 22-12-2021 36741/2021
Details of Notification by Publication
To the Appellee / 1- Damir Faizulin
Unknown residence
as the Appellant/Aqaar Corporation, represented by/Abdulla Marwan
Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi has appealed the decision/
judgment issued in the Case No. 1439/2021 - partial real estate, and
a remotely session has been specified on Monday corresponding to
27/12/2021 at 10:00 AM in the litigation hall. This requires your
attendance in person or by attorney. If you failed to attend, the court
will issue its judgment in absentia.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 23/ 12/ 2021 Issue No : 13424

70530

Real Estate Appeal 1696/2021/322
Details of Notification:
Notification by Publication (Appeal 22-12-2021 36734/2021
Details of Notification by Publication
To the Appellee
1- Sahar Abdul Ghafoor - Unknown residence
as the Appellant/Aqaar Corporation, represented by/ Abdulla Marwan
Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi has appealed the decision/
judgment issued in the Case No. 1102/2021 - partial real estate, and
a remotely session has been specified on Tuesday corresponding to
28/12/2021 at 10:00 AM in the litigation hall. This requires your
attendance in person or by attorney. If you failed to attend, the court
will issue its judgment in absentia.

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 23/ 12/ 2021 Issue No : 13424

70392

Notification by Publication of a Defendant
In Lawsuit No. SHCFICICPL2021/0009024/ Payment Order
To Defendant : Duct Master A/C.Units Fix.Con.
We inform you that the plaintiff Al Awtar.A/C.Units.Fix.Cont L.L.C
has filed the above mentioned lawsuit to claim.
We obligating the defendant to pay the plaintiff an amount of DHs
10969.31 (Ten Thousand and Nine Hundred Sixty Nine Dirhams and
Thirty One Fils only) and obligating the defendant to pay interest at
5% annually from the date of filing the lawsuit until full payment and
obligated her to pay the expenses
Customer Happiness Center
Judge
Hisham Ahmed Awadeen
Sharjah Federal Court
Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice
Date 23/ 12/ 2021 Issue No : 13424

70535

An Announcement by Publishing to the Defendant
At the Case Management Office, Sharjah Federal Court
Federal Civil Court of First Instance
)In Case No. SHCFICIREA2021/0005782 Civil (Partial
To the defendant: Mohammad Azam Abid Hasan
Unknown place of residence: 0521916607 Ajman Hamidiya, Street No. 2 Villa 27 Sheikh
Maktoum bin Rashid Al Maktoum 0544006124 we inform you that the - plaintiff Firas
Aaqel Salim Salim - Iraqi national - has filed the above-mentioned lawsuit and demands the
following: - The claim for an a amount of (4000) dirhams.
- Obligating the defendant to pay fees, expenses and attorney fees.
- Notifying the defendant of the hearing and the statement of claim.
- Inclusion of the judgment with implementation in accordance with the provisions of Article
229, Paragraph (5) of the Civil Procedures Law. You are required to attend the 13/12/2021
hearing before the Case Management Office, Sharjah Court of Civil First Instance Court
Office No. (Case Manager Office) in person or through an authorized attorney; and submit
a reply memorandum to the lawsuit, accompanied by all documents, within a period not
exceeding ten days from the date of publication, in order to consider the lawsuit number
mentioned above as a defendant.
Judicial Services Office.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
غراند ويل كيم للكيماويات
رخ�صة رقم CN 2817865: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
تريبو كرك
رخ�صة رقم CN 2343885: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 1001004:باال�سم التجاري ماك تريدينج
اند �سريفي�س ذ.م.م  ,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 بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1937557:باال�سم التجاري برايت رايز
لل�صيانة العامة ذ.م.م  ,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)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة ال�شرق ل�شبكات الري  -ذات م�س�ؤولية حمدودة
عنوان ال�شركة:العني � -صناعية العني  -ال�صفرة  - 6مكتب  - 2الطابق
 - 1مبنى حممد �سامل كردو�س العامري
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1118063 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
فانتا�ستك ايفيت�س
رخ�صة رقم CN 2832229: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�/سبي�شل ايتم
لالواين املنزلية
رخ�صة رقم CN 2466299:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة علي �صالح عيظه با�سنقاب احل�ضرمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد �سعيد خدوم حمد النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/بر�ستيج لتدقيق احل�سابات ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/12/14:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2150029184:
 تاريخ التعديل2021/12/22:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:كارد كولك�شن للألعاب ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 2754690 :

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/12/21:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105040560:
 تاريخ التعديل2021/12/21:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جولدن
بول�ش للنظافة
رخ�صة رقم CN 3004970: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/رويال فليك�س
للعناية بال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2654293:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سيف حممد علي ربيع املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر علي نا�صر علي امل�صعبي
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�/ستونز �ستورم
للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3971171:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عبداهلل ح�سني الرفاعي املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �ساملني عبداهلل احليقى احل�ضرمي
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�/سمايا املجرة للنجارة
امل�سلحة �شركة ال�شخ�ص الواحد � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1163184:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة مو�سى عي�سى داود %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد مكتوم را�شد املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جوفمرب
للزهور والهدايا
رخ�صة رقم CN 2887718: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/ال�سيادة
للعقارات
رخ�صة رقم CN 1893730: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/بالك �ستاليون
للنقليات واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 2026790:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سامل عبداهلل �سامل ح�سن احلو�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ثريا عبود علي عبود العدوى
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/فري�ست
وان للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2858936:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الفندر جاردن للزهور وال�شوكوالته
رخ�صة رقم CN 2175552:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد �شكرى عبدالظاهر احمد عي�سى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مريه عبداهلل عيد �سعيد الكتبى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /الفندر جاردن للزهور وال�شوكوالته
LAVENDER GARDEN FLOWERS & CHOCOLATES

�إىل /الفندر جاردن للزهور وال�شوكوالته � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
LAVENDER GARDEN FLOWERS & CHOCOLATES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم وخمبز جاز
بت�شوى ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2894545:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جرا�سى �سوانا بارتى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ايرل االرى كانلوج بالوبايان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد حيدر على حممد جميب احلق
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/
اال�ستمراية لال�ست�شارات االدارية
رخ�صة رقم CN 2096893: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/بادي
نا�شيورال مل�ستح�ضرات التجميل
رخ�صة رقم CN 3695025:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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�إ�سرائيل تقرر �إعطاء جرعة لقاحية رابعة
•• القد�س�-أ ف ب

�أع�ل��ن رئي�س ال� ��وزراء الإ��س��رائ�ي�ل��ي نفتايل بينيت �أن جرعة
لقاحية رابعة �ستكون متاحة لل�سكان الذين تتخطى �أعمارهم
 60ع��ام��ا ول�ل�ط��واق��م الطبية ،ب�ن��اء على تو�صية جلنة من
اخلرباء .ي�أتي هذا الت�صريح يف وقت تكافح �إ�سرائيل الحتواء
انت�شار املتحورة �أوميكرون ،وقد فر�ضت قيودا على ال�سفر من
دون �أن تذهب �إىل حد فر�ض �إغالق.
وك�ت��ب بينيت على ت��وي�تر “�أعطيت الأم��ر لال�ستعداد فورا
ل ّلقاح الرابع” ،م�ضيفا “العامل �سي�سري على خطانا».
وق��ال متحدث با�سم بينيت �إن �إ�سرائيل �أول دول��ة يف العامل
تعطي جرعة رابعة.

ونقلت رئا�سة احلكومة الإ�سرائيلية عن بينيت قوله �إن “�سكان
�إ��س��رائ�ي��ل ك��ان��وا �أوائ ��ل م��ن تلقوا اجل��رع��ة اللقاحية الثالثة
امل���ض��ادة لكوفيد ،19-ون�ح��ن ن��وا��ص��ل ال��ري��ادة م��ع اجلرعة
الرابعة �أي�ضا” ،داعيا من تتوفر فيهم ال�شروط �إىل “الذهاب
(�إىل مراكز التلقيح) وتلقي اجلرعة اللقاحية».
وجاءت ت�صريحات بينيت عقب جل�سة للجنة الوزارية املكلفة
مكافحة فريو�س ك��ورون��ا التي عقدت اجتماعا و�سط تزايد
املخاوف من تف�شي املتح ّورة �أوميكرون من فريو�س كورونا.
وو�صف رئي�س ال��وزراء ق��رار جلنة خ�براء مكافحة اجلائحة
امل�ضي قدما ب�إعطاء جرعة رابعة ب�أنه “خرب رائع �سي�ساعدنا
يف تخطي موجة �أوميكرون التي جتتاح العامل».
و�أ�شار بيان �أ�صدرته وزارة ال�صحة �إىل �أن اجلرعة اللقاحية

الرابعة �ستكون متاحة �أي�ضا للأ�شخا�ص الذين يعانون من
نق�ص املناعة وللم�سنني والطواقم الطبية بعد �أربعة �أ�شهر
على الأقل على تلقيهم اجلرعة الثالثة.
و�أع�ل�ن��ت رئ��ا��س��ة احل�ك��وم��ة �أن بينيت �أع �ط��ى توجيهاته �إىل
وزارة ال�صحة وال�صناديق ال�صحية املكلفة �إعطاء اللقاحات
ب��اال��س�ت�ع��داد لـ”عملية (تلقيح) وا��س�ع��ة النطاق” .وفر�ض
جمل�س ال��وزراء قيودًا على تناول الطعام يف مراكز الت�سوق
و�أ�صدر مر�سوما يق�ضي ب�ضرورة تعليم الأطفال داخل املنازل
يف املجتمعات التي ترتفع فيها معدالت الإ�صابة بالأمرا�ض .يف
وقت �سابق الثالثاء ،وافق امل�شرعون الإ�سرائيليون على �إ�ضافة
الواليات املتحدة �إىل “الالئحة احلمراء” لأكرث من خم�سني
دولة يمُ نع ال�سفر اليها ب�سبب انت�شار املتح ّورة �أوميكرون.

وقالت رونيت غ��ال املتحدثة با�سم جلنة الد�ستور والعدالة
والقانون يف الكني�ست “وافقت اللجنة �أي�ضا على حظر ال�سفر
�إىل �إيطاليا وبلجيكا و�أملانيا واملجر واملغرب والربتغال وكندا
و�سوي�سرا وتركيا اعتبا ًرا من منت�صف ليل الثالثاء».
وي �ط��ال ح �ظ��ر ال���س�ف��ر �إىل ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م �ئ��ات �آالف
الإ�سرائيليني واملقيمني املزدوجي اجلن�سية.
و�أو�ضحت غال �أن “�إ�ضافة هذه الدول �س ُت�صبح �سارية يف 22
ك��ان��ون الأول/دي���س�م�بر  2021و�ستظل مطبقة م��ع الدول
الأخرى احلمراء حتى  29كانون الأول/دي�سمرب .»2021
وقال بينيت االثنني �إن “القيود ال�صارمة على ال�سفر كانت
حا�سمة مع بدء زيادة حاالت الإ�صابة ب�أوميكرون الذي �أ�صبح
موجودًا يف بلدنا بالفعل».

�إندبندنت :الفو�ضى يف ليبيا تنذر بعنف...بانتخابات �أو بدونها
••لندن-وكاالت

وج��ه رئي�س املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات يف
ليبيا عماد ال�سايح ر�سالة الثالثاء ،طالب فيها بحل
ال �ف��روع امل�ح�ل�ي��ة للجنة امل�ك�ل�ف��ة بتنظيم االنتخابات
الليبية ،و��ص��رح رئي�س جلنة االن�ت�خ��اب��ات يف الربملان
ه��ادي ال�صغري �إن��ه �سيتعني ت��أج�ي��ل الت�صويت لعدم
وجود وقت لتنفيذ اخلطوات التمهيدية.
وم ��ع ذل ��ك ،ل�ف��ت ال �ك��ات��ب ب� ��ورزو دراغ� ��ي يف �صحيفة
“�إندبندنت” �إىل �أنه “مل ي�صدر �أي �إعالن ر�سمي عن
ت�أجيل االنتخابات من قبل احلكومة ال�شرعية بقيادة
رئي�س ال ��وزراء امل��ؤق��ت عبد احلميد دبيبة ،م��ا يرتك
بع�ض االرتباك».
وك ��ان م �ق��رراً �إج� ��راء ان�ت�خ��اب��ات م��دع��وم��ة م��ن الأمم
املتحدة النتخاب رئي�س وجمل�س نيابي يف  24دي�سمرب
(ك��ان��ون الأول) احل��ايل .ولكن “قلة فقط تعتقد �أن
االن�ت�خ��اب��ات �ستتم كما ه��و خمطط لها و��س��ط �أعمال
ع��دائ�ي��ة حمتدمة ب�ين الف�صائل امل�سلحة املتناحرة،
والغمو�ض يف ما يتعلق بال�سلطات امل�ستقبلية للزعيم
املنتخب املقبل للبالد».
و�أ�شار التقرير �إىل �أن “ال�سايح �أمر موظفي االنتخابات
بالبقاء على �أه�ب��ة اال��س�ت�ع��داد يف ح��ال��ة �إع ��ادة جدولة
•• كفرعروق�-أ ف ب

يف خم ّيم للنازحني يف �شمال غرب
��س��وري��ا ،تعجز �أم رغ��د ع��ن توفري
امل�لاب ����س ال���ش�ت��وي��ة �أو �أي و�سيلة
ل�ت��دف�ئ��ة �أط�ف��ال�ه��ا ال�ث�لاث��ة الذين
ي���ض�ط��رون �صبيحة ك��ل ي��وم على
البحث عن بقايا نفايات وبال�ستيك
لإ�شعالها ع ّلها تقيهم الربد.
وت �ق ��ول �أم رغ ��د ل��وك��ال��ة فران�س
بر�س من �أحد خميمات كفرعروق
يف ري��ف �إدل��ب ال�شمايل “�أ�ستيقظ
��ص�ب��اح�اً وال �أج� ��د �أط �ف ��ايل قربي
لأن �ه��م ي�خ��رج��ون جل�م��ع النايلون
والنفايات من ال�شوارع كالأكيا�س
والأحذية” من �أجل �إ�شعالها.
بغ�صة بينما تغطي وجهها
وت�ضيف ّ
ب�شال من ال�صوف “ال �أملك ثمن
املدفئة وال �أقدر �أن �أطعمهم كبقية
ال�ن��ا���س ،فال�شتاء ق��ا���س ج��داً علينا
والأوالد ب��ردى وال ي��وج��د لديهم
�ألب�سة �أو �أحذية منا�سبة” تقيهم
برد ال�شتاء.
ُي� �ج� �دّد ف���ص��ل ال �� �ش �ت��اء يف ك��ل عام
م �ع��ان��اة �آالف ال �ع��ائ�لات يف �إدل ��ب
وحم �ي �ط �ه��ا ،ح �ي��ث ي �ق �ي��م ثالثة
م�لاي�ين �شخ�ص ن�صفهم نازحون
ف��روا من مناطق �أخ��رى على وقع
تقدم املعارك خالل �سنوات النزاع
ال ��ذي �أودى ب�ح�ي��اة ق��راب��ة ن�صف
مليون �شخ�ص.
مع ب��دء هطول الأم�ط��ار الغزيرة،
تتحوّل الطرق الرتابية الفا�صلة
ب�ي�ن اخل �ي��م �إىل مم� ��رات موحلة،
تت�سرب منها املياه �إىل داخل اخليم
التي يحاول �سكانها متتينها عرب
�أحجار كبرية تز ّنرها.
قبل ث�لاث �سنوات ،نزحت �أم رغد
ال �ت ��ي ق �ت��ل زوج� �ه ��ا ب �ق �� �ص��ف طال
منزلهم ،اىل املخيم حيث تقطن
اليوم مع �أطفالها الثالثة .وتتكرر
•• بريوت�-أ ف ب

االنتخابات» .وذكر الكاتب بجوالت عدة من املحادثات
ال�سرية خالل الأيام الأخرية بني املر�شحني والف�صائل
والقوى الأجنبية حول ت�أجيل الت�صويت وما �إذا كان
ب�إمكان حكومة م�ؤقتة اال�ستمرار يف ال�سلطة يف هذه
الأثناء.
ومل ت�صدر املفو�ضية الوطنية العليا لالنتخابات بعد
قائمة نهائية باملر�شحني للمنا�صب و�سط خماوف من
احتمال ا�ستهدافها ،للموافقة على املر�شحني املثريين
للجدل مثل قائد “اجلي�ش الوطني الليبي” خليفة
حفرت ،وجنل القذايف �سيف الإ�سالم ودبيبة ،الذي نكث
بوعده بعدم الرت�شح ملن�صب.
وك ��ان م��ا ي�ق��رب م��ن  20م��ر��ش�ح�اً ق��د �أ� �ص��دروا بياناً
م�شرتكا يطالبون فيه برد على االنتخابات ،حمذرين
من �أن حالة عدم اليقني ب�ش�أن الت�صويت تقو�ض الأمن
واال�ستقرار.
ونقل دراغ��ي عن حمللني �إن “الفو�ضى قد ت��ؤدي �إىل
ا�شتباكات�� ،س��واء �أج��ري��ت االنتخابات بالفعل �أم ال”،
معترباً �أن “التهديد بالعنف وا�ضح يف ليبيا».
و��ص�ب��اح �أم ����س ،حت��دث��ت ت�ق��اري��ر �إع�لام�ي��ة ع��ن انت�شار
للميلي�شيات املتناحرة يف العا�صمة طرابل�س وقطع
ط��رق ون���ص��ب ن�ق��اط تفتي�ش .ومت �إغ�ل�اق اجلامعات
واملدار�س و�أر�سل الطالب �إىل منازلهم.

معاناتهم �سنوياً م��ع ب��دء ال�شتاء
بينما تعجز عن توفري م�ستلزمات
ع��ائ �ل �ت �ه��ا الأ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة م� ��ن ثياب
وتدفئة.
وت��و� �ض��ح �أن �أط �ف��ال �ه��ا يح�ضرون
م ��ا ي �ج �م �ع��ون��ه م ��ن �أ� �ش �ي ��اء قابلة
لال�شتعال اىل جارتها �أم رائد ،التي
متلك مدف�أة ت�ستخدمها من �أجل
اع ��داد ال�ط�ع��ام وت��دف�ئ��ة الأطفال.
وت�ق��ول “يق�ضي الأط �ف��ال يومهم
قرب املدفئة ويعودون اىل خيمتنا
للنوم عند املغرب».
وغالباً ما تو ّفر منظمات الإغاثة
خ�ي�م�اً ع��ازل��ة وب�ط��ان�ي��ات ومالب�س
للعائالت النازحة� ،إال �أن اجلهات
امل ��ان �ح ��ة ت �ك��اف��ح مل ��واك �ب ��ة الطلب
املتزايد.

ال�ث�م��ان�ي��ة ،ث�لاث��ة م�ن�ه��م م��ن ذوي
االحتياجات اخلا�صة.
وباعتبار �أنها غري قادرة على توفري
احلطب �أو الفحم لإب�ق��اء النريان
م�شتعلة ،تعتمد �أم رائد ( 45عاماً)
على م��ا يح�ضره �أط�ف��ال جريانها
وبينهم �أوالد �أم رغد من ق�صا�صات
وكرتون وخ�شب ومواد بال�ستيكية
بعد بحث م�ضن ل�ساعات.
وت � �ق� ��ول ل ��وك ��ال ��ة ف ��ران� �� ��س بر�س
“يتجمع اجل�ي��ران ع �ن��دي لننعم
بالدفء” ،م�ضيفة �أن “خيمتها
ت��زدح��م بنحو � 15شخ�صاً ،ن�أكل
ون�شرب ونتدف�أ معاً».
ال �� �ش �ه��ر امل ��ا� �ض ��ي ،ن � ّب �ه��ت منظمة
“�أطباء ب�ل�ا حدود” ال �ت��ي توفر
دع�م�اً لع�شرات املخيمات يف �شمال

غ� ��رب �� �س ��وري ��ا� ،إىل �أن �أ�ساليب
ال �ت��دف �ئ��ة غ�ي�ر الآم� �ن ��ة ت��زي��د من
خطر الإ��ص��اب��ة ب��أم��را���ض تنف�سية
وم�ضاعفات جراء ّ
تن�شق الدخان.
و�أوردت � ّأن “�أمرا�ض اجلهاز
التنف�سي هي على ال��دوام من بني
�أول ث�لاث��ة �أم ��را� ��ض ي�ت��م الإب�ل�اغ
ع�ن�ه��ا يف م��راف�ق�ن��ا يف ��ش�م��ال غرب
�سوريا».
وميوت �سنوياً عدد من الأ�شخا�ص
والأط � �ف� ��ال ج� ��راء احل ��رائ ��ق التي
ت �ن��دل��ع يف اخل �ي��م ال�ق�م��ا��ش�ي��ة مع
ال �ل �ج��وء �إىل و� �س��ائ��ل ت��دف �ئ��ة غري
�آمنة.
قبل ت�سع �سنوات ،نزحت �أم حم ّمد
م��ع �أط�ف��ال�ه��ا ال�ث�لاث��ة م��ن مدينة
حلب �إىل �إدل ��ب ،لتتكرر معاناتها

 3700قتيل يف �سوريا خالل � ..2021أدنى ح�صيلة

ُقتل � 3746شخ�صاً يف �سوريا خالل
عام  ،2021يف �أدنى ح�صيلة �سنوية
منذ اندالع النزاع ال�سوري قبل �أكرث من ع�شر �سنوات،
وفق ما �أح�صى املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان �أم�س
الأربعاء.
و�أفاد املر�صد �أن ح�صيلة عام  2021تت�ضمن 1505
مدنيني بينهم  360طف ً
ال ،م�شرياً �إىل �أن بني القتلى
امل��دن�ي�ين � 297شخ�صاً ق���ض��وا ج ��راء ان�ف�ج��ار �ألغام
وعبوات نا�سفة.
وتعد الألغام والأج�سام املتفجرة من امللفات ال�شائكة
امل��رت �ب �ط��ة ب ��احل ��رب ال �� �س��وري��ة .وق ��د ��س�ج�ل��ت �سوريا
ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،وف��ق التقرير ال�سنوي ملر�صد الألغام
الأر�ضية� ،أكرب عدد من �ضحايا الألغام ،متقدمة على
�أفغان�ستان.
وتظهر ح�صيلة القتلى ل�ع��ام  2021ت��راج�ع�اً كبرياً
مقارنة بالعام امل��ا��ض��ي ،ال��ذي �أح�صى املر�صد خالله
مقتل �أكرث من � 6800شخ�ص .وت�سبب النزاع ال�سوري
يف عام  2019مبقتل �أك�ثر من ع�شرة �آالف �شخ�ص،
�سجل عام  2014مقتل �سبعني �ألف �شخ�ص ،يف
فيما ّ
�أعلى ح�صيلة �سنوية للنزاع.
وبح�سب امل��ر��ص��د ،ق�ضى خ�ل�ال ال �ع��ام احل ��ايل 600
عن�صر من ق��وات النظام و�أك�ثر من  300مقاتل من
جمموعات موالية لها.

كذلك� ،أح�صى املر�صد م�صرع نحو  600مقاتل من
تنظيم داع ����ش وف���ص��ائ��ل متطرفة �أخ� ��رى ،يف مقابل
 158من قوات �سوريا الدميوقراطية .وقتل قرابة

عوا�صم
كابول

�سوريا ..رحلة البحث عن الدفء املفقود يف خميمات النازحني

وق � �دّرت مفو�ضية الأمم املتحدة
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني احلاجة
اىل مت��وي��ل ب�ق�ي�م��ة  182مليون
دوالر ل�لا��س�ت�ج��اب��ة لالحتياجات
ال ��رئ �ي �� �س �ي ��ة لأك � �ث ��ر م � ��ن ثالثة
م�لاي�ين �شخ�ص يف ��س��وري��ا خالل
هذا ال�شتاء .لكن ن�صف هذا املبلغ
متوافر حالياً ،وفق ما ورد يف بيان
ال�شهر املا�ضي.
يف خيمة �أم رائ��د املك�سوة بقما�ش
ع� ��ازل ل �ل �م �ي��اه ،ي�ت�ج�م��ع الع�شرات
حول مدف�أة بدائية بينما تت�ساقط
الأم � �ط� ��ار يف اخل� � ��ارج وتنخف�ض
درجات احلرارة.
وق � ّدم��ت جم�م��وع��ة م��ن املتربعني
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي امل��دف ��أة اىل �أم رائد
مل���س��اع��دت�ه��ا ع�ل��ى ت��دف�ئ��ة �أطفالها
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 370من مقاتلي الف�صائل املعار�ضة .
وانخف�ضت ح�صيلة القتلى الإج�م��ال�ي��ة خ�لال عامي
 2020و 2021جراء تراجع حدّة املعارك يف مناطق

�سنوياً يف ت��وف�ير و��س��ائ��ل التدفئة
يف خميمات ع�شوائية ع �دّة تنقلت
بينها.
ورغ � ��م �أ ّن� �ه ��ا ُت �ع��د م ��ن املحظيني
المتالكها مدف�أة ،لكن عدم متكنها
من �إح�ضار احلطب يجعلها تعتمد
ع �ل��ى �أغ �� �ص��ان ال��زي �ت��ون ال �ت��ي مل
تيب�س مت��ام �اً ،وال�ت��ي ينبعث منها
دخ ��ان كثيف ي�ث�ير �سعالها ب�شكل
متكرر.
وتقول “لورق الزيتون رائحة قوية
ودخ � ��ان� � .ش �ع��رت ب � ��أمل يف �صدري
�أم�س ومل �أمتكن من زيارة طبيب”
ب���س�ب��ب ع ��دم ق��درت �ه��ا ع �ل��ى حت ّمل
الكلفة.
على بعد �أمتار ،يراقب �أب��و ح�سني
( 40عاماً) جمموعة من الأطفال
حت ّلقت حول نريان م�شتعلة جراء
ح��رق �أك �ي��ا���س بال�ستيكية وبع�ض
احلطب.
وي � �ق� ��ول ل ��وك ��ال ��ة ف ��ران� �� ��س بر�س
“عندما ن�شعل النار داخل اخليمة
وث ّمة زحمة �أطفال فيها قد يت�س ّبب
الدخان يف االختناق».
قبل �أرب�ع��ة �أع ��وام ،ن��زح �أب��و ح�سني
م��ع ع��ائ�ل�ت��ه م��ن حم��اف �ظ��ة حماة،
ويف ك ��ل � �ش �ت��اء ي �ق��ول �إن الو�ضع
يزداد �سوءاً وبالكاد ي�ستطيع �شراء
حطب الزيتون للتدفئة �أو الأدوية
لأط�ف��ال��ه ال��ذي��ن ي�صابون بالزكام
و�أمرا�ض تنف�سية جراء ال�صقيع.
ويو�ضح “�سعر �أق��ل دواء ب�ين 50
و 60ل�ي�رة ت��رك �ي��ة ،وه �ن��ا ال عمل
لدي وال نتلقى م�ساعدات».
وي� �ب ��ذل ال ��رج ��ل ق �� �ص��ارى جهده
للح�ؤول دون ت�سرب مياه الأمطار
�إىل خيمته.
وي�شرح “يف بع�ض الأح�ي��ان ،ن�سهر
ط�ي�ل��ة ال �ل �ي��ل ل�ن���ض��ع �أك �ي��ا� �س �اً من
النايلون ن�س ّد بها ت�سرب الأمطار
�إىل الأوالد».

ع��دة ،خ�صو�صاً يف حمافظة �إدلب،
ال �ت��ي ت�سيطر ه�ي�ئ��ة حت��ري��ر ال�شام
(ج�ب�ه��ة ال�ن���ص��رة ��س��اب�ق��ا) ع�ل��ى نحو
ن�صف م�ساحتها.
وبرغم �سريان وقف لإطالق النار يف املنطقة منذ �آذار/
مار�س � ،2020إال �أنها تتعر�ض خلروقات عديدة بينها
ق�صف لقوات النظام وغارات رو�سية.
منذ  ،2011ت�سبب النزاع يف �سوريا مبقتل نحو ن�صف
م�ل�ي��ون ��ش�خ����ص ،ودف ��ع �أك�ث�ر م��ن ن�صف ال���س�ك��ان اىل
النزوح داخل �سوريا �أو الت�شرد خارجها.
وخ�لال �سنوات احل��رب الأوىل ،خ�سرت ق��وات النظام
مناطق وا�سعة على يد الف�صائل املعار�ضة والتنظيمات
املتطرفة �إال �أن�ه��ا منذ  ،2015وب��دع��م ج��وي رو�سي
وم��ن مقاتلني �إي��ران �ي�ين وح ��زب اهلل ال�ل�ب�ن��اين ،بد�أت
تتقدم ت��دري�ج�ي�اً ،حتى ب��ات��ت ت�سيطر على نحو ثلثي
م�ساحة البالد.
وما زالت مناطق وا�سعة ،ت�ضم �سهو ًال زراعية و�آبار نفط
وغاز ،خارج �سيطرة احلكومة� ،أبرزها مناطق �سيطرة
الأك��راد (�شمال ��ش��رق) ،ومناطق يف �إدل��ب وحميطها،
و�أخرى حتت �سيطرة ف�صائل موالية لأنقرة يف �شمال
البالد.
ومنذ �إعالن الق�ضاء على ما ي�سمى “خالفة” تنظيم
داع�ش يف  ،2019ي�شن مقاتلو التنظيم ،الذين انكف�أوا
ب�شكل رئي�سي �إىل البادية ال�سورية ويف قرى ريف دير
الزور ،عمليات �ضد املقاتلني الأكراد وقوات النظام.

ع��اد ال ��زوار �إىل متحف �أفغان�ستان الوطني للتمتع ب ��آالف القطع
املعرو�ضة فيه وال�ع��ائ��دة بغالبيتها �إىل حقبة م��ا قبل الإ� �س�لام يف
تناق�ض الفت مع فرتة احلكم الأوىل حلركة طالبان عندما خربت
هذه امل�ؤ�س�سة ونهبتها.
يف ممرات املتحف العريق الذي اعترب لفرتة طويلة �أحد �أهم املواقع
الثقافية يف ال�ق��ارة الآ�سيوية تقف جمموعات �صغرية م��ن الزوار
مدهو�شة بالكنوز املعرو�ضة من فخار مطلي من الع�صر احلجري
�إىل قطع �أثرية �أو دينية .ويقول رحمة اهلل ( 65عاما) بعدما �أم�ضى
دقائق طويلة يتفح�ص جمموعة من ال�سيوف التي تعود �إىل �ألفي
�سنة “الب�شر يعلقون �أهمية كبرية لتاريخهم ،هذا ي�أتي بالفطرة”.
وتابع الرجل يقول “�أردت �أن �أطلع �أك�ثر على تاريخ ب�لادي .فهو
يحتل مكانة خا�صة يف قلبي» .ويقع املتحف يف جنوب كابول و�أعيد
فتحه مطلع كانون الأول/دي�سمرب ب�إذن من وزارة االعالم والثقافة
التابعة حلركة طالبان بعد ثالثة �أ�شهر على عودة احلركة املتطرفة
�إىل ال�سلطة يف منت�صف �آب�/أغ�سط�س املا�ضي .كثرية هي القطع
املعرو�ضة ال�ت��ي تتعار�ض م��ع عقيدة ح��رك��ة ط��ال�ب��ان .خ�لال فرتة
حكمها الأوىل بني العامني  1996و 2001دم��رت احلركة عدة
مت��اث�ي��ل يف امل�ت�ح��ف ع�ل��ى غ ��رار م��ا فعلت م��ع تفجري مت��اث�ي��ل بوذا
العمالقة يف باميان ،ما �أثار �صدمة عاملية .ي�ضاف �إىل ذلك �أن �آالف
القطع نهبت ومل يعرث عليها بعد.

كانو
ُقتل نحو  100متطرف من تنظيم داع�ش الإرهابي الأ�سبوع املا�ضي
يف �شمال �شرق نيجرييا حيث ق�صف اجلي�ش عددًا من مع�سكراتهم،
على ما قالت م�صادر ع�سكر ّية و�أحد �س ّكان املنطقة لوكالة فران�س
بر�س .يف  13كانون الأ ّول/دي�سمرب ،ق�صفت طائرات مقاتلة ثالثة
مع�سكرات لتنظيم داع�ش-والية غرب �إفريقيا (�إي�سواب) يف منطقة
بحرية ت�شاد ،ما �أ�سفر عن مقتل �أكرث من مئة مقاتل ،بينهم عدد من
القادة ،ح�سب هذه امل�صادر.
وعزز تنظيم “داع�ش-والية غرب �إفريقيا” �سيطرته يف �شمال �شرق
البالد منذ مقتل زعيم بوكو حرام �أبو بكر ال�شكوي �أثناء مواجهات
بني هذين التنظيمني املتخا�صمني� .أُن�شئ تنظيم “داع�ش -والية
غرب �إفريقيا” ال��ذي يعرتف به تنظيم الدولة الإ�سالمية ،العام
� 2016إث��ر ان�شقاق مقاتلني عن جماعة بوكو ح��رام التي ي ّتهمها
خ�صو�صاً بعمليات قتل مدنيني .
وقال م�س�ؤول ع�سكري لوكالة فران�س بر�س �إن “العمليات اجلوية
ال�ت��ي نفذتها ط��ائ��رات �سوبر ت��وك��ان��و اجل��دي��دة ال�ت��ي مت احل�صول
عليها يف الأ�شهر الأخرية ا�ستهدفت �أرينا �سورو و�أرينا �سيكي و�أرينا
ماما�ساالت�شي يف منطقة مارتي حيث قتل �أكرث من � 100إرهابي».
وت�سلمت نيجرييا بني حزيران/يونيو وت�شرين الأول/اكتوبر حواىل
ع�شرة طائرات مقاتلة من ط��راز �سوبر توكانو ملحاربة اجلماعات
املتطرفة .

رانغون
�شخ�صا على الأق� ّل �أم�س الأربعاء ج ّراء
قتل �شخ�ص و ُفقد �أثر 70
ً
ان��زالق للرتبة يف منجم للي�شم يف �شمال بورما ،على ما ق��ال �أحد
عنا�صر فرق الإغاثة لوكالة فران�س بر�س .و�أو�ضح “ثمة � 70إىل
� 100شخ�ص يف ع��داد املفقودين ج� ّراء ان��زالق للرتبة ح�صل نحو
�صباحا” يف منجم باكانت للي�شم (اجلاد) يف والية
ال�ساعة الرابعة
ً
كا�شني.
و�أ�ضاف “نقلنا  25جريحا �إىل امل�ست�شفى فيما عرثنا على قتيل».
وي�شارك نحو  200م�سعف يف الأبحاث بع�ضهم يف مراكب يف حماولة
النت�شال جثث من بحرية جماورة على ما �أفاد امل�صدر نف�سه.
وغالبا ما تقع حوادث انزالق تربة يف هذه املنطقة الفقرية والوعرة
التي باتت مناظرها �شبيهة ب�سطح القمر ب�سبب ن�شاطات املجموعات
املنجمية الكثيفة على ح�ساب البيئة.
وكانت �أمطار مو�سمية غزيرة ت�سببت العام  2020ب�أ�سو�أ كارثة مع
طمر  300عامل منجم يف انزالق تربة يف جبل باكانت قلب منطقة
املناجم هذه قرب احلدود ال�صينية.
وحتقق بورما �إيرادات كبرية جدا من هذا احلجر الكرمي الذي عليه
�إقبال يف ال�صني خ�صو�صا.

اجلي�ش الإ�سرائيلي يقتل
فل�سطيني ًا بزعم حماولة ده�س

•• القد�س�-أ ف ب
�أعلن اجلي�ش الإ�سرائيلي مقتل فل�سطيني بالر�صا�ص بعدما حاول ده�س
عدد من اجلنود ب�سيارته يف ال�ضفة الغربية املحتلة.
وج ��اء يف ب�ي��ان للجي�ش الإ��س��رائ�ي�ل��ي �أن ��س�ي��ارة م�ن� ّف��ذ حم��اول��ة الده�س
ا�صطدمت ب�أخرى تابعة للجي�ش بعدما �أ�صابها اجلنود بالر�صا�ص قرب
بلدة جنني يف �شمال ال�ضفة الغربية ،م��ا �أدى �إىل اح�ت�راق ال�سيارتني،
م�شريا �إىل ع��دم �إ�صابة �أي جندي بجروح .والحقا �أف��ادت وزارة ال�صحة
الفل�سطينية مبقتل “مواطن».
وق��ال اجلي�ش الإ�سرائيلي �إن “�إرهابيا قاد �سيارته نحو عدد من اجلنود
كانوا بالقرب من موقع ع�سكري قريب من بلدة ميفو دوتان” يف ال�ضفة
الغربية .وتابع البيان “قام اجلنود ب�إطالق النار نحو ال�سيارة ومتكنوا من
حتييد” املنفذ .و�أو�ضح اجلي�ش �أن ال�سيارة ا�صطدمت ب�سيارة ع�سكرية
كانت على مقربة من املوقع .و�أدى ذلك �إىل احرتاق ال�سيارتني.
و�أعرب متحدث با�سم اجلي�ش يف ت�صريح لوكالة فران�س بر�س عن اعتقاده
ب�أن املنفذ قتل من جراء �إطالق النار.
و�شهدت الأ�سابيع املا�ضية �سل�سلة من �أعمال العنف يف ال�ضفة الغربية.
فقد �أعلن اجلي�ش الإ�سرائيلي الأحد �أنه اعتقل �أربعة فل�سطينيني ي�شتبه
بتنفيذهم هجوما �أ�سفر ع��ن مقتل م�ستوطن �إ�سرائيلي و�إ��ص��اب��ة اثنني
�آخرين اخلمي�س يف �شمال ال�ضفة الغربية املحتلة.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سدره لتمثيل ال�شركات
رخ�صة رقم CN 3018525:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سدره لتمثيل ال�شركات
SIDRA TO REPRESENT COMPANIES

�إىل� /سدره لتمثيل ال�شركات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SIDRA TO REPRESENT COMPANIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

12
العدد  13424بتاريخ 2021/12/23

العدد  13424بتاريخ 2021/12/23

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل حممد ا�سماعيل لت�صليح
عادم ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1037786:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل حممد ا�سماعيل لت�صليح عادم ال�سيارات

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة الوتد الهند�سية
العمال احلدادة
رخ�صة رقم CN 1124553:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /ور�شة الوتد الهند�سية العمال احلدادة

�إىل /ور�شة حممد ا�سماعيل للأملنيوم والزجاج

AL WATAD ENG. STEEL WORKSHOP

MOHAMMED ISMAIL ALUMINM AND GLASS WORKSHOP

�إىل /م�ؤ�س�سة الوتد الهند�سية لالعمال املعدنية

�إىل /كافترييا كبده الفالح اال�سكندرية

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ور�شة لرتكيبات االملنيوم والزجاج 2592011.2
تعديل ن�شاط  /حذف ا�صالح عوادم ال�سيارات 4520013
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

AL WATAD ENG FOR METAL WORKS EST

KBDA ELFALAH ALEXANDRIA CAFETERIA

تعديل ن�شاط  /حذف ور�شة حدادة وحلام 2592011.1
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)

�إعــــــــــالن

MOHAMMED ISMAIL AUTO EXHAUTER REPAIRS

العدد  13424بتاريخ 2021/12/23

�إعــــــــــالن

العدد  13424بتاريخ 2021/12/23

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الو�صال
لتجارة الأع�شاب الطبيعية
رخ�صة رقم CN 1074507: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/بالد اخلري للفواكة واخل�ضار
رخ�صة رقم CN 1015681:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد �سليم ليت عبداحلكيم %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف جمدى احمد عبدالكرمي عمر
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �سليم ليت عبداحلكيم
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بالد اخلري للفواكة واخل�ضار
BELAD ALKHIAR FRUITS & VEGETABLES

�إىل /بقالة بالد اخلري � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

BAQALA BELAD ALKHAIR SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بقالة 4711003
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الفواكه واخل�ضروات الطازجة  -بالتجزئة 4721001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع املواد الغذائية املعلبة و املحفوظة  -بالتجزئة 4721032
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا �ساكالن�س
رخ�صة رقم CN 3846026:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /كافترييا �ساكالن�س
SAKLANCE CAFETERIA

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

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/العتبه الهند�سيه للمقاوالت

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيور ا�ستيم للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1657549:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /هاريندر بال �سينغ مانيندير بال �سينغ من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /هاريندر بال �سينغ مانيندير بال �سينغ من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد على �صالح ال�صم ال�شحى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بيور ا�ستيم للمقاوالت العامة ذ.م.م

AL ATABA ENGINEERING GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

PURE ESTEEM GENERAL CONTRACTING 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

�إىل /بيور ا�ستيم للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

العامه رخ�صة رقم CN 4006771: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 /العتبه الهند�سيه للمقاوالت العامه
AL ATABA ENGINEERING GENERAL CONTRACTING

�إىل /العتبة الهند�سية للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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)

PURE ESTEEM GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ملحمة الهدى
رخ�صة رقم CN 1045421:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات  /حذف را�شد �سعيد حممد التحمود ال�شحى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ملحمة الهدى

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 القالع
العاملية للتجارة واال�سترياد رخ�صة رقمCN 1118355:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سامل بن حميد بن �سعيد املقبايل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد احمد حمد املطوع 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

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:وادي النيل للو�ساطة التجارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مدينة زايد �شرق  0 ,19ال�سيد حممد �سهيل حممد
عف�صان واخرين
رقم القيد يف ال�سجل التجاريCN 1174508 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�صبغة ن�سيم ال�سعادة
االتوماتكية رخ�صة رقم CN 1003537:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �شيخ �شهزيب ابو اخلري %100
تعديل وكيل خدمات
ا�ضافة احمد عبداهلل ابراهيم الظاهري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبداهلل ابراهيم 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

AL HUDA BUTCHERY

�إىل /ملحمة الهدى � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL HUDA BUTCHERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/12/21:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 2150029185:تاريخ التعديل2021/12/22:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رمال ال�صحراء خلياطة
ازياء ال�سيدات رخ�صة رقم CN 1112431:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات
ا�ضافة �سامل �سرحان �سعيد الكعبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد ناظم نور احمد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل �سرحان �سعيد الكعبي
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�/شركة �سلوم للتجارة
ذات م�س�ؤولية حمدودة رخ�صة رقمCN 1104378:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احالم �سعيد حممد �سامل اللمكى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حممد �سامل اللمكى
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)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كول الند لالغذية خدمات
التموين رخ�صة رقم CN 3972033:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة م�صطفى كيلوث امد كيلوث %100
تعديل وكيل خدمات
ا�ضافة عبدالعزيز حممد احمد علوي اجلفري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز حممد احمد علوي اجلفري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بروفك�س خلدمات
اال�صباغ والعزل رخ�صة رقم CN 2296093:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد عبدالتواب حممود عقل %100
تعديل وكيل خدمات
ا�ضافة خمي�س حممد خمي�س احلمادي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خمي�س حممد خمي�س 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
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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حماكم دبي
حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13424بتاريخ 2021/12/23
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 4402/2021/16:جتاري جزئي
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املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�سابعة رقم 136
مو�ضوع الدعوى :احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�سدد للمدعية مبلغ ( )1.322.002.23درهم باال�ضافة اىل
الفائدة التاخريية بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام وكذلك ال��زام املدعي عليها
بالر�سوم وامل�صاريف وبدل اتعاب املحاماة .
املدعي:ا�شتار للت�صميم الداخلي وال�صيانة العامة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -جبل علي � -شارع  - 2/32مبنى جممع دبي لال�ستثمار رقم  - 2مبنى
ا�شتار للت�صميم الداخلي وال�صيانة العامة  -الطابق االول
وميثله:بثينة ح�سني عبداهلل حممد العو�ضي
املطلوب �إعالنه  -1 :امباير هولدجنز (جي �سي �سي) ليمتد � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�سدد للمدعية مبلغ
( )1.322.002.23درهم باال�ضافة اىل الفائدة التاخريية بواقع � %12سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد
التام وكذلك ال��زام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف وب��دل اتعاب املحاماة  -وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني
املوافق  2022/1/3ال�ساعة � 09.30ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت
�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

العدد  13424بتاريخ 2021/12/23

العدد  13424بتاريخ 2021/12/23

�إعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

�إعــــــــــالن

تعلن الهيئة االحتادية للموا�صالت الربية والبحرية
(قطاع النقل البحري) ب��ان /مركز ماجالن للريا�ضة
البحرية ق��د تقدم بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة
بياناتها بعد وهي:

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ديلي اوتفيت�س لل�شيلة
والعبايا رخ�صة رقم CN 2857009:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من/ديلي اوتفيت�س لل�شيلة و العبايا

�إ�سم ال�سفينة

�سلطان اخلري 46

رقم الت�سجيل ال�سابق

220791

العلم ال�سابق

UAE

على كل من له اع�ترا���ض على ت�سجيل ه��ذه ال�سفينة
مراجعة مكتب ت�سجيل ال�سفن ابوظبي خ�لال مدة
اق�صاها  60يوما من تاريخ هذا االعالن.
�إدارة �ش�ؤون النقل البحري

DAILY OUTFITS FOR SHEILA AND ABAYA

�إىل/نكهة املذاقات للحلويات
NAKAHAT AL MTHAGAT SWEETS

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

تريندز ينظم ندوة« :الإخوان امل�سلمون يف العامل العربي :مظاهر الأفول وحماوالت البقاء»
•• �أبوظبي-الفجر:
اختتم مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات �سل�سلة
ندوات وفعاليات “منتدى تريندز للإ�سالم ال�سيا�سي
ال�سنوي الثاين” الذي حمل عنوان“ :م�شروع التمدد
الإخ��واين :حدود الرتاجع وامل�آالت”� ،إذ نظم �أم�س

الأول الثالثاء ،الندوة الثالثة والأخرية من املنتدى
بعنوان“ :الإخوان امل�سلمون يف العامل العربي :مظاهر
الأفول وحماوالت البقاء” ،وذلك مب�شاركة نخبة من
اخلرباء واملخت�صني من دول خمتلفة.
ورحبت رمي �إبراهيم احلو�سني الباحثة مبركز تريندز
يف كلمة تقدميية للندوة بامل�شاركني يف املنتدى الذي

يهدف �إىل ر�صد التطورات التي ط��ر�أت على م�شروع
جماعة الإخ��وان امل�سلمني ،ال�س َّيما ما يتعلق برتاجع
هذا امل�شروع وم�آالته بعدما ما تعر�ضت له اجلماعة
من نك�سات خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية .و�شارك يف
الندوة جمموعة من اخلرباء والباحثني والأكادمييني
املتخ�ص�صني يف ح��رك��ات الإ���س�لام ال�سيا�سي ،و�أدار

فعالياتها ه��اين الأع�صر املدير التنفيذي باملركز
الوطني للدرا�سات مب�صر ،الذي �أ�شار �إىل حماور الندوة
الأرب��ع��ة؛ مظاهر �أف��ول الأيديولوجية الإخوانية
يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ،وت ��أث�ير احل��ال��ة التون�سية على
م�ستقبل الإخ��وان ،وا�سرتاتيجيات اجلماعة للبقاء
واال�ستمرارية ،ور�ؤية م�ستقبلية مل�آالت اجلماعة.

13
خرباء وخمت�صون:

جماعة الإخ����وان ف�شلت
يف املواءمة بني الإ�سالموية
وب��ي�ن حت��ق��ي��ق امل��دن��ي��ة

م�آالت جماعة الإخوان
امل�سلمني يف العامل العربي..
ر�ؤية م�ستقبلية
وق��د �أك ��د ��س�ع��ادة � �ض��رار بالهول
الفال�سي ،ع�ضو املجل�س الوطني
االحت � � ��ادي وامل� ��دي� ��ر التنفيذي
مل ��ؤ� �س �� �س��ة وط �ن ��ي الإم� � � � ��ارات ،يف
مداخلة بعنوان:
“م�آالت ج� �م ��اع ��ة الإخ� � � � ��وان
امل���س�ل�م�ين يف ال �ع ��امل العربي..
ر�ؤية م�ستقبلية” �أو�ضح فيها �أن
دولة الإم��ارات كانت كا�سر �أمواج
ما ي�سمى بـ”الربيع العربي” و�أن
“الإخوان” ك��ان��وا �أح��د مكونات
هذا “الربيع».
ً
و�أ�� �ض ��اف �أن الإخ � ��وان دائ �م �ا ما
ا�ستغلوا ق�ضية املظلومية ،وهو
الأم��ر ال��ذي �ساعد على ركوبهم
للموجة يف �أوروبا حتديداً ومنها
�إىل املنطقة ال�ع��رب�ي��ة ،مبيناً �أن
الإخ� � � ��وان ك� ��ان ل��دي �ه��م تعط�ش
لل�سلطة؛ ما �س َّرع من خطواتهم
لال�ستحواذ على ال�سلطة التي
و��ص�ل��وا �إل�ي�ه��ا ب�سبب الت�صويت
الغا�ضب الذي مار�سه الناخبون
�ضد النظام ال�سابق ولي�س اقتناعاً
بالإخوان �أنف�سهم..
م�شرياً �إىل �أن ه�ن��اك �صراعات
ع� ��دة ب�ي�ن ال �ك �ث�ير م ��ن ف�صائل
الإخ��وان يف الوقت الراهن ،وهو
م��ا �أظ �ه��ر وج� ��ود ت �ي��ار ليربايل
متطرف �أي�ضاً يحاول �أن ي�سوق
نف�سه للغرب.
و� �ش��دد ال �ف�لا� �س��ي ع �ل��ى �ضرورة
جتفيف م���ص��ادر مت��وي��ل جماعة
الإخ� � � � ��وان امل �� �س �ل �م�ي�ن ،و�أهمها
ج�م�ع�ي��ات ال�ع�م��ل اخل �ي�ري التي
ت�ستغلها اجلماعة يف جمع املال
من خالل التربعات ،منبهاً �إىل
�أن امللج�أ الوحيد ال��ذي �سيبقى
ل�ل�إخ��وان ه��و ل�ن��دن ،متوقعاً �أن
تلفظهم �أي�ضاً هي الأخ��رى بعد
�أن لفظتهم تركيا ال�ت��ي مل تعد
مالذاً للإخوان.
و�أكد �أن جماعة الإخوان امل�سلمني
�ستختفي م��ن امل�شهد ال�سيا�سي
ب�شكل كامل �إذا ا�ستطعنا جتفيف
م�ن��اب��ع ال�ت�م��وي��ل اخل��ا� �ص��ة بهم،
م���ش�يراً �إىل �أن الإخ � ��وان عزلوا
�أن �ف �� �س �ه��م ب �� �س �ب��ب عن�صريتهم
وممار�ستهم االغتيال ال�سيا�سي
ل� �ل� �ع ��دي ��د م� � ��ن ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية التي اختلفت معهم.
ا�سرتاتيجيات اجلماعة
للبقاء واال�ستمرارية
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال��دك �ت��ور علي
م �� �ص �ط �ف��ى الأ� � �س � �ت� ��اذ امل� ��� �ش ��ارك

ب �ج��ام �ع��ة ل� �ي ��ون الكاثوليكية
بفرن�سا يف ورق ��ة ع�م��ل بعنوان:
“ا�سرتاتيجيات اجلماعة للبقاء
واال�ستمرارية” �إن ت� ��أث�ي�ر
�أيديولوجية الإخ ��وان امل�سلمني
ع � �ل� ��ى الأح � � � � � � ��زاب واحل� � ��رك� � ��ات
الإ�� �س�ل�ام� �ي ��ة امل� �غ ��رب� �ي ��ة ي�شكل
مو�ضوعاً لنقا�ش �سيا�سي وفكري
دائ ��م ب�ي�ن م�ع���س�ك��ري��ن؛ املع�سكر
الأول ي� ��رى �أن الإ� �س�ل�ام ��وي ��ة
امل�غ��رب�ي��ة ن��اب�ع��ة م��ن ال��داخ��ل وال
عالقة لها ب�أيديولوجية الإخوان
امل�سلمني..
�أم ��ا املع�سكر ال �ث��اين ف�ي��ؤك��د �أن
الأح� ��زاب واحل��رك��ات ال�سيا�سية
الإ��س�لام�ي��ة ك��ان��ت دائ �م �اً مت�أثرة
ب�أيديولوجية �إ�سالمية ا�ستوردتها
ه � ��ذه الأح� � � � ��زاب واحل � ��رك � ��ات يف

��س�ت�ي�ن�ي��ات و� �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات القرن
املا�ضي.
و�أو�� �ض ��ح �أن ال���س�ل�ط��ات املغربية
متيل �إىل الت�سامح مع الإ�سالم
ال�سيا�سي ال�ن��ا��ش��ئ حم�ل�ي�اً �أكرث
من ت�ساحمها مع الأيديولوجية
الإ� �س�لام��وي��ة اخل��ارج �ي��ة ،بغ�ض
ال � �ط� ��رف ع� ��ن م � ��دى الت�شابه
بينهما..
م���ش�يراً �إىل �أن ه��ذه ال�سلطات
تعتقـــــــد �أن م�شاركة هذه احلركات
يف احل �ي��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة مي�ك��ن �أن
ت���س�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اع��د ع �ل��ى ت �ع��زي��ز �أ�سا�س
امل�ؤ�س�سة الدينية و�شرعيتها يف
املغرب.
وذك� ��ر ال��دك �ت��ور م���ص�ط�ف��ى علي
�أن احل��رك��ات الإ�سالمية نف�سها
تعتقد �أن م�شاركتها يف اللعبة

ال�سيا�سية� ،أو على الأقل وجودها
يف املجال االجتماعي �سي�سمح لها
باكت�ساب �شرعية ،واحل�صول على
اعرتاف قانوين طويل الأمد.
ور�أى �أن الدولة املغربية تعتقد
�أن م�شاركة احلركات الإ�سالمية
يف العملية ال�سيا�سية ه��ي نوع
من �إ�سباغ ال�شرعية على النظام
امل� �غ ��رب ��ي ،م �ب �ي �ن �اً �أن ال�سلطة
امل ��رك ��زي ��ة يف امل� �غ ��رب ه ��ي يف يد
امل�ل��ك ال ��ذي ه��و �أم�ي�ر امل�ؤمنني،
وم��ن ه��ذا املنطلق ال ُي�سمح لأي
حزب �سيا�سي ،مبا يف ذلك حزب
العدالة والتنمية� ،أن يناف�سه يف
املجال الديني.
و�أو�ضح �أنه �إذا كـــــان �أحـــــد �أهـداف
الإخــــــوان امل�ســـلمني ه��و تغيري
ن�ظ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��م احل �ك��م يف ال � ��دول التي
ي ��وج ��دون ف�ي�ه��ا ف � ��إن طموحات
حزب العدالــــة والتنمية �أقل من
ذلك بكثري.
وق � ��ال �إن � �س �ن��وات ح �ك��م حزب
العدالة والتنمية متيزت ب�سل�سلة
م��ن ال �ت �ن��ازالت ال�سيا�سية التي
ت�ع�ك����س ال � ��دور ال�ع�م�ي��ق للدولة
امل �غ ��رب �ي ��ة وع� �ل ��ى ر�أ�� �س� �ه ��ا ملك
البالد.
واختتــم حديثـــــه بالإ�شـــــارة �إىل
�أن ح ��زب ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة يف
امل�غ��رب دخـــــل يف مرحلـة تك ُّيف
مع امل�ؤ�س�سة امللكيــــــة دفعته �إىل
ت �ق��دمي ال �ع��دي��د م��ن التنازالت،
وم��ن بينها قبوله التطبيع مع
�إ�سرائيل.

مظاهر �أفول الأيديولوجية
الإخوانية يف العامل العربي
بدورها �أكدت الدكتورة �أماين ف�ؤاد
الباحثة امل�شاركة مبركز بحوث
ال �ه �ج��رة والأع � � � ��راق واملواطنة
ب�ج��ام�ع��ة ك�ي�ب�ي��ك يف مونرتيال
ب �ك �ن��دا يف ورق � ��ة ع �م��ل بعنوان:
“مظاهر �أف ��ول الأيديولوجية
الإخ��وان �ي��ة يف ال �ع��امل العربي”
�أن جت��رب��ة الإخ ��وان امل�سلمني يف
م�صر تلقي ال�ضوء على الأ�س�س
ال ��رادي� �ك ��ال� �ي ��ة لأي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ة
اجل�م��اع��ة ،م�شرية �إىل �أن هــــذه
امل�ب��ادئ ،التي تت�ضمن ممار�ســــة
العنف املبا�شر �ضـــد املواطنني من
غري امل�سلمني ،ظلت فرتة طويلة
حم�صورة يف اجلانب النظري..
غ�ير �أن��ه عقب ث ��ورات “الربيع
العربي” يف عام  2011وو�صول
الإ� �س�ل�ام �ي�ي�ن �إىل ال �� �س �ل �ط��ة يف
ال �ع��دي��د م��ن ال �ب �ل��دان العربية،
� �ش �ه��دت ال �� �س��اح��ة االجتماعية
ال�سيا�سية و��ض��ع ه��ذه املبــــــادئ
قيـــــــد التطبيق ،م�شــــرية �إلـــــى
�أن �أيديولوجيـــــــــة الإخــــــوان
امل���س�ل�م�ين ك��ان��ت حت�ظ��ى بت�أثري
ع� �ق ��ائ ��دي م �ب��ا� �ش��ر ع� �ل ��ى �أك �ث�ر
احل��رك��ات اجل �ه��ادي��ة ع�ن�ف�اً مثل
ت�ن�ظ�ي�ـ�ـ�ـ��م ال �ق��اع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��دة وتنظيم
داع�ش.
وذكرت د� .أماين ف�ؤاد �أن جماعة
الإخ��وان امل�سلمني تعدُّ امل�سلمني
غ�ير الإ� �س�لام��وي�ين منحرفني،
�أم� � ��ا غ �ي �ـ �ـ �ـ �ـ��ر امل �� �س �ل �م�ين عموماً

فتعدُّ هـم اجلماعــــــة �إما مت�آمرين
�أو �أعداء.
وب� �ي� �ن ��ت �أن ج� �م ��اع ��ة الإخ� � � ��وان
واجهـــــت عنـــــد و�صولهــــا للحكم
يف م �� �ص��ر حت��دي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �اً مت � َّث �ـ��ل يف
املواءمـة بني تطبيق الإ�سالموية
وب �ي ��ن حت �ق �ي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ق املدنيـــــة
والدميقراطية ،ما �أدى لف�شلها
يف النهاية..
م���ش�يرة �إىل �أن ال��دول��ة املدنية
ك�م��ا ي�ع� ّرف�ه��ا الإخ� ��وان ه��ي التي
ال تكون ذات طبيعة ع�سكرية �أو
ثريوقراطية..
ك�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا �أن ج �م��اع �ـ��ة الإخ� �ـ� �ـ ��وان
امل�سلمني تبنت ممار�سات تكر�س
ع�ن���ص��ري��ة م��ؤ��س���س�ي��ة مرفو�ضة
ك ��ان� �ـ� �ـ ��ت م � ��ن �أ�� �س� �ـ� �ـ� �ـ� �ب ��اب �أف� � ��ول
اجلماعة.

ت�أثري التحول يف احلالة
التون�سية على م�ستقبل
الإخوان امل�سلمني يف املنطقة
وحتدث الدكتور فريد بن بلقا�سم
�أ�ستاذ احل�ضارة والفكر الإ�سالمي
باملعهد العايل للعلوم الإن�سانية
بتون�س حول “ت�أثري التحول يف
احل��ال��ة التون�سية على م�ستقبل
الإخ ��وان امل�سلمني يف املنطقة”،
م�شرياً �إىل �أن ح��دث  25يوليو
 2021م� ّث��ل منعطفاً ف��ارق �اً يف
تاريخ تون�س ،وطرح �أ�سئلة مه َّمة
حول م�صري احلركة الإ�سالموية
يف تون�س وت�أثري ذلك يف م�ستقبل
اجلماعات الإخ��وان�ي��ة عموماً يف
امل �ن �ط �ق��ة .وب�ي�ن �أن ح ��دث 25
يوليو �أ َّثر ب�شكل مبا�شر يف و�ضع
حركة النه�ضة بتون�س م�ستعر�ضاً
جت��رب��ة الإخ� � ��وان يف احل �ك��م من
ح� �ي ��ث ح �� �ص �ي �ل �ت �ه��ا وم � ��آالت � �ه� ��ا،

الإخ����وان
ا نك�شــفو ا
و�سـينتهون
�إذا جُ ِّففت
م���ن���اب���ع
التمـويــل
خ���������واء
���ش��ع��ارات
ج���م���اع���ة
الإخ�����وان
ك�شف زيفها
و�أف�������ش���ل
م�ســاعيهــا

وم�شدداً على �أن الإج��راءات التي
نفذها الرئي�س التون�سي قي�س
�سعيد ك��ان��ت ل�ه��ا ت��داع �ي��ات على
و��ض��ع ح��رك��ة النه�ضة الداخلي
التنظيمي ،وعلى مكانتها ودورها
اجتماعياً و�سيا�سياً ،كما كانت لها
ارتداداتها على و�ضع الإخوان يف
املنطقة باعتبار تون�س كانت �آخر
مناطق نفوذهم .وذك��ر الدكتور
ب�ل�ق��ا��س��م �أن جت��رب��ة املجتمعات
العربية مع الإخ��وان بعد الربيع
ال �ع��رب��ي خم�ت�ل�ف��ة ع��ن التجارب
ال�سابقة ،وخا�صة يف تون�س �إذ خَ برِ َ
املجتمع م�شروعهم وعاين ف�شلهم
يف �إدارة ��ش��ؤون ال��دول��ة واحلكم،
لكنه ن َّبه �إىل �أن لهذه اجلماعات
خ�برة يف التعامل م��ع مثل هذه
الأو� � �ض ��اع وق � ��درة ع �ل��ى التك ُّيف
معها ،و�أن تاريخها �صريورة من
التقلبات �صعوداً ونزو ًال ،و�أن لها
جتربة كبرية يف كيفية اال�ستفادة
من العوامل املحيطة بها .و�شدد
بلقا�سم على �ضرورة ا�ستخال�ص
النخب العربية الدرو�س من هذه
التجربة ،وال�ترك�ي��ز على تغيري
ال�ب�ي�ئ��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة واالجتماعية
واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة ال� �ت ��ي ت�ستفيد
م�ن�ه��ا ت �ل��ك اجل �م��اع��ات وت�ش ِّكل
م�ن�ه��ا �أر� �ض �ي��ة م�لائ�م��ة لنم ّوها
و�إع ��ادة �إن�ت��اج نف�سها وانت�شارها
م��ن ج��دي��د� ،إ��ض��اف��ة �إىل جتفيف
م ��وارده ��ا وت�ف�ك�ي��ك �أخطبوطها
اجل�م�ع�ي��ات��ي ،ف���ض� ً
لا ع��ن حتييد
ال �ع��ام��ل اخل ��ارج ��ي ،و�أ�� �ض ��اف �أن
خ� ��واء � �ش �ع��ارات الإخ� � ��وان ك�شف
زي�ف�ه��ا و�أدى �إىل ف���ش�ل�ه��ا .وقد
ج��رى ح��وار مفتوح ح��ول حماور
ال �ن��دوة ،حيث �أج�م��ع املتحدثون
ع� �ل ��ى �أه� �م� �ي ��ة جت �ف �ي��ف منابع
الإخ ��وان املالية ،و�أن ثمة جملة
عنا�صر ت�شري �إىل �أن اجلماعة
ت���س�ير �إىل �أف � ��ول وت �� �ش �ت��ت ،و�أن
االخ � �ت �ل�اف� ��ات ال �ع �م �ي �ق��ة داخ� ��ل
اجل�م��اع��ة ��س�ت��ؤدي �إىل نهايتها،
ل� �ك� �ن� �ه ��م ح � � � � � � �ذَّروا م� � ��ن خ�ب��رة
اجل �م��اع��ة يف ال �ت �ح��ور وحماولة
البقاء .عقب ذلك تقدم الدكتور
حم�م��د ع �ب��داهلل ال�ع�ل��ي الرئي�س
التنفيذي ملركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات؛ بال�شكر والتقدير
ل�ل�م���ش��ارك�ين يف ال �ن��دوة ع�ل��ى ما
ق��دم��وه م��ن م �ع �ل��وم��ات مفيدة،
ما�ض
و�� �ش� �دَّد ع �ل��ى �أن ت��ري �ن��دز ٍ
يف م ��واج �ه ��ة ال �ف �ك��ر املتطرف،
وتقدمي الفكر القائم على اخلري
والت�سامح والتعاي�ش ،وهو ي�سعى
�إىل ت �ق ��دمي امل �ع��رف��ة ال�شاملة
للمجتمع و�صنَّاع القرار.
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EAT 59800

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 بالرقم168083 :
ب�إ�سم� : :سيزارز الي�سن�س كومباين ،ال ال �سي
وع �ن��وان��ه :وان � �س �ي��زارز ب��اال���س دراي ��ف  ،ال���س ف�ي�ج��ا���س  ،ان يف  ، 9109 8ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 168083 :بتاريخ2017/01/15 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 43:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/01/18 :
وحتى تاريخ2032/01/18 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424
EAT 59799

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424
EAT 61140

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424
EAT 61139

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424
EAT 61138

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 بالرقم168082 :
ب�إ�سم� : :سيزارز الي�سن�س كومباين ،ال ال �سي
وع �ن��وان��ه :وان � �س �ي��زارز ب��اال���س دراي ��ف  ،ال���س ف�ي�ج��ا���س  ،ان يف  ، 9109 8ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 168082 :بتاريخ2017/01/15 :
�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 بالرقم167654 :
ب�إ�سم :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي ، 08933 ،
الواليات املتحدة الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 167654 :بتاريخ2013/03/04 :
�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 بالرقم167652 :
ب�إ�سم :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي ، 08933 ،
الواليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ2013/03/04 :
		
وامل�سجلة حتت الرقم167652 :
�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 بالرقم45672 :
ب�إ�سم :بيو�سن�س ويب�سرت� ،إنك.
وع�ن��وان��ه 31 :تكنولوجي دراي ��ف� ،سويت � 200إرف�ي�ن ،كاليفورنيا 92618 ،ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 45672 :بتاريخ2003/01/06 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 43:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/01/18 :
وحتى تاريخ2032/01/18 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/01/08 :
وحتى تاريخ2032/01/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/01/08 :
وحتى تاريخ2032/01/08 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 10:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/01/05 :
وحتى تاريخ2032/01/05 :
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رئي�س الربملان العربي ي�سلم ملك الأردن و�سام القائد
•• عمان-الفجر:

ا�ستقبل جاللة امللك ع�ب��داهلل ال�ث��اين ب��ن احل�سني ملك
اململكة الأردنية الها�شمية يف ق�صر احل�سينية ،معايل ال�سيد
عادل بن عبدالرحمن الع�سومي ،رئي�س الربملان العربي،
حيث ت�سلم جاللة امللك من الع�سومي و�سام القائد ،وهو
�أرف��ع و�سام مينحه الربملان العربي لقادة ال��دول ،تقديرا
جلهود جاللته يف خدمة الق�ضايا العربية.
و�أك ��د ج�لال�ت��ه ،خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ،ع�م��ق ال�ع�لاق��ات الأخوية
وال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ت��ي جت �م��ع الأردن م��ع �أ� �ش �ق��ائ��ه العرب،
واحل��ر���ص على توطيدها يف امل �ج��االت ك��اف��ة ،معربا عن
تقديره ل��دور الربملان العربي يف دع��م الق�ضايا العربية

•• عوا�صم-وكاالت

ات �� �س �م��ت ال� �ع�ل�اق ��ات ب�ي�ن �أملانيا
ورو�� �س� �ي ��ا ب��ال �ت ��أرج��ح ع �ل��ى م ��دار
ال �ع �ق��ود الأخ �ي ��رة ،وم ��ن مرحلة
ال�شراكة وال�ت�ع��اون يف ت�سعينيات
ال � �ق� ��رن امل� ��ا� � �ض� ��ي� ،إىل مرحلة
امل �ق��اط �ع��ة وال �ع �ق��وب��ات يف �أعقاب
احتالل رو�سيا �شبه جزيرة القرم
التابعة لأوكرانيا عام .2014
وع� � ��ادت ال� �ع�ل�اق ��ات م� ��رة �أخ� ��رى
ب��الإع�لان عن م�شروع خط الغاز
“نورد �سرتمي ”2ال� ��ذي ينقل
ال� �غ ��از م �ب��ا� �ش��رة م ��ن رو� �س �ي��ا �إىل
�أمل��ان�ي��ا ،ع�بر بحر البلطيق خالل
عام .2017
وتعيد �أزمة �أوكرانيا التي تفاقمت
م�ؤخ ًرا ،التوت َر بني مو�سكو وبرلني
م ��ن ج��دي��د ع �ق��ب ط� ��رد متبادل
للدبلوما�سيني ،وت�صريحات حادة
بني البلدين.
و�أع� �ل� �ن ��ت اخل ��ارج� �ي ��ة الرو�سية،
االثنني ،طرد دبلوما�سيني �أملانيني
ك � ��أول رد ف�ع��ل ع�ل��ى ط ��رد برلني
دب�ل��وم��ا��س�ي�ين رو� �س �ي نْ�ْي  الأ�سبوع
امل��ا� �ض��ي .ومل تكتف رو��س�ي��ا بهذا
الإج� � ��راء ف�ح���س��ب ،ب��ل ا�ستدعت
ال�سفري الأملاين لديها للتعبري عن
ا�ستيائها من قرار طرد اثنني من
موظفي �سفارة مو�سكو ،م�ؤكدة �أن
موقف �أملانيا ع��دواين ،ولن يبقى
دون رد منا�سب.
ويف امل �ق��اب��ل ،اع �ت�ب�رت اخلارجية
الأملانية ق��رار ط��رد دبلوما�سييها
ل��دى رو�سيا باملوقف غ�ير املربر،
م�ن��وه��ة ب� ��أن الأم� ��ور م��ع مو�سكو

ت � � ��زداد ت �ع �ق �ي��دا م ��ن ج� � � � َّراء هذا
املوقف.
ويف �أول خطاب ل��ه �أم��ام الربملان
الأمل� ��اين�� ،ش��دد امل�ست�شار الأمل ��اين
�أوالف �شولت�س من لهجته ب�ش�أن
الأزمة الأوكرانية ،حمذ ًرا رو�سيا
من دف��ع ثمن باهظ �إذا اجتاحت
�أوك��ران�ي��ا ،خا�صة مع ن�شر دبابات
وم � ��درع � ��ات ق �ت��ال �ي��ة وم ��رك� �ب ��ات
وح� � � � ��وايل � 100أل� � � ��ف ج �ن ��دي
رو� �س��ي ق ��رب احل� ��دود ال��رو��س�ي��ة-
الأوكرانية.
وات �ف��ق خ �ب�يران �سيا�سيان خالل
ح��دي �ث �ه �م��ا مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية” ،على اهتزاز العالقة بني
مو�سكو وبرلني من ج��راء الأزمة
الأوك ��ران � �ي ��ة ،وت �غ �ي�ير احلكومة
الأمل��ان�ي��ة ،م�ؤكد ْين �أن التوتر لن
مي�ت��د �إىل امل���ش��اري��ع االقت�صادية
امل�شرتكة.
تاريخ العالقات
ي�شري ال�سيا�سي الأمل� ��اين ح�سني
خ�ضر �إىل �أن العالقات الأملانية-
الرو�سية متنوعة ،وط�غ��ت عليها
انتهاكات مو�سكو للقانون الدويل
ب �� �ض � ِّم �ه��ا ل �� �ش �ب��ه ج ��زي ��رة ال �ق ��رم،
وال �ت �ح��رك��ات يف � �ش��رق �أوكرانيا،
�إ�ضافة للدور الرو�سي يف الهجمات
الإل �ك�ت�رون �ي��ة ع �ل��ى البوند�ستاغ
الأملاين ،ما �أدى لتعليق امل�شاورات
احلكومية الثنائية ال�سنوية منذ
عام .2014
وي� ��� �ض� �ي ��ف“ :جاء رد االحت� � ��اد
الأوروب ��ي وقتها بفر�ض عقوبات
اق�ت���ص��ادي��ة ع�ل��ى رو� �س �ي��ا ،ومنعت

رو�سيا و�أملانيا� ..شبح  2014يعود ويهدد «خطة امل�ستقبل»
الأخ�يرة ا�سترياد بع�ض املنتجات
ال ��زراع� �ي ��ة م ��ن دول االحتاد”،
م� �ن ��و ًه ��ا ب� ��أه� �م� �ي ��ة احل � � � ��وار بني
ال�ب�ل��دي��ن ،خ��ا��ص��ة �أن �أمل��ان �ي��ا �أهم
�� �ش ��ري ��ك جت � � ��اري ل ��رو�� �س� �ي ��ا بعد
ال �� �ص�ي�ن ،ح �ي��ث ت �� �ص��در مو�سكو
لأمل��ان�ي��ا النفط وال �غ��از الطبيعي،
وت�ستورد منها منتجات الهند�سة
امليكانيكية واملركبات.
هزات متتالية
ويرى املحلل ال�سيا�سي طارق زياد

�أ�ضاء وزي��ر اخلارجية الرتكي الأ�سبق ي�شار ياكي�ش على التطورات
ال�سريعة التي �شهدتها منطقة جنوب القوقاز خالل الأ�سابيع املا�ضية
حيث ميكن �أن ت�شكل املنطقة نقطة اح�ت�ك��اك ج��دي��دة ب�ين الغرب
ورو�سيا .وا�ستهل ياكي�ش مقاله يف �صحيفة “�أراب نيوز” ال�سعودية
ب��الإ��ش��ارة �إىل ال��دع��وة ال�ت��ي وجهها رئي�س املجل�س الأوروب ��ي �شارل
مي�شال �إىل الرئي�س الأذري �إلهام علييف ورئي�س ال��وزراء الأرميني
نيكول با�شينيان لعقد اجتماع على هام�ش جدول �أعمال قمة ال�شراكة
ال�شرقية لالحتاد الأوروبي .وا�ست�ضافت بروك�سل تلك القمة الأ�سبوع
املا�ضي.كان من املفرت�ض �أن تعقد قمة ثالثية بني علييف وبا�شينيان
والرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني قبل العا�شر من نوفمرب (ت�شرين
الثاين) ،الذكرى الأوىل لوقف �إطالق نار احلرب يف ناغورنو كراباخ.
لكن القمة مل تنعقد .على طريق اال�ستعدادات الجتماع بروك�سل ،دعا

ت�سعى ليبيا للخروج م��ن �أعمال
ال�ع�ن��ف م���س�ت�م��رة م�ن��ذ ع�ق��د بعد
��س�ق��وط ن �ظ��ام م�ع�م��ر ال �ق��ذايف يف
 ،2011واىل طي �صفحة �سنوات
م� ��ن ال� �ف ��و�� �ض ��ى ب � � ��رزت خاللها
�سلطتان متناف�ستان يف ال�شرق
والغرب مع تدخالت �أجنبية.
يف �� 15ش�ب��اط/ف�براي��ر ،2011
ويف خ���ض��م م ��ا ي���س�م��ى “الربيع
العربي” ،ان��دل�ع��ت يف ب�ن�غ��ازي يف
��ش��رق ليبيا اح�ت�ج��اج��ات واجهها
نظام القذايف بقمع عنيف.
يف � 19آذار/م ��ار� ��س ،ب��د�أ حتالف
بقيادة وا�شنطن وباري�س ولندن
ق�صفا جويا كثيفا على مقار القوات
التابعة للقذايف ،بعد ح�صوله على
�ضوء �أخ�ضر م��ن الأمم املتحدة.
ثم انتقلت قيادة العملية �إىل حلف
�شمال الأطل�سي.
ُ
يف  20ت�شرين الأول�/أكتوبر ،قتل
ال �ق��ذايف يف ��س��رت ،م�سقط ر�أ�سه،
�إىل ال�شرق من العا�صمة الليبية.
ب �ع��د ث�ل�اث��ة �أي � ��ام �أع �ل ��ن املجل�س
ال� ��وط � �ن� ��ي االن� � �ت� � �ق � ��ايل ،الأداة
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة “للثوار” �آن� � ��ذاك،
“التحرير الكامل” للبالد.
يف  7متوز/يوليو  ،2012انتخب
الليبيون املجل�س الوطني يف �أول
ان�ت�خ��اب��ات ت�شريعية ح��رة جتري
يف البلد وتخللتها �أعمال تخريب
وعنف يف ال�شرق.
بعد �شهر� ،سلم املجل�س الوطني
االن �ت �ق��ايل ��س�ل�ط��ات��ه �إىل امل�ؤمتر
الوطني العام (الربملان).
ت�ع��ر��ض��ت ال���س�ف��ارت��ان الأمريكية
(�أي � �ل ��ول� � �/س � �ب � �ت � �م �ب�ر )2012
وال �ف��رن �� �س �ي��ة (ن �ي �� �س ��ان�/أب ��ري ��ل
 )2013ل� �ه� �ج ��وم�ي�ن ت�سبب
الأول مب�ق�ت��ل �أرب� �ع ��ة �أمريكيني

ب �ي �ن �ه��م ال� ��� �س� �ف�ي�ر كري�ستوفر
�ستيفنز والثاين ب�إ�صابة حار�سني
ف��رن �� �س �ي�ي�ن ،ف� ��أغ� �ل� �ق ��ت غالبية
ال� ��� �س� �ف ��ارات الأج �ن �ب �ي ��ة �أب ��واب� �ه ��ا
وغادرت طواقمها البالد.
تع ّر�ض العمال الأجانب والبعثات
الدبلوما�سية لهجمات وعمليات
خ � �ط� ��ف ع � �ل� ��ى �أي � � � � ��دي عنا�صر
ميلي�شيات �أو جماعات متطرفة.
يف �أيار/مايو � ،2014أعلن اللواء
املتقاعد خليفة حفرت بدء عملية
��ض��د ج �م��اع��ات م�سلحة يف �شرق
ليبيا .وان�ضم �ضباط من املنطقة
ال�شرقية �إىل ��ص�ف��وف “اجلي�ش
الوطني الليبي” الذي �شكله.
يف ح� ��زي� ��ران/ي� ��ون � �ي� ��و ،2014
مت ان �ت �خ��اب ب��رمل��ان ج��دي��د جاءت
غ��ال�ب�ي�ت��ه م �ن��اوئ��ة للإ�سالميني
الذين قاطعوه .لكن يف نهاية �آب/
�أغ�سط�س وبعد �أ�سابيع من املعارك
ال��دام�ي��ة� ،سيطر ائ�ت�لاف “فجر
ليبيا” ال� ��ذي � �ض��م ال �ك �ث�ير من
الف�صائل امل�سلحة بينها جماعات
متطرفة على العا�صمة طرابل�س
و�أع � ��اد �إح �ي��اء “امل�ؤمتر الوطني
العام” ،الربملان املنتهية واليته.
ومت ت���ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة .وانبثقت
حكومة عن الربملان الذي ا�ستقر
يف �شرق ال�ب�لاد ،و�أ�صبح يف ليبيا
برملانان وحكومتان.
يف كانون الأول/دي�سمرب 2015
وبعد مفاو�ضات ا�ستمرت �أ�شهرا،
و ّق� ��ع مم �ث �ل��ون ل�ل�م�ج�ت�م��ع امل��دين
ون� ��واب يف ال �� �ص �خ�يرات باملغرب،
ات �ف��اق��ا ب��رع��اي��ة الأمم املتحدة،
و�أُعلنت حكومة الوفاق الوطني.
يف �آذار/م� � ��ار�� � ��س  ،2016جنح
رئي�س حكومة الوفاق فايز ال�سراج
يف االنتقال اىل طرابل�س .لكن يف
ال���ش��رق ،بقيت احل�ك��وم��ة املوازية
ال �ت��ي ي��دع�م�ه��ا ح �ف�تر وال�ب�رمل ��ان

وهبي �أن تغيري الأغلبية احلاكمة
يف �أمل��ان�ي��ا �أدى لتغيري يف وجهات
النظر ال�سيا�سية ،حتى بالرغم من
�أن امل�ست�شار احلايل �شغل من�صب
وزي ��ر امل��ال�ي��ة واالق�ت���ص��اد ،منوهًا
ببقاء الو�ضع هكذا حتى ت�ستقر
ال�سيا�سة اخلارجية الأملانية جتاه
رو�سيا.
وي ��و�� �ض ��ح �أن احل� � ��زب امل�سيحي
ال��دمي �ق��راط��ي ج �ع��ل �أمل��ان �ي��ا قوة
�صناعية �أوىل �أوروب ًّيا ،حيث كانت
امل�ست�شارة الأملانية ال�سابقة �أنغيال

مريكل ت��رى عالقتها م��ع رو�سيا
ب��امل�ف�ه��وم ال�ث�ن��ائ��ي ال ��ذي �أ�سا�سه
االق �ت �� �ص��اد ،ل� ��ذا ك��ان��ت املبيعات
الأملانية هي الأعلى يف دول االحتاد
دون منازع ،بينما �أملانيا ترزح حتت
خ � �ي� ��ارات االحت � � ��اد الأوروب� � � � ��ي يف
�إ�صدار العقوبات �ضد مو�سكو.
وعن م�سار العالقات بني مو�سكو
وب � ��رل �ي��نُ ،ي � ��رجِ � ��ع وه� �ب ��ي توتر
ال �عل��اق��ات ل �ع��دم � �س�ير امل�ست�شار
الأمل� � � ��اين ب �ن �ف ����س ال� �ن� �ه ��ج؛ نظ ًرا
لأن امل �ك��ون الأ� �س��ا� �س��ي للحكومة

اال� �ش�ت�راك��ي وال �ي �� �س��اري ،املتمثل
يف اخل �� �ض��ر ب �ج��ان��ب الليربايل،
ل��ن ي �ق��دم االق�ت���ص��اد ع�ل��ى حقوق
الإن�سان والدميقراطية.
وي �ج��د خ �� �ض��ر �أن ال �� �ص ��راع بات
وا�ضحا ب�شكل متزايد بني �شركاء
ً
التحالف احل��اك��م ،وال ي��زال باب
مفتوحا من جانب االحتاد
احلوار
ً
الأوروبي مع رو�سيا ،والذي يجب
�أن يتم مب�شاركة قوية من �شركاء
�أملانيا يف �أوروبا ال�شرقية والو�سطى
لتخوفهم من حتركات رو�سيا.

تناف�س �أوروبي-رو�سي يف جنوب القوقاز؟

•• عوا�صم-وكاالت

•• طرابل�س�-أ ف ب

والدفاع عنها ،خ�صو�صاً الق�ضية الفل�سطينية والقد�س،
وت �ع��زي��ز ال�ع�م��ل ال �ع��رب��ي امل �� �ش�ترك واحل � ��وار ال �ب �ن��اء بني
الربملانات العربية والدولية.
و�أ� �ش��ار ج�لال�ت��ه �إىل �أه�م�ي��ة تكثيف ج �ه��ود احل ��رب على
الإره��اب والفكر املتطرف ،والذي ما يزال حتدياً �أ�سا�سياً
للمنطقة وال� �ع ��امل .م��ن ج��ان �ب��ه� ،أ� �ش��اد رئ�ي����س الربملان
العربي ،خ�لال اللقاء ،مب��واق��ف جاللة امللك الثابتة يف
الدفاع عن الق�ضايا العربية ،ودعمه جلهود تعزيز العمل
العربي امل�شرتك والو�صول �إىل حلول �سيا�سية للأزمات
التي ت�شهدها املنطقة .وح�ضر اللقاء معايل ال�سيد عبد
الكرمي الدغمي رئي�س جمل�س النواب الأردين ،ومدير
مكتب جاللة امللك ،الدكتور جعفر ح�سان.

بوتني يف  26نوفمرب ،وعلى عجل ،الزعيمني الأرميني والأذري �إىل
عقد قمة ثالثية يف �سوت�شي من �أجل احلفاظ على ت�أثريه يف امل�س�ألة
الأذرية-الأرمينية.
مل يكن متوقعاً �أن يتمكن اجتماع بروك�سل من حل جميع الق�ضايا
العالقة .لكنه حقق بع�ض التقدم امللمو�س حيث �شكل �إعالن علييف
وبا�شينيان التزاماتهما بحل اخلالف الثنائي واحداً من �أهم النتائج.
ومت حتقيق �إجن ��از مهم �آخ��ر ه��و ت�أ�سي�س خ��ط ات���ص��ال مبا�شر بني
وزارتي الدفاع الأذري��ة والأرمينية بت�سهيل من بارنييه .لكن الت�أكد
م��ن النتائج مت��روك للم�ستقبل .النتيجة الثالثة ه��ي ات�ف��اق حول
الق�ضية ال�صعبة ب�إعادة تفعيل البنية التحتية للنقل التي خرجت عن
اخلدمة طوال عقود يف منطقة القوقاز واملعروفة با�سم ممر زانغازور

ماذا حدث يف ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذايف؟

م�ع��ار� َ��ض�ين ل��ه .يف م�ط�ل��ع مت��وز/
ي ��ول �ي ��و � ،2017أع � �ل� ��ن حفرت
الذي ُر ّق��ي �إىل م�شري“ ،التحرير
الكامل” لبنغازي من املتطرفني
بعد ثالث �سنوات من القتال.
يف �أواخر حزيران/يونيو ،2018
متكنت قواته من ال�سيطرة على
درن ��ة ،معقل املتطرفني واملدينة
ال��وح �ي��دة يف ال �� �ش��رق ال �ت��ي كانت
خارجة عن �سيطرته.
يف م �ط �ل��ع  ،2019ب � ��د�أ حفرت
غ ��زو اجل� �ن ��وب .وب�ح���ص��ول��ه على
دع��م القبائل املحلية� ،سيطر بال
معارك على �سبها وال�شرارة حيث

�أدوات قدمية
يف ال � ��وق � ��ت ال � � ��ذي حت �� �ش ��د فيه
م��و��س�ك��و ق��وات �ه��ا ب�ن�ق��ل �صواريخ
بالي�ستية وقطع مدفعية ودبابات
م��ن �سيبرييا �إىل احل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��دود مع
�أوك ��ران� �ي ��ا ،ي�ن�ف��ي ال �ك��رم �ل�ين �أي
خطط للغزو.
واتهم الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتن ال��والي��ات املتحدة بالوقوف
وراء التوترات يف �أوروب ��ا ،م�شددًا
ع�ل��ى �أن ب�ل�اده ل��ن ت�سمح للناتو
بن�شر �صواريخ يف �أوكرانيا.
وي���ش�ير وه �ب��ي �إىل رف ����ض �أملانيا
لل�ضغط ال��رو��س��ي على �أوكرانيا
التي تعد احلديقة اخللفية لأملانيا
و�أوروب ��ا ،م��ؤك�دًا �أن �سيا�سة بوتن
مل تتغري يف ال�ضغط الع�سكري
لتعوي�ض ال���ض�ع��ف ال�سيا�سي يف
احل� � � ��وارات امل �� �ش�ت�رك��ة ،وال� �ع ��ودة
لأ�ساليب احل��رب الباردة التي مل
تعد �صاحلة لإيجاد حلول.
م�صري نورد �سرتمي2
وح �م �ل��ت ت���ص��ري�ح��ات امل�س�ؤولني
الأملان حتذيرات من ت�أثر م�شروع
ال �غ��از ،و�أك ��د �شولت�س �أن ت�شغيل
خ ��ط ال� �غ ��از ي �ت �ع�ين ال �ت��واف��ق مع
ال�ق��ان��ون الأوروب � ��ي ،بينما هددت
وزي��رة اخلارجية الأملانية �أنالينا
ب�ي�رب��وك ،ب��وق��ف امل �� �ش��روع �إذا مل
تنفذ مبادرة نورماندي يف منطقة
دونبا�س ،ما دفع نظريها الرو�سي
�سريغي الفروف لتجديد املطالبة
ب�ضمانات �أمنية وقانونية لعدم
تو�سع الناتو �شرق �أوروبا.
وح � ��ذر ن ��ائ ��ب امل �� �س �ت �� �ش��ار ووزي� ��ر

الذي ربط �سابقاً بني جمهوريتي �أذربيجان و�أرمينيا ال�سوفياتيتني.
ي�شري الكاتب �إىل �أن بوتني حاول �إقناع با�شينيان ب�إعادة تفعيل ممر
النقل من دون �أن ينجح بذلك .لكن االحتاد الأوروبي بدا �أكرث جناحاً.
رمبا قدم الأخري �إغراءات �أكرث جاذبية لت�شجيع الزعيم الأرميني على
املوافقة .ميلك االحتاد الأوروب��ي �أ�صو ًال �ضخمة خم�ص�صة للرتويج
ل�صالح ال�شراكة ال�شرقية .لقد �سبق �أن مت تخ�صي�ص �أكرث من 2.6
مليار دوالر خلطة ا�ستثمارية اقت�صادية �إقليمية ،لكن يقدر �أن جتمع
خطة �أخ��رى طويلة املدى قرابة  20مليار دوالر ال�ستثمارات عامة
وخا�صة.
�سيتم تق�سيم هذه الأم��وال بني �ست دول �سوفياتية �سابقة� :أرمينيا،
�أذربيجان ،بيالرو�سيا ،جورجيا ،مولدوفا ،و�أوكرانيا .لكن �أرمينيا قد

م�ساع حثيثة للخروج من �أعمال العنف امل�ستمرة

�أح ��د �أك�ب�ر احل �ق��ول ال�ن�ف�ط�ي��ة يف
البالد.
يف الرابع من ني�سان�/أبريل� ،أمر
قواته “بالتقدم” باجتاه طرابل�س
حيث واجهت مقاومة عنيفة من
ال �ق��وات امل��وال�ي��ة حلكومة الوفاق
الوطني.
يف مطلع ت�شرين الثاين/نوفمرب
 ،2019حت � ��دث � ��ت �صحيفة
“نيويورك تاميز” ع ��ن ن�شر
م��رت��زق��ة م ��ن جم �م��وع��ة فاغرن
الرو�سية للأمن اخلا�ص يف ليبيا.
يف كانون الأول/دي�سمرب ،2019
�أف� � ��اد ت �ق��ري��ر �� �ص ��ادر ع ��ن الأمم
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19

امل �ت �ح��دة �أن � �ش��رك��ات ع ��دة ودوال
تنتهك حظر بيع ال�سالح املفرو�ض
على ليبيا منذ عام  ،2011عرب
ت�سليم �أ�سلحة �أو �إر�سال مقاتلني
�إىل املع�سك َرين.
يف اخل��ام����س م��ن ك��ان��ون ال�ث��اين/
يناير � ،2020أعلنت �أن�ق��رة بدء
ن�شر جنود �أت��راك دع�م�اً حلكومة
طرابل�س ،م��ا مهد الطريق �أمام
ت �ق��دم ال �ق ��وات امل��وال �ي��ة حلكومة
الوفاق .يف مطلع حزيران/يونيو،
�أع�ل�ن��ت ال �ق��وات امل��وال�ي��ة حلكومة
ال��وف��اق �أن�ه��ا ا��س�ت�ع��ادت ال�سيطرة
على ت��ره��ون��ة� ،آخ��ر معقل لقوات

حفرت يف الغرب والتي انطلق منها
الهجوم على طرابل�س.
يف  23ت���ش��ري��ن الأول�/أك� �ت ��وب ��ر
 ،2020و ّق � � ��ع ط� ��رف� ��ا ال � �ن� ��زاع
اتفاقا لوقف دائ��م لإط�ل�اق النار
“مبفعول فوري” بعد حمادثات
ا��س�ت�م��رت خ�م���س��ة �أي� ��ام يف جنيف
برعاية الأمم املتحدة.
يف  26منه� ،أعلنت م�ؤ�س�سة النفط
ال��وط �ن �ي��ة �إع � ��ادة ف �ت��ح �آخ� ��ر حقل
نفطي متوقف عن العمل.
يف  13ت�شرين الثاين/نوفمرب
� ،2020أع �ل �ن��ت الأمم املتحدة
�أن املندوبني الليبيني املجتمعني

االق�ت���ص�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اد الأمل��ان�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ي روب ��رت
هابيك ،م��ن ع��واق��ب وخيمة على
م �� �ش��روع ال� �غ ��از يف ح� ��ال ح ��دوث
ان�ت�ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اك ج��دي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��د لأرا�� �ض ��ي
�أوكرانيا.
وتوقعت الهيئة الناظمة للطاقة
يف �أملانيا� ،أن عملية املوافقة على
ن� � ��ورد �سرتمي 2ت �� �س �ت �م��ر حتى
الن�صف الثاين من ع��ام ،2022
ان� �ت� �ظ ��ا ًرا ل�ل�م���س�ت�ن��دات الالزمة
لإمت � ��ام ع�م�ل�ي��ة امل �� �ص��ادق��ة ،رغم
انتهاء امل�شروع يف �سبتمرب املا�ضي.
وي� � ��رى خ �� �ض��ر �أن� � ��ه م ��ن اخلط�أ
ا� �س �ت �ب �ع��اد �إن � �ه� ��اء م �� �ش ��روع ن ��ورد
�سرتمي 2يف ح��ال��ة وق ��وع هجوم
على �أوك��ران�ي��ا ،فهو م�شروع تابع
ل �ل �ق �ط��اع اخل� ��ا�� ��ص ،ول� ��ه �أهمية
مو�ضحا اتفاق
اقت�صادية وبيئية،
ً
الأح ��زاب احلاكمة يف �أمل��ان�ي��ا على
بدء العمل يف نورد �سرتمي ،2مع
ا�ستيفاء جميع املتطلبات الوطنية
والأوروبية.
وي�ل�م��ح خ�ضر �إىل �أن التخوفات
تتعلق ب�أن امل�شروع �سريبط رو�سيا
ب�أملانيا مبا�شرة ،و�ستعتمد �أملانيا
واالحتاد الأوروبي على رو�سيا ،مع
احتمالية ا�ستخدام الأخرية الغاز
كورقة �ضغط �سيا�سية.
ويتفق وهبي م��ع ال ��ر�أي ال�سابق،
ب � ��أن م�ل��ف ال �غ��از ن ��ورد �سرتمي2
ل��ن يت�أثر رغ��م ت�صريح امل�ست�شار
الأمل� ��اين ب� ��أن امل �� �ش��روع ك��ان خط�أ،
ف��االل �ت��زام��ات م��ن ك�لا الطرفني
وف� � ًق ��ا ل �ن ����ص االت� �ف ��اق التجاري
� �س��اري��ة ،وق��د ت�شهد يف امل�ستقبل
حت�سينًا ل�شروط اال�سترياد.

حت�صل على ح�صة �أكرب ب�شكل غري متنا�سق لأ�سباب عدة ،من بينها
خ�سارتها احل��رب وحاجتها لإع��ادة الإعمار ،ومتتعها ب�شتات قوي يف
�أوروب� ��ا ،وت�سجيل دخلها ال�ف��ردي ال��رق��م الأدن ��ى ب�ين دول ال�شراكة
ال�شرقية.
�إن �أذربيجان دولة ثرية نفطياً لكن ما حتتاج �إليه هو املزيد من الدعم
الإداري .يف الواقع ،هي تطوعت لتغطية كلفة �إعادة تفعيل خط �سكك
زانغازور ،وهو م�شروع يحدّث ال�شبكة املوجودة �أ�سا�ساً .ال�سبب الذي
يدفع �أذربيجان �إىل حتمل هذا العبء املايل هو �أن امل�شروع �سريبطها
بواحدة من مقاطعاتها .وعد االحتاد الأوروبي ب�إر�سال مهمة خرباء
لدعم تر�سيم احلدود يف املناطق املتنازع عليها بني �أذربيجان و�أرمينيا.
لكن رو�سيا لن حتب �أن تتعر�ض للتهمي�ش يف هذه امل�س�ألة املهمة ،لأن
احلدود املتنازع عليها هي يف منطقة تعتربها مو�سكو فناءها اخللفي
بينما ي�ضم الأر��ش�ي��ف ال��رو��س��ي معلومات �أ�سا�سية �أك�ثر ب�ش�أن هذا
املو�ضوع.

يف تون�س تو�صلوا اىل اتفاق على
�إج� � ��راء ان �ت �خ��اب��ات ع��ام��ة يف 24
كانون الأول/دي�سمرب .2021
يف اخل��ام����س م��ن �شباط/فرباير
 ،2021ان �ت �خ��ب امل �� �ش��ارك��ون يف
احل � � ��وار ال �ل �ي �ب��ي ال �ل �ي �ب��ي خالل
اج� �ت� �م ��اع ��ات يف ج �ن �ي��ف برعاية
الأمم امل� �ت� �ح ��دة ع� �ب ��د احلميد
رئي�سا للحكومة
حممد الدبيبة ً
االن �ت �ق��ال �ي��ة� ،إىل ج��ان��ب جمل�س
رئا�سي مكون من ثالثة �أع�ضاء.
يف � 10آذار/مار�س نالت احلكومة
االن�ت�ق��ال�ي��ة ث�ق��ة ال�ب�رمل��ان وحلت
حم ��ل ح �ك��وم��ة ال ��وف ��اق الوطني
وحكومة ال�شرق.
يف � 22أي �ل��ول� �/س �ب �ت �م�ب�ر ج َّمد
خليفة ح�ف�تر م�ه��ام��ه الع�سكرية
ا�ستعدادا لالنتخابات الرئا�سية.
يف ال ��راب ��ع م ��ن ت �� �ش��ري��ن الأول/
�أك�ت��وب��ر ،اعتمد ال�برمل��ان املوجود
يف ال���ش��رق ال �ق��ان��ون ال ��ذي ينظم
االنتخابات الت�شريعية.
اعرت�ض املجل�س الأعلى للدولة،
وهو مبثابة هيئة ثانية يف الربملان
ومقره طرابل�س ،على هذا القانون
وال �ق��ان��ون ال �� �ص��ادر يف � 9أي �ل��ول/
�سبتمرب.
ب �ع��ده��ا ع� ��دل ال �ب�رمل ��ان مواعيد
ال� �ت� ��� �ص ��وي ��ت ع � �ل� ��ى �أن جت� ��رى
االنتخابات الرئا�سية يف موعدها
يف  24ك ��ان ��ون الأول/دي�سمرب
واالنتخابات الت�شريعية بعد ذلك
ب���ش�ه��ر .ويف ال�ث��ام��ن م��ن ت�شرين
الثاين/نوفمرب ُفتح ب��اب تقدمي
الرت�شيحات لالنتخابات.
يف  12ت�شرين الثاين/نوفمرب
دع � ��ت امل �ج �م ��وع ��ة ال ��دول� �ي ��ة اىل
ان� �ت� �خ ��اب ��ات “جامعة” و”ذات
مهدّدة بفر�ض عقوبات
م�صداقية” ِ
على كل الذين يعرقلونها.
ل�ك��ن يف ن �ه��اي��ة ت���ش��ري��ن ال �ث��اين/

ن��وف �م�بر ��ش�ك��ك وزي� ��ر الداخلية
خالد م��ازن يف اج��راء االنتخابات
ال��رئ��ا� �س �ي��ة يف م ��وع ��ده ��ا ب�سبب
“ات�ساع رقعة اخلروقات».
يف الأول من كانون الأول/دي�سمرب
�أك��د الأم�ي�ن ال�ع��ام ل�لامم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�ش �أن االنتخابات
يجب �أال تكون “جزءا من امل�شكلة”
بعدما اعترب رئي�س جمل�س الأمن
�أن ال�شروط غري متوافرة الجراء
اقرتاع دميوقراطي.
يف ال �ث��ام��ن م ��ن ك ��ان ��ون الأول/
دي�سمرب ،اق�ت�رح املجل�س الأعلى
ل� �ل ��دول ��ة ت� ��أج� �ي ��ل االن� �ت� �خ ��اب ��ات
ال��رئ��ا��س�ي��ة ح�ت��ى �شباط/فرباير
ب�سبب اخل�ل�اف��ات امل���س�ت�م��رة بني
املع�سك َرين املتناف�سني.
 ع � ��دم �إع� �ل ��ان الئ� �ح ��ة ر�سميةل �ل �م��ر� �ش �ح�ين  -يف  11ك ��ان ��ون
الأول/دي�سمرب �أرج ��أت املفو�ضية
ال��وط �ن �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا لالنتخابات
يف ليبيا ن�شر ال�ق��ائ�م��ة النهائية
ملر�شحي الرئا�سة ،ما عزز احتمال
ت�أجيل االنتخابات.
يف  21ك��ان��ون الأول/دي�سمرب،
�أعربت بعثة الأمم املتحدة للدعم
يف ليبيا عن “قلقها” من تطور
الو�ضع الأم �ن��ي يف طرابل�س بعد
انت�شار جماعات م�سلحة يف جنوب
العا�صمة.
 ا�ستحالة تنظيم االنتخابات يوماجلمعة  -يف  22ك��ان��ون الأول/
دي �� �س �م�بر �أع �ل �ن��ت جل �ن��ة متابعة
االنتخابات الرئا�سية والربملانية
يف جم� �ل� �� ��س ال� � � �ن � � ��واب ال �ل �ي �ب��ي
“ا�ستحالة” �إج ��راء االنتخابات
ال��رئ��ا� �س �ي��ة يف م��وع��ده��ا يف 24
ك ��ان ��ون الأول/دي � �� � �س � �م �ب�ر ،فيما
اقرتحت املفو�ضية الوطنية العليا
لالنتخابات �إرج��اءه��ا �إىل نهاية
كانون الثاين/يناير .2022
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EAT 177551
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 :362018تاريخ2021/10/14 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جمل�س العمل الفرن�سي وعنوانه :عود ميثاء � ،شارع  ، 18دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الن�صائح وامل�شورة املتعلقة بالأعمال يف جماالت التجارة والأعمال الدولية لتطوير ال�سيا�سات ولوائح
التنظيم الذاتية والقوانني والتوجيه للتجارة والأعمال الدولية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن �أحرف و كلمة  CCI FRANCE UAEباللغة الإجنليزية باللون
الأزرق على ي�سارهم ر�سم حلريف  Cو  Iبخط مميز وطريقة دائرية باللونني الأزرق و الأحمر.
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 بالفئة29:
فطائر برغر ال�سمك ،وجبات �سمك لال�ستهالك الآدم��ي ،م��واد غذائية �أ�سا�سها ال�سمك� ،سمك غري حي،
منتجات غذائية م�صنوعة من ال�سمك ،م�أكوالت بحرية طازجة ،م�أكوالت بحرية جممدة ،فطائر هامربغر،
�سرطان بحري غري حي ،حلوم ،م�أكوالت بحرية معاجلة ،تونا غري حية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  SHINKAI ORIGINباللغة الإجنليزية حتتهم �أحرف
باللغة اليابانية بخط �صغري وفوق الكلمات ر�سم تعبريي حلوت.
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.
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EAT 170885
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 :361756تاريخ2021/10/12 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :آ�سيا �أو�شن ري�سور�سز ا�س دي ان .بي �إت�ش دي.
وعنوانه :ا�س �أو �33إي��ه 1-و �33إي��ه ،8-مينارا � ،1سرتاتا �أوفي�سز ،كي ال �إكو �سيتي ،رقم  ،3جاالن بانغ�سار،
 59200كواالملبور ،ماليزيا.
�صورة العالمة
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EAT 178557

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 :363336تاريخ2021/10/31 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :دي �آي �إف �سي لال�ستثمار ذ.م.م
وعنوانه :الطابق  ، 14البوابة  ،مركز دبي املايل العاملي � ،ص.ب ، 74777 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات بطاقات الوالء،
تنظيم وا�ست�شارات الأعمال ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني ،امل�ساعدة يف الإدارة التجارية
�أو �إدارة البيع بالتجزئة� ،أبحاث الت�سويق ،درا�سات الت�سويق ،ترويج املبيعات (للآخرين) ،بحث الكفاالت،
خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند
احلاجة ،و�إدارة وت�شغيل مراكز ت�سوق للبيع بالتجزئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات GATE AVENUEباللغة 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.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات بطاقات الوالء،
تنظيم وا�ست�شارات الأعمال ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني ،امل�ساعدة يف الإدارة التجارية
�أو �إدارة البيع بالتجزئة� ،أبحاث الت�سويق ،درا�سات الت�سويق ،ترويج املبيعات (للآخرين) ،بحث الكفاالت،
خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند
احلاجة ،و�إدارة وت�شغيل مراكز ت�سوق للبيع بالتجزئة.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات جيت �أفنيو باللغة العربية.
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
اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424

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 :361752تاريخ2021/10/12 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :إندافا بيه ال �سي
وعنوانه� 125 :أولد برود �سرتيت ،لندن ،ئي �سي2ان �1إيه �آر ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة9:
برجميات كمبيوتر ،برامج كمبيوتر ثابتة ،برامج كمبيوتر ،و�سائط رقمية ،قواعد بيانات� ،أجهزة كمبيوتر،
�أجزاء وقطع جلميع املنتجات املذكورة �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  ENDAVAباللغة 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.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية.
و�صف العالمة :العالمة ع�ب��ارة ع��ن كلمة ادم��اف باللغة العربية حتتها الأح ��رف  ADMAFباللغة
الإجنليزية وعل ميني الكلمات ر�سم تعبريي لغزال داخل �إطار دائري.
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 بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�صف العالمة :العالمة ع�ب��ارة ع��ن كلمة ادم��اف باللغة العربية حتتها الأح ��رف  ADMAFباللغة
الإجنليزية وعل ميني الكلمات ر�سم تعبريي لغزال داخل �إطار دائري.
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.

اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424
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EAT 178931
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 :361254تاريخ2021/10/05 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :طلبات للتجارة العامة واملقاوالت
وعنوانه :القطعة  ،002رقم الوحدة  ،00029مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي� ،شارع �سامل املبارك ،حمافظة
حويل ،ال�ساملية ،الكويت.
�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 :361253تاريخ2021/10/05 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :طلبات للتجارة العامة واملقاوالت
وعنوانه :القطعة  ،002رقم الوحدة  ،00029مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي� ،شارع �سامل املبارك ،حمافظة حويل،
ال�ساملية ،الكويت.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
اخل��دم��ات الإعالنية والرتويجية ،توجيه الأع�م��ال يف جم��ال النقل والت�سليم ،خدمات �إدارة الأع�م��ال يف جمال
النقل والت�سليم ،خدمات الطلبات املحو�سبة للأطعمة والبِقالة ،خدمات الطلبات املحو�سبة التي تعر�ض ال�سلع
اال�ستهالكية للآخرين والأطعمة والبِقالة ،خدمات الطلبات عرب االنرتنت التي تعر�ض ال�سلع اال�ستهالكية
للآخرين والأطعمة والبِقالة ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة عرب االنرتنت التي تعر�ض
ال�سلع اال�ستهالكية للآخرين والأطعمة والبِقالة ،خدمات حمالت البِقالة عرب االنرتنت ،خدمات مقارنة الت�سوق،
خدمات مراقبة و�إدارة وتتبع الطرود وال�شحنات ،خدمات مراقبة وتتبع الطرود وال�شحنات ل�ضمان الت�سليم يف
الوقت املحدد لأغرا�ض الأعمال ،خدمات ا�ست�شارات �إدارة الأعمال يف جمال النقل والت�سليم ،توفري �أنظمة �أ�سا�سها
الويب وبوابات عرب االنرتنت يف جمال التجارة بني امل�ستهلكني والأعمال التجارية للم�ستهلكني لإدخ��ال و�إدارة
وتعديل معلومات التف�ضيالت اخلا�صة بامل�ستهلكني لال�ستخدام من قبل التجار لإن�شاء و�إدارة العرو�ض للت�سليم
للم�ستهلكني.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة TMARTباللغة 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.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة39:
توفري مواقع الكرتونية تعر�ض معلومات متعلقة بخدمات الت�سليم واحلجز خلدمات الت�سليم ،النقل،
تغليف وتخزين ال�سلع ،ت�سليم الأطعمة ،ت�سليم الطرود ،نقل وت�سليم الب�ضائع ،ت�سليم الر�سائل ،الت�سليم
ال�سريع للب�ضائع بوا�سطة املركبات ،توفري املعلومات املتعلقة بجمع وت�سليم الأ�صول �أثناء النقل ،خدمات
الت�سليم ،التخزين امل�ؤقت ملواد الت�سليم ،توفري املعلومات ومعلومات التتبع لأطراف ثالثة فيما يتعلق بحالة
اال�ستالم والت�سليم عرب الو�صول للإنرتنت �أو بوا�سطة الهاتف ،توفري تتبع الكرتوين للطرود للآخرين.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة TMARTباللغة 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
اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424

EAT 180081
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 :362922تاريخ2021/10/27 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :غراند بريك�س اك�سرتمي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 214559رقم قطعة  ، 705-357معر�ض  4ملك االحتاد العقارية  ،بر دبي  ،احلبية  ،1دبي
 ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
توفري مواقع الكرتونية ت�شتمل على معلومات متعلقة بخدمات املطاعم.
و�صف العالمة :العالمة عبارة االحرف  GPXبخط وطريقة مميزة على ميينها كلمة RACING
بخط �أ�صغر 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
اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424

EAT 59798

EAT 59797

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 بالرقم168081 :
ب�إ�سم� : :سيزارز الي�سن�س كومباين ،ال ال �سي
وع �ن��وان��ه :وان � �س �ي��زارز ب��اال���س دراي ��ف  ،ال���س ف�ي�ج��ا���س  ،ان يف  ، 9109 8ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 168081 :بتاريخ2017/01/15 :
�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 بالرقم168080 :
ب�إ�سم� : :سيزارز الي�سن�س كومباين ،ال ال �سي
وع �ن��وان��ه :وان � �س �ي��زارز ب��اال���س دراي ��ف  ،ال���س ف�ي�ج��ا���س  ،ان يف  ، 9109 8ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
وامل�سجلة حتت الرقم 168080 :بتاريخ2017/01/15 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 43:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/01/18 :
وحتى تاريخ2032/01/18 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 43:
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف2022/01/18 :
وحتى تاريخ2032/01/18 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات �أخرى ،املطبوعات ،مواد جتليد
الكتب ،ال�صور الفوتوغرافية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة يف القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ومواد
الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س
(عدا الأجهزة) ،مواد التغليف البال�ستيكية (غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات
(الرا�سمات).
و�صف العالمة :العالمة ع�ب��ارة ع��ن كلمة ادم��اف باللغة العربية حتتها الأح��رف  ADMAFباللغة
الإجنليزية وعل ميني الكلمات ر�سم تعبريي لغزال داخل �إطار دائري.
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
اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424

EAT 178804
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 :361245تاريخ2021/10/05 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :يوتيل براندكو قرب�ص ليمتد
وعنوانه� :سبايرو كيربيانو � ، 143سي واي  ، 3083-ليما�سول  ،قرب�ص.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات الفنادق ،خدمات الفنادق ال�صغرية (املوتيالت) ،خدمات �أماكن الإقامة يف املنتجعات ،خدمات �أماكن
الإقامة ،توفري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات النُزل ،خدمات ال�ضيافة (�أماكن �إقامة) ،خدمات احلجز يف
الفنادق ،خدمات احلجز يف املطاعم ،خدمات حلجز �أماكن �إقامة العطالت ،خدمات احلجوزات يف الفنادق،
حجز املقاعد يف املطاعم ،خدمات حجز �أماكن الإقامة ،خدمات وكاالت ال�سفر حلجز �أماكن الإقامة ،توفري
املعلومات عرب االنرتنت املتعلقة بحجوزات �أماكن �إقامة العطالت ،توفري الأطعمة وامل�شروبات ،املقاهي،
الكافترييات ،خدمات التزويد بالطعام وال���ش��راب ،توفري ت�سهيالت امل��ؤمت��رات واملعار�ض واالجتماعات،
خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سومات هند�سية مميزة بتدرجات اللون البنف�سجي مع خطوط رفيعة
باللون الأبي�ض.
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
اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424

EAT 178558
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 :361754تاريخ2021/10/12 :
بيانات الأولوية:
اال�سم� :إندافا بيه ال �سي
وعنوانه� 125 :أولد برود �سرتيت ،لندن ،ئي �سي2ان �1إيه �آر ،اململكة املتحدة.
�صورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة42:
خ��دم��ات ا�ست�شارات تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات ،خ��دم��ات الت�صميم ،خ��دم��ات الكمبيوتر ،خ��دم��ات ا�ست�شارات
الكمبيوتر ،خدمات برجميات الكمبيوتر ،ا�ست�شارات �أجهزة الكمبيوتر ،برجمة الكمبيوتر ،ت�صميم وتطوير
�أنظمة الكمبيوتر ،حتليل �أنظمة الكمبيوتر ،بحث وت�صميم و�إن�شاء وتطوير برجميات الكمبيوتر ،ترقية
برجميات الكمبيوتر ،ا�ستئجار �أو ت�أجري وكراء برجميات الكمبيوتر ،ترخي�ص برجميات الكمبيوتر� ،صيانة
وحتديث وترقية برجميات الكمبيوتر ،ت�أجري وق��ت الو�صول �إىل �شبكات الكمبيوتر و�/أو قواعد بيانات
الكمبيوتر ،خدمات دعم برجميات الكمبيوتر ،ت�صميم �أنظمة معاجلة البيانات و�شبكات معاجلة البيانات،
توفري خدمات �شبكات البيانات� ،إجراء درا�سات اجلدوى ،حتويل البيانات �أو الوثائق من �أو�ساط مادية �إىل
الكرتونية ،خدمات الأبحاث والتطوير ،خدمات الدعم التقني املتعلقة بخدمات �أجهزة الكمبيوتر وبرجميات
الكمبيوتر وا�ست�شارات الكمبيوتر ،خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة باخلدمات املذكورة �آنفًا.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  ENDAVAباللغة 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
اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424

EAT 179665
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 :361882تاريخ2021/10/13 :
بيانات الأولوية� – 2021/04/14 – DE 30 2021 106 530.1 :أملانيا
اال�سم :هيلثي جروب بي .يف.
وعنوانه :كييزرزفيلد 50كي ،كامري  ،0.10فيرناي �5803إيه ان ،هولندا.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
�أم��اك��ن الإق��ام��ة امل�ؤقتة لل�ضيوف و�أم��اك��ن �إق��ام��ة �ضيوف ال�سياحة والعطالت يف الفنادق وامل ��أوى والنزل
وخدمات التزويد بالطعام وال�شراب و�أماكن الإقامة يف الرو�ضات واحل�ضانات ومرافق الرعاية النهارية
وب�ي��وت امل�سنني وت��وف�ير ق��اع��ات املنا�سبات وم�ساحات املكاتب امل�ؤقتة وم��راف��ق امل ��ؤمت��رات ،خ��دم��ات رعاية
احليوانات ،ت�أجري الأث��اث والبيا�ضات و�أدوات املائدة ومعدات لتوفري الطعام وال�شراب ،خدمات التزويد
بالطعام وال�شراب ،خدمات املعلومات وامل�شورة واحلجز املتعلقة ب�أماكن �إقامة ال�ضيوف ،خدمات املعلومات
وامل�شورة واحلجز املتعلقة بالتزويد بالطعام وال�شراب لل�ضيوف.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  HAELTHYباللغة الإجنليزية بخط �أبي�ض عري�ض بطريقة
مميزة داخل م�ستطيل منحني الأطراف باللون الأخ�ضر حمدد باللون الكاكي عليه من �أعلى اليمني ر�سم
تعبريي ل�شكل ع�صفور باللون الأخ�ضر 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.

اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424
EAT 177733
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 :362333تاريخ2021/10/19 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون املحدودة
وعنوانه� :ص.ب� ، 47488 .أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

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

EAT 179666
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 :361894تاريخ2021/10/13 :
بيانات الأولوية� – 2021/07/22 –DE3020211127153 :أملانيا
اال�سم :هيلثي جروب بي .يف.
وعنوانه :كييزرزفيلد 50كي ،كامري  ،0.10فيرناي �5803إيه ان ،هولندا.
�صورة العالمة

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

EAT 177844

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 :362335تاريخ2021/10/19 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون املحدودة
وعنوانه� :ص.ب� ، 47488 .أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

EAT 178930

EAT 103397
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 :363335تاريخ2021/10/31 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :دي �آي �إف �سي لال�ستثمار ذ.م.م
وعنوانه :الطابق  ، 14البوابة  ،مركز دبي املايل العاملي � ،ص.ب ، 74777 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�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 :362334تاريخ2021/10/19 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون املحدودة
وعنوانه� :ص.ب� ، 47488 .أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

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

اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424

EAT 103418

EAT 177845

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

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

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة املتعلقة باملواد الغذائية وامل��واد الغذائية الع�ضوية ،التجارة يف الع�سل وال�سكر
والدقيق والأرز وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واملعكرونة ومنتجات الفطائر والبوظة (�آي�س ك��رمي) والبهارات
خا�ص ًة املنتجة ع�ضويًا والع�سل الأ�سود واخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح واخل��ردل واخلل وال�صل�صات (توابل) والقهوة
وال�شاي والكاكاو واخلبز ومنتجات الفطائر وامللح واملياه املعدنية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية وم�شروبات الفواكه
وع�صائر الفواكه وال�شراب وامل�ستح�ضرات الأخرى لعمل امل�شروبات ،خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة جلميع ما ذكر
�آنفًا با�ستثناء خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة املتعلقة باحللويات غري املخ�ص�صة لغايات طبية وخا�صة احللويات
الريا�ضية وحلويات الطاقة وحلويات الفواكه (بكافة �أنواع تقدميها مثل احللويات ال�صلبة واحللويات املرنة والكراميل
(تويف) والأقرا�ص املحالة وامللبَّ�س (دراجيه) واحللويات امل�ضغوطة وحلويات العلكة و�سكر العنب وغريها) وحلويات للحلق
وال�سعال وحلويات فيتامينات وحلويات مكمالت غذائية وم�شروبات ريا�ضية/طاقة وم�شروبات احلمية الغذائية ومكمالت
غذائية وم�ساحيق فورية لعمل امل�شروبات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  HAELTHYباللغة الإجنليزية بخط �أبي�ض عري�ض بطريقة مميزة داخل
م�ستطيل منحني الأطراف باللون الأخ�ضر حمدد باللون الكاكي عليه من �أعلى اليمني ر�سم تعبريي ل�شكل ع�صفور باللون
الأخ�ضر 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
اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424

EAT 179664
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 :361880تاريخ2021/10/13 :
بيانات الأولوية� – 2021/04/14 – DE 30 2021 106 530.1 :أملانيا
اال�سم :هيلثي جروب بي .يف.
وعنوانه :كييزرزفيلد 50كي ،كامري  ،0.10فيرناي �5803إيه ان ،هولندا.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة30:
القهوة ،ال�شاي ،الكاكاو ،بدائل القهوة ،الأرز ،املعكرونة ،املعكرونة الرقيقة (ن��ودل��ز) ،التابيوكا ،ال�ساغو،
الدقيق ،امل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز ،الفطائر ،ال�شوكوالتة ،البوظة (�آي�س كرمي) ،ال�شراب،
ال�سكر ،الع�سل ،الع�سل الأ�سود ،اخلمرية ،م�سحوق اخلبيز ،امللح ،التوابل ،البهارات ،الأع�شاب املحفوظة ،اخلل،
ال�صل�صات ،التوابل الأخرى ،الثلج (املاء املجمد) ،اخلردل  ،حلويات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  HAELTHYباللغة الإجنليزية بخط �أبي�ض عري�ض بطريقة
مميزة داخل م�ستطيل منحني الأطراف باللون الأخ�ضر حمدد باللون الكاكي عليه من �أعلى اليمني ر�سم
تعبريي ل�شكل ع�صفور باللون الأخ�ضر 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
اخلمي�س  23دي�سمرب  2021العدد 13424
EAT 180082

EAT 180374
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 :363124تاريخ2021/10/28 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :دانـوب ملواد البناء �ش.م.ح
وعنوانه� :ص.ب ، 18022 .جبل علي  ،دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�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 :363286تاريخ2021/10/31 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :غراند بريك�س اك�سرتمي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ، 214559رقم قطعة  ، 705-357معر�ض  4ملك االحتاد
العقارية  ،بر دبي  ،احلبية  ،1دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة24:
املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات �أخرى� ،أغطية الفرا�ش واملوائد.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمات  FIORIباللغة الإيطالية بخط وطريقة مميزة حيث �أن حرف
ال�ـ  Oعليه ر�سومات مزخرفة ل��ورود حتتها  WEAVING YOUR COMFORTباللغة
الإجنليزية بخط �صغري
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:
ترتيب وتنظيم و�إقامة الفعاليات الريا�ضية والبطوالت وامل�سابقات� ،إنتاج الفعاليات الريا�ضية والبطوالت
وامل�سابقات للراديو والأفالم والتلفزيون ،توفري املعلومات الريا�ضية با�ستخدام منتديات الدرد�شة يف الوقت
احلقيقي ول��وح��ات �إع�لان��ات الكمبيوتر ،توفري ت�سهيالت اال�ستجمام للفعاليات الريا�ضية والبطوالت
وامل�سابقات.
 GULFب �خ ��ط ع ��ري �� ��ض مم �ي ��ز حت �ت �ه��ا كلمة
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة
 HISTORICبخط رفيع وفوقها احلرف  Gبخط وطريقة مميزة والعالمة ب�أكملها باللغة الإجنليزية
باللون الأخ�ضر الغامق.
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.
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�سباق عام اخلم�سني ال�صحراوي للدراجات الهوائية ينطلق اليوم من �أمام بحرية �إك�سبو
•• دبي -وام:

ت�ت��وا��ص��ل ال �ي��وم اخل�م�ي����س م�ن��اف���س��ات الن�سخة ال���س��اد��س��ة ل�ب�ط��ول��ة ال�سلم
للدراجات الهوائية ،التي ينظمها مكتب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم  -للم�شرتيات والتمويل ،وذلك ب�إقامة �سباق "عام اخلم�سني
ال�صحراوي".
يقام ال�سباق مب�شاركة نخبة من الدراجني املتخ�ص�صني يف هذا النوع من
ال�سباقات ال�صحراوية يف امل�سار اخلا�ص الذي جهزته اللجنة املنظمة مل�سافة
 39كلم يف منطقة �سيح ال�سلم يف دب��ي ،على �أن تكون االنطالقة من �أمام
بحرية "�إك�سبو" ،التي مت اجن��ازه��ا احتفاال با�ست�ضافة "�إك�سبو 2020

يف دبي" ،وهي بحرية مت ت�صميمها لت�شبه �شعار �إك�سبو ،على �شكل جزيرة
داخل بحرية من خالل ا�ستخدام الأ�شجار والرمال ،وت�ش ّكل منظراً طبيعياً
ومعمارياً مذه ً
ال.
و�أجن ��زت اللجنة املنظمة ك��اف��ة الرتتيبات واع�ت�م��دت قائمة امل�شاركني يف
ال�سباق ،مع احلر�ص على توفري كافة �شروط ال�سالمة للدراجني من خالل
التعاون مع اجلهات احلكومية ،و�إع��داد �أف�ضل م�سار ممكن لهذا النوع من
ال�سباقات التي يكون التحدي فيها مزدوجاً ما بني املناف�سة بني الدراجني
�أنف�سهم ،وامل�سار ذو الطبيعة ال�صحراوية على عك�س �سباقات الدراجات
الهوائية على الطريق.
وقال �سعادة عمري بن جمعة الفال�سي رئي�س اللجنة العليا املنظمة للبطولة

�إن ريا�ضة الدراجات الهوائية تت�ضمن �أنواعا خمتلفة من املناف�سات التي
يتميز بها درّاجونا وحققت انت�شارا وا�سعا ومن بينها الدراجات ال�صحراوية
التي نظمنا يف العام املا�ضي �أول �سباق لها �ضمن البطولة ،وقد �شاهدنا النجاح
الكبري الذي حققه ال�سباق ال�صحراوي يف العام املا�ضي ،وتابعنا �أي�ضا انت�شار
هذه الريا�ضة وزيادة عدد ممار�سيها فقررنا اعتماد اقامته �سباقاً رئي�سياً يف
البطولة الأكرب من نوعها على �صعيد ال�سباقات واجلوائز للدراجني الهواة،
ت�أكيداً لن�شر مفهوم �أهمية ممار�سة الريا�ضة والن�شاط البدين يف املجتمع..و
ن�سعى من خالل هذه البطولة لال�ستفادة من امل�سارات واملن�ش�آت الرائدة
التي خ�ص�صتها احلكومة الر�شيدة جلعل دب��ي مدينة �صديقة للريا�ضة،
ومنها ريا�ضة الدراجات الهوائية ذات ال�شعبية املتزايدة بف�ضل توجيهات

ودعم القيادة الر�شيدة" .وت�ضم الن�سخة ال�ساد�سة لبطولة ال�سلم للدراجات
الهوائية� 8 ،سباقات رئي�سية ،حيث كانت االنطالقة الأ�سبوع املا�ضي ب�سباق
"عام اخلم�سني" للهواة الإماراتيني ،على �أن يقام غداً �سباق عام اخلم�سني
ال�صحراوي ،ويقام يوم  9يناير املقبل �سباق ح ّتا�-إك�سبو النخبة للرجال ،وهو
�أحدث �سباق على روزنامة البطولة ،ثم �سباق اليوبيل الذهبي يوم  18يناير
املقبل ،ثم �سباق عام اخلم�سني للهواة الإماراتيات يوم  26من ال�شهر نف�سه،
يليه �سباق عام اخلم�سني ال�صحراوي للإماراتيني واملقيمني يف الدولة من
الرجال يوم  3فرباير املقبل ،ثم �سباق عام اخلم�سني للهواة الإماراتيني
الرجال يوم  13فرباير املقبل ،على �أن يكون اخلتام ب�سباق ال�سلم النخبة
�سيدات يوم  14من ذات ال�شهر.

 280جائزة قيمة موزعة على � 28شوط ًا
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مهرجان حممد بن زايد ل�سباقات الهجن ومزاينة الإبل يعلن عن دليل امل�شاركني يف املزاينة
� 24شوط ًا ملزاينة الإبل و � 4أ�شواط مل�سابقة املحالب

•• الذيد-الفجر:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� ،أعلنت جلنة �إدارة املهرجانات والربامج
الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي واحتاد �سباقات الهجن عن دليل امل�شاركني يف
مزاينة الإبل وم�سابقة املحالب �ضمن مهرجان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ل�سباق الهجن ومزاينة الإبل «الذيد».
ويت�ضمن الدليل تفا�صيل مزاينة الإبل وم�سابقة املحالب التي ت�شمل 28
�شوطاً ( 24للمزاينة 4 ،للمحالب) خ�ص�ص لها  280جائزة قيمة ،بالإ�ضافة

�إىل �شروط وتعليمات امل�شاركة يف املزاينة وم�سابقة املحالب ،وجدول مواعيد
دخول الإبل ح�سب الفئات املحددة ،وقيمة اجلوائز والإجراءات االحرتازية،
و�شروط و�آلية ا�ستخراج بطاقة امل�شارك وت�سجيل املطايا وغريها.
وت�شهد مزاينة الإب��ل � 24شوطاً للمحليات واملهجنات الأ�صايل ،خ�ص�ص
لها  240جائزة موزعة على  6فئات عمرية (املفاريد واحلقايق واللقايا
والإي� ��ذاع وال�ث�ن��اي��ا واحل ��ول) �ضمن �أرب �ع��ة �أ� �ش��واط يومية لأب �ن��اء القبائل
(�شوطني �شرايا ع��ام� ،شوط تالد ع��ام� ،شوط مهجنات �أ�صايل) ،ويح�صل
الفائز باملركز الأول يف كل �شوط على مبلغ � 50ألف درهم ،فيما يح�صل بقية
الفائزين حتى املركز العا�شر على جوائز قيمة.

وت�شمل م�سابقة املحالب �أرب�ع��ة �أ��ش��واط للمحليات (العرابي واخلواوير)
واملهجنات الأ�صايل ،خ�ص�ص لها  40جائزة قيمة� ،إذ يح�صل الفائز باملركز
الأول يف كل �شوط على مبلغ � 70ألف درهم ،واملركز الثاين � 50ألف درهم،
والثالث � 35ألف درهم ،فيما يح�صل بقية الفائزين على جوائز قيمة حتى
املركز العا�شر.
وتدخل الإبل امل�شاركة يف م�سابقة املحالب ل�شبوك املبيت يوم  22دي�سمرب
اجل ��اري ،وت �ب��د�أ امل�سابقة ي��وم  25دي���س�م�بر ،وي�ت��م اح�ت���س��اب م�ع��دل �إنتاج
احلليب خالل مدة �إقامة الإبل امل�شاركة يف امل�سابقة ،حيث يقوم كل م�شارك
بحلب ناقته يف وعاء احلليب (الطا�سة) ،خالل الفرتتني ال�صباحية وامل�سائية

التي حددتها اللجنة املنظمة للمهرجان ،ويتم وزن احللبة ب�شكل مبا�شر �أمام
اللجنة ومالك الإبل ،وت�سجيلها يف ال�سجالت اليومية لكل ناقة.
وت�ه��دف م��زاي�ن��ة الإب ��ل يف امل�ه��رج��ان �إىل احل�ف��اظ على ال�ت�راث الإماراتي
واخلليجي والعربي وما يرتبط به من عادات ،احلفاظ على �سالالت الإبل
الأ�صيلة ،امل�ساهمة يف تطوير ال�سياحة الثقافية وحتفيز الن�شاط االقت�صادي
يف دولة الإمارات ،الرتويج لدولة الإمارات جللب ع�شاق ال�سياحة الرتاثية
من جميع �أنحاء ال�ع��امل ،ا�ستقطاب املزيد من ال��زوار حل�ضور الفعاليات
املختلفة واالط�ل�اع على معامل الإم ��ارات والبيئة ال�صحراوية ،التعريف
مبزاينات الإبل وارتباطها باملورث الثقايف الإماراتي واخلليجي.

م�ؤمتر دبي الريا�ضي الدويل و «جلوب �سوكر» يجمع جنوم العامل  27دي�سمرب
•• دبي-الفجر:

يوا�صل جمل�س دبي الريا�ضي و�ضع اللم�سات الأخرية على الدورة ال�ساد�سة
ع�شرة من م�ؤمتر دبي الريا�ضي الدويل ،ع�ضو "مبادرات حممد بن را�شد
�آل مكتوم العاملية" ،وحفل ال��دورة الثانية ع�شرة من جائزة "دبي جلوب
�سوكر" العاملية الذي �سينظمه املجل�س م�ساء يوم  27دي�سمرب اجلاري
بفندق �أرماين يف "برج خليفة".
ويوا�صل امل�ؤمتر ا�ستقطاب الأ�سماء الكبرية يف كرة القدم العاملية حيث
�ست�شهد جل�سة امل�ؤمتر م�شاركة العبني من ال�صف الأول على امل�ستوى
العاملي �سيتم الإع�ل�ان عنهما الح�ق��ا وذل��ك ا��س�ت�م��رارا لنهج امل ��ؤمت��ر يف
ت�سليط ال�ضوء على جتارب الالعبني العامليني الذين يحققون �إجنازات
و�ألقاب وي�شكلون م�صدر �إعجاب للماليني من الالعبني ال�صغار وال�شباب
حول العامل الذين يتتبعون خطواتهم وي�سريون على نهجهم يف التدريب
واللعب ،كما �أن الأف�ك��ار التي يطرحونها خ�لال اجلل�سة تك�شف جوانبا
مهمة م��ن �شخ�صية ال�لاع��ب امل�ح�ترف الناجح وكيفية املحافظة على
م�ستواه الفني وال�ب��دين يف �أف�ضل احل��االت والبقاء يف �أع�ل��ى م�ستويات
الإجناز.
و�سيتم يف حفل جوائز "دبي جلوب �سوكر" خالل الأم�سية ذاتها تكرمي
الفائزين يف  16فئة من الفئات التي مت الت�صويت عليها على م�ستوى
ال�ع��امل ،وه��ي� :أف�ضل �أك��ادمي�ي��ة ق��اري��ة لل�شباب� ،أف�ضل الع��ب ريا�ضات
الكرتونية� ،أف�ضل العبة و�أف�ضل فريق للن�ساء� ،أف�ضل حار�س مرمى،

�أف�ضل مدافع� ،أف�ضل فريق للرجال� ،أف�ضل وكيل العبني� ،أف�ضل مدير
ناد� ،أف�ضل مدرب� ،أف�ضل م�سرية العب حاليا� ،أف�ضل م�سرية العب معتزل،
�أف�ضل هدّاف� ،أف�ضل منتخب وطني� ،أف�ضل العب ،و�أف�ضل العب ح�سب
ا�ستفتاء امل�شاهدين ،حيث مت االنتهاء من فرز الت�صويت واختيار القائمة
املخت�صرة من �أجل ح�صر االختيار على الفائز الوحيد يف كل فئة.
وق��د �أجن ��ز جمل�س دب��ي جميع ال�ترت�ي�ب��ات اخل��ا��ص��ة بتوجيه الدعوات
للمعنيني بالريا�ضة عموما وك��رة ال�ق��دم خ�صو�صا يف دول��ة الإم ��ارات
وكذلك تن�سيق ح�ضور الفائزين من خمتلف دول العامل ،بالإ�ضافة �إىل
اجناز فيلم خا�ص باملنا�سبة ي�ؤكد مكانة الريا�ضة بني �شعوب العامل ودور
دولة الإم��ارات يف جميع العامل واالحتفاء ب�أ�صحاب الإجن��ازات يف جميع
املجاالت ومن بينها الريا�ضة.
ج��دي��ر بالذكر �أن ال ��دورة املا�ضية مت تنظيمها يف امل�ك��ان ذات��ه وق��د كان
احل��دث ال��ذي مت تنظيمها ي��وم  27دي�سمرب  2020ه��و الأول على
م�ستوى العامل ال��ذي يتم تنظيمه بطريقة احل�ضور املبا�شر حيث ك ّرم
�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س املجل�س الفائزين
بفئات اجل��ائ��زة وامل���ش��ارك�ين يف جل�سة امل��ؤمت��ر وه��م كر�ستيانو رونالدو
وليفاندوفي�سكي واحلار�س ايكر كا�سيا�س بح�ضور رئي�س االحتاد الدويل
لكرة القدم جياين انفانتينو ومعايل مطر الطاير نائب رئي�س املجل�س،
بعد جن��اح ال��دول��ة يف التعامل م��ع اجلائحة وتكوين من��وذج مبهر على
م�ستوى العامل يف تطبيق الإجراءات االحرتازية والربتوكوالت اخلا�صة
بكل حدث مبا يحفظ �سالمة اجلميع.

تكرمي الفرق والريا�ضيني الفائزين بدرع مدير قطاع الأمن اجلنائي ب�شرطة �أبوظبي

•• �أبوظبي-الفجر

ك��رم ال �ل��واء حم�م��د �سهيل ال��را� �ش��دي م��دي��ر ق �ط��اع الأم ��ن اجل �ن��ائ��ي الفرق
والريا�ضيني املتميزين الفائزين بدرع مدير قطاع الأمن اجلنائي لبطوالت
اللياقة والتحدي للرجال وال�سيدات ،و�سباق الدراجات للرجال و�سباق الطريق
للرجال وال�سيدات  ،والرتاثيليون للرجال وال�سيدات والعبي اجلوجيت�سو .
و�أكد اهتمام القيادات ال�شرطية بالأن�شطة الريا�ضية من خالل تنظيم و �إقامة
البطوالت الريا�ضية و �إدارتها وت�شجيع املنت�سبني من اجلن�سني للم�شاركة فيها
مبا ي�سهم يف تعزيز روح التعاون وامل�شاركة اجلماعية وت�شجيع التناف�س ال�شريف
 .وت�سلم ال ��دروع الفائزة العميد را��ش��د الظاهري مدير مديرية التحريات
واملباحث اجلنائية  ،والعقيد حمدان املن�صوري مدير مديرية �شرطة الظفرة
بح�ضور النواب وم��دراء املديريات واالدارات والعقيد حممد ح�سني اخلوري

رئي�س اللجنة الريا�ضية وال�ضباط والالعبني والالعبات .
و �شمل التكرمي املقدم �سعيد �سلطان املهريي من مديرية التحريات واملباحث
اجلنائية ك�أف�ضل م��درب وامل�ساعد حممد خلفان احل�ساين ك�أف�ضل الع��ب يف
القطاع من مديرية �شرطة الظفرة والالعبة ح�صة عبداهلل اجلابري ك�أف�ضل
العبة م��ن مديرية �شرطة العني  ،وال��رق�ي��ب علي م�سفر ك�أف�ضل اداري من
مديرية �شرطة العني وفازت مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية ببطولة
اللياقة والتحدي رج��ال ،وح�صلت مديرية �شرطة الظفرة على املركز الثاين
وفازت مديرية �شرطة العني باملركز الثالث .
وحازت مديرية �شرطة العا�صمة على املركز الأول ببطولة اللياقة والتحدي
لل�سيدات وح�صلت مديرية �شرطة العني على الثاين وك��ان املركز الثالث من
ن�صيب مديرية �شرطة التحريات والتحقيقات اجلنائية .
ويف �سباق الدراجات للرجال حازت مديرية �شرطة املناطق اخلارجية على املركز

الأول وح�صلت مديرية �شرطة الظفرة على املركز الثاين وف��ازت مديرية
�شرطة العا�صمة بالثالث .
وفازت مديرية �شرطة الظفرة باملركز الأول يف �سباق الطريق للرجال وح�صلت
مديرية �شرطة العني على املركز الثاين وحازت مديرية التحريات والتحقيقات
اجلنائية على امل��رك��ز الثالث ويف �سباق الطريق لل�سيدات ح�صلت مديرية
املناطق اخلارجية على املركز الأول وك��ان املركز الثاين من ن�صيب مديرية
التحريات والتحقيقات اجلنائية وحازت مديرية �شرطة العا�صمة على الثالث ،
فيما فازت مديرية �شرطة الظفرة باملركز الأول لبطولة الرتاثيليون للرجال
و ح�صلت �إدارة و�سائل النقل على الثاين وحازت مديرية �شرطة العني املركز
الثالث  ،وفازت ببطولة الرتاثيليون لل�سيدات مديرية التحريات والتحقيقات
اجلنائية باملركز الأول وح�صلت مديرية �شرطة العني على املركز الثاين
وحازت مديرية �شرطة العا�صمة على املركز الثالث.

منتخب اجلودو يختتم �إعداده
يف تركيا قبل خليجية الكويت
تعود للبالد بعد غ��د ال�سبت قادمة
م��ن ت��ون����س بعثة منتخبنا الوطني
ل�ل�ج��ودو بعد خ�ت��ام مع�سكر الإع ��داد
الذي �أقيم هناك ا�ستعدادا للم�شاركات
اخلارجية القادمة ملو�سم – 2022
، 2023والتي تبد�أ بامل�شاركة يف دورة
الألعاب الريا�ضية اخلليجية الثالثة
امل �ق��ام��ة يف دول ��ة ال �ك��وي��ت ال�شقيقة
خ�لال ال�ف�ترة م��ن � 9إىل  19يناير
2022م برعاية �أمري دولة الكويت
حتت �شعار (روحنا الذهبية) ،والتي
ت�شهد م���ش��ارك��ة جميع دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،والتي ت�شمل 15
لعبة ري��ا��ض�ي��ة .وذك��ر ��س�ع��ادة حممد
ب��ن ث�ع�ل��وب ال��درع��ي رئ�ي����س االحتاد
ع �ق ��ب ات� ��� �ص ��ال ت �ل �ق ��اه م� ��ن حممد
ج��ا��س��م �أم�ي�ن ال���س��ر امل���س��اع��د رئي�س
البعثة بان منتخبنا الوطني ال�شاب
ل �ل �ج��ودو � ،أك �م��ل اجل��اه��زي��ة ل ��دورة
الأ�شقاء اخلليجية من خالل املع�سكر
ال��ذي ا�ستمر مل��ده � 10أي ��ام مبدينة
ال �ق�يروان مب�شاركة منتخب تون�س
وذل ��ك مب���ش��ارك��ة  9الع�ب�ين ميثلون
منتخب امل�ستقبل وهم � ..أحمد في�صل
النقبي ،علي ح�سن الدرمكي  ،زايد
في�صل النقبي  ،وحميد ال�شام�سي
(نادي احتاد كلباء) ،ومن�صور جمعة

 ،م��ان��ع جمعة ،خ��ال��د ول�ي��د ،ورا�شد
زاه ��ي (ن ��ادي ال���ش��ارق��ة ال��ري��ا��ض��ي )
وح �م��د ال�ه��ا��ش�م��ي (ن� ��ادي خورفكان
) ب�ج��ان��ب اجل �ه��از ال�ف�ن��ي امل �ك��ون من
امل��درب الياباين �أ�شيدا كوكي مدرب
ع � ��ام م �ن �ت �خ �ب��ات ال �ف �ئ ��ات العمرية
واملدرب جعفر النخلي .وعقب العودة
م��ن تون�س ي�ستمر ب��رن��ام��ج الإع ��داد
امل�ح�ل��ي ح�ت��ى م��وع��د مع�سكر تركيا
الذي ي�سبق امل�شاركة يف دورة الألعاب
اخلليجية والذي يقام خالل الفرتة
من  8وحتى  14يناير املقبل  ،بعد
�أن حتدد موعد مناف�سات اجل��ودو يف
ال��دورة اخلليجية خالل الفرتة من
 15وحتى  19يناير املقبل.
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الفجر الريا�ضي
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منتخبنا للنا�شئني يواجه �أوزبك�ستان
يف الودية الثانية اليوم
•• دبي-الفجر:

18

يلتقي منتخبنا الوطني للنا�شئني مواليد  2006اليوم
اخلمي�س نظريه منتخب �أوزب�ك���س�ت��ان يف التجربة الودية
الثانية التي تقام يف ملعب ذياب عوانة مبقر االحتاد بدبي،
�ضمن برنامج املع�سكر الداخلي احلايل يف �إطار ا�ستعداداته
مل�شاركاته الر�سمية املقبلة.
وكانت التجربة ال��ودي��ة الأوىل التي جمعت بني املنتخبني
�أم�س الأول قد انتهت بفوز املنتخب الأوزبكي بهدف دون رد.

ال�سعودية تت�صدر ثالث جوالت الن�سخة  40للجولف

الإماراتي «�سكيك» يتقدم للمركز الثاين بغربية اجلولف مب�صر
«القا�سمي» يهنئ «الرميان» ويوجه عمومية اجلولف بتقدمي كافة الدعم وامل�ساندة للرئي�س اجلديد
•• القاهرة – الفجر

�أ�شاد معايل ال�شيخ فاهم بن �سلطان
القا�سمي رئي�س االحت��اد الإماراتي
وال�ع��رب��ي ال�سابق مب�ع��ايل يا�سر بن
ع �ث �م��ان ال ��رم� �ي ��ان رئ �ي ����س االحت � ��اد
ال�سعودي للجولف واالحت��اد العربي
ل� �ل� �ج ��ول ��ف اجل � ��دي � ��د ،ذل� � ��ك قبيل
م�غ��ادرت��ه جلمهورية م�صر العربية
مهنئا معاليه برئا�سة االحتاد العربي
للجولف ،ووجه جميع الأخوة ر�ؤو�ساء
الوفود امل�شاركني يف اجتماع اجلمعية
العمومية الحت��اد اجل��ول��ف العربي
بتقدمي كافة الدعم وامل�ساندة ملعاليه
مثلما كان يحظى به من ود وم�ساندة
من اجلميع و�أكرث.
و�أ� � �ض ��اف م �ع��ايل ال �� �ش �ي��خ ف��اه��م بن
�سلطان القا�سمي �أن ما يربط دولة
الأم��ارات باململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة من روابط الأخوة ال�صادقة
وال �ت �ع��اون ال�ب�ن��اء وامل���ص�ير امل�شرتك
ي� �ج� �ع ��ل مم� �ث ��ل امل� �م� �ل� �ك ��ة العربية
ال �� �س �ع��ودي��ة ال���ش�ق�ي�ق��ة وك ��أن ��ه ممثل
لبلده الثاين دول��ة الإم��ارات معتربا
رئ��ا� �س��ة م �ع��ال �ي��ه ل�ل�احت ��اد العربي
للجولف �إ�ضافة جديدة وفاعلة مبا
يتمتع ب��ه م��ن خ�ب�رة ك�ب�يرة وكفاءة
عالية �ست�سهم بال �شك يف الو�صول
بلعبة اجلولف العربية �إىل العاملية،
متمن ًيا ملعاليه التوفيق والنجاح.
اجلولة الثالثة
ا�ستعاد املنتخب ال�سعودي للجولف
�� � �ص � ��دارة ال� �ب� �ط ��ول ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �ـ
 40ل��رج��ال اجل��ول��ف وال �ت��ي تقام
مناف�ساتها على �أر� ��ض ملعب درمي
الن��د مب��دي�ن��ة � 6أك�ت��وب��ر بالعا�صمة

امل�صرية ال�ق��اه��رة ،وت�شهد م�شاركة
 46العب مي�صلون النخبة يف وطننا
العربي .كما �شهد اليوم الثالث قبل
الأخ�ي�رة للبطولة التي ي�ست�ضيفها
االحت � ��اد امل �� �ص��ري ل �ل �ج��ول��ف وحتت
ا� �ش ��راف االحت� ��اد ال �ع��رب��ي للجولف
تقدم ال�لاع��ب االم ��ارات احمد اكرم
�سكيك للمركز الثاين مبجموع220
ن�ق�ط��ة م � �ط ��ارداً ال �� �س �ع��ودي في�صل
� �س �ل �ه��ب امل �ت �� �ص��در مب �ج �م��وع 214
نقطة ،واح�ت��ل الفطري �صالح على
الكعبي امل��رك��ز ال�ث��ال��ث  220نقطة
وامل��رك��ز ال��راب��ع للم�صري دي��ن نعيم
 223نقطة والتون�سي بهاء بولكمان
مبجموع  335نقطة.
وج��اء االم��ارات��ي خالد يو�سف املركز
 14وزميله عبيد احل�ل��و مبجموع
 259ن �ق �ط��ة وزم �ي �ل �ه��م ع �ب��د اهلل
القبي�سي مبجموع  260نقطة.
�صراع املنتخبات
وا�شتدت وترية املناف�سة على م�ستوى
امل�ن�ت�خ�ب��ات لتحقيق اف���ض��ل النتائج
والتي تقاربت مبعظمها حيث ا�ستعاد
امل�ن�ت�خ��ب ال���س�ع��ودي ال �� �ص��دارة التي

ح�ق�ق�ه��ا يف ال� �ي ��وم الأول للبطولة
مب�ج�م��وع  675ن�ق�ط��ة وح ��ل ثانياً
امل�ن�ت�خ��ب ال�ت��ون���س��ي مب�ج�م��وع 677
ن�ق�ط��ة وال �ث��ال��ث امل �ن �ت �خ��ب امل�صري
مب �ج �م��وع  685ن�ق�ط��ة والقطري
راب � �ع � �اً  691ن �ق �ط��ة ث ��م االم� � ��ارات
خام�ساً لليوم الثاين  705نقطة.
اجلمعية العمومية
عقدت اجلمعية العمومية لالحتاد
العربي للجولف اجتماعها ال�سنوي
ب �ف �ن��دق ح �ي��اة ري�ج�ن���س��ي بالقاهرة
وت��ر�أ���س االج�ت�م��اع عبد ال�ع��زي��ز املال
النائب الأول لرئي�س االحتاد العربي
للجولف وبح�ضور ع��ادل الزرعوين
الأم� �ي� ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل��احت� ��اد العربي
للجولف و�أع���ض��اء املكتب التنفيذي
ل�لاحت��اد ال�ع��رب��ي للجولف وممثلي
 16دولة عربية حتت مظلة االحتاد
ال �ع��رب��ي ل �ل �ج��ول��ف م �ث �ل��ت الن�صاب

ج��دول اع�م��ال اجلمعية العمومية،
ومتت املوافقة على املح�ضر ال�سابق
واعتماد موازنة االحتاد لغاية نوفمرب
 ،2021ونقل الزرعوين للح�ضور
م�سرية االحت��اد خ�لال ال ��دورة التي
انتهت اول من �أم�س وما �شهدته من
انت�شار للعبة والتطور ال��ذي �شهده
الالعبني اىل جانب �إقامة البطوالت
وال ��دورات الفنية والتحكيمية على
م�ستوى ك��وادر اللعبة وال�ت��ي جاءت
حافلة وانعك�ست جميعها بالإيجاب
والإعجاب.
واط � �ل� ��ع امل �ج �ت �م �ع��ون ع �ل ��ى �أج� �ن ��دة
البطوالت خالل ال�سنتني املقبلتني،
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال ��رج ��ال والفتيات
وجلميع املراحل ال�سنية ،بالإ�ضافة
لبطولة (الرايدر) املقبلة.

الكامل.
ورح � ��ب امل �ل�ا ب��احل �� �ض��ور و�شكرهم
على جهودهم الكبرية خالل الدورة
االنتخابية ،2021-2017
ووج��ه ال�شكر اخل��ا���ص ملعايل ال�شيخ
ف��اه��م ب��ن �سلطان ال�ق��ا��س�م��ي رئي�س
االحت ��اد ال���س��اب��ق والخ��وان��ه �أع�ضاء
جمل�س �إدارة احتاد االمارات العربية
للجولف ،كما ثمن اجلهود الكبرية
ال�ت��ي ب��ذل�ه��ا ال�ق��ائ�م��ون ع�ل��ى ريا�ضة
اجلولف يف م�صر ولالحتاد امل�صري
ل�ل�ج��ول��ف ع �ل��ى ح���س��ن اال�ست�ضافة
والتنظيم ،ومتنى التوفيق لالعبني.
الزرعوين ي�شكر ويعر�ض
وبدوره نقل عادل الزرعوين للح�ضور
حتيات ومتنيات معايل ال�شيخ فاهم
بن �سلطان القا�سمي رئي�س االحتاد
االم��ارات��ي وال�ع��رب��ي ال�سابق متمنياً
ل�ه��م ال�ت��وف�ي��ق وال �ن �ج��اح يف م�سرية االنتخابات
عملهم ،وم��ن ا�ستعر�ض الزرعوين وبح�ضور  16دول��ة مثلوا الن�صاب

م �� �ص��ر ال �ع��رب �ي��ة ق ��د وج �ه ��ه جميع
االخوة امل�شاركني يف اجتماع اجلمعية
العمومية تقيم كامل الدعم للرئي�س
اجل ��دي ��د وم �ق ��دم �اً ال �ت �ه �ن �ئ��ة ملعايل
امل �� �س �ت �� �ش��ار ي��ا� �س��ر ال ��رم� �ي ��ان رئي�س
االحت ��اد ال���س�ع��ودي للجولف لقيادة
دفة اللعبة للدورة اجلديدة ،والذي
ن��ال ثقة وم�ب��ارك��ة �أع���ض��اء اجلمعية
ال�ع�م��وم�ي��ة ل �ق �ي��ادة االحت� ��اد العربي
للجولف خ�لال ال ��دورة االنتخابية
التي متتد لغاية .2025

ال�ك��ام��ل وال�ق��ان��وين الج ��راء مرا�سم
ان �ت �خ��اب��ات جم �ل ����س �إدارة االحت� ��اد
اجل��دي��د وامل�ك�ت��ب التنفيذي للدورة
التي متتد لغاية  ،2025مت ت�شكيل
جلنة لالنتخابات برئا�سة العراقي
حامد حنون رئي�س االحتاد العراقي
ل �ل �ج��ول��ف وم �ع ��ه ط � ��ارق احل�سيني
رئي�س االحتاد الفل�سطيني للجولف
ونبال العقاد ممثل االحت��اد ال�سوري
ل �ل �ج��ول��ف وت� ��ر�أ�� ��س االج �ت �م ��اع عبد
العزيز امل�لا النائب ال�ث��اين لرئي�س
االحت� � ��اد ال �ع��رب��ي وب �ح �� �ض��ور ع ��ادل
ال ��زرع ��وين الأم �ي��ن ال �ع��ام لالحتاد نائبي الرئي�س
ال �ع��رب��ي ل�ل�ج��ول��ف و�أع �� �ض��اء املكتب ومت ان�ت�خ��اب ن��ائ�ب��ي رئ�ي����س االحت ��اد
التنفيذي لالحتاد العربي للجولف .اجل� ��دي� ��د ح �ي ��ث م �ن �ح��ت اجلمعية
العمومية جتديد الثقة بال�سيدين
م���ص�ط�ف��ى ال ��زي ��ن ب� �ف ��وزه مبن�صل
الرئا�سة اجلديدة
وكان معايل ال�شيخ فاهم بن �سلطان ال� �ن ��ائ ��ب الأول ل��رئ �ي ����س االحت � ��اد
ال�ق��ا��س�م��ي رئ �ي ����س االحت � ��اد العربي وال�ك��وي�ت��ي عبد ال�ع��زي��ز امل�لا النائب
للجولف ق�ب��ل م�غ��ادرت��ه جلمهورية الثاين.

املكتب التنفيذي
و�أج��ري��ت م��را��س��م ان�ت�خ��اب��ات �أع�ضاء
املكتب التنفيذي ل�لاحت��اد النتخاب
 4ا�شخا�ص من ا�صل  8مر�شحني
ل �ع �� �ض��وي��ة امل �ك �ت��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ ،ومن
خ �ل��ال االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �� �س��ري��ة فاز
باملرحلة الأوىل اللبناين كرمي �سالم
والتون�سي حامت قيقة � 11صوت لكل
منها ونال امل�صري تيمور �أبو اخلري
� 10أ�صوات وح�صل كل من العماين
م� �ن ��ذر ال� �ب� ��رواين وال� �ق� �ط ��ري فهد
النعيمي ع�ل��ى � 8أ� �ص��وات واحتكما
جل ��ول ��ة ج ��دي ��دة م ��ن االنتخابات
وت�ع��ادال للمرة الثانية ب � 8أ�صوات
وق � ��رر امل �ج �ت �م �ع��ون اج� � ��راء القرعة
ب�ي�ن�ه�م��ا وال �ت��ي ان �ح ��ازت للمهند�س
م �ن ��ذر ال� �ب� ��رواين ،وامل �ل �ف��ت للنظر
�أن ن�ف����س ن��ائ�ب��ي ال��رئ�ي����س و�أع�ضاء
املكتب التنفيذي هم رجاالت الدورة
املا�ضية.

انعقاد االجتماع التنويري لكا�س «�آل مكتوم» اليوم

ترقب النطالقة �أغلى �سباقات قوارب التجديف غدا
•• دبي -الفجر

�سيكون ع�شاق الريا�ضات البحرية
يف دب��ي على موعد ي��وم غد اجلمعة
مع مناف�سات �أغلى بطوالت قوارب
التجديف املحلية  30قدما �سباق
ك�أ�س �آل مكتوم وال��ذي ينظمه نادي
دب ��ي ال� ��دويل ل�ل��ري��ا��ض��ات البحرية
�ضمن روزن��ام��ة ال�سباقات البحرية
يف امل ��و�� �س ��م ال ��ري ��ا�� �ض ��ي -2021
 .2022وي ��أخ��ذ ال���س�ب��اق املرتقب
ي � ��وم غ� ��د اجل �م �ع��ة �أه� �م� �ي ��ة كبرية
جلميع ال �ق��وارب امل���ش��ارك��ة ك��ون �أن
ال�سباق يحمل ا�سم ن�سخة اليوبيل
الف�ضي مبنا�سبة م ��رور  25عاما
ع� �ل ��ى ان� �ط�ل�اق� �ت ��ه الأوىل مو�سم
 ، 1998-1997ك �م��ا ان هذه
ال �ن �� �س �خ��ة ت �ت��زام��ن م ��ع احتفاالت امل ��و�� �س ��م  2022-2021بحلة
الدولة باليوبيل الذهبي وت�صادف ج��دي��دة حيث �سيتوج ال�ف��ائ��ز يف كل
ا�ست�ضافة معر�ض (اك�سبو � � 2020ش��وط م��ن ��ش��وط��ي الأم �� �س �ي��ة التي
دب��ي) مما ميثل الدافع للم�شاركني ي�ترق�ب�ه��ا اجل�م�ي��ع ي��وم غ��د يف متام
لتقدمي اف�ضل �أداء واملناف�سة بقوة ال �� �س��اع��ة ال �ث��ال �ث��ة وال �ن �� �ص��ف حيث
� �س �ي �ق��ام � �ش ��وط ق� � ��وارب (النخبة)
على اللقب يف هذا املو�سم.
وي �ق��ام ��س�ب��اق ك��ا���س �آل م�ك�ت��وم هذا لأف�ضل ع�شرين ق��ارب��ا يف الرتتيب

العام لبطولة دبي 2022-2021
ث��م ينطلق ال�شوط املفتوح لقوارب
امل�ؤ�س�سات الوطنية وقوارب الأ�شقاء
من دول جمل�س التعاون اخلليجي
من مملكة البحرين و�سلطنة عمان.
ويعقداليوماخلمي�سبتقنيةاالت�صال
امل ��رئ ��ي الإج� �ت� �م ��اع ال �ت �ن��وي��ري بني

ع�صر يوم غد اجلمعة على مياه قناة
دبي املائية مبحاذاة منطقة اجلداف
وب ��ال� �ق ��رب م ��ن حم �م �ي��ة خ� ��ور دبي
للحياة الفطرية.

اللجنة املنظمة والنواخذة امل�شاركني
يف �أغ�ل��ى ال�ب�ط��والت �سباق ك��أ���س �آل
م�ك�ت��وم ل �ق��وارب ال�ت�ج��دي��ف املحلية
 30قدما ال��ذي ميثل م�سك ختام
مناف�سات هذه الفئة و�سباقات نادي
دبي ال��دويل للريا�ضات البحرية يف �سجل
عام  2021حيث من املقرر �أن يقام حت �م��ل ق � � ��وارب (ال � ��ذه � ��ب) الرقم

الألعاب الفردية يف نادي مليحة تبحث �سري �أعمال خمتلف الريا�ضات
وموا�صلة اخلطط اال�سرتاتيجية خالل العام املقبل لت�أهيل الالعبني
•• مليحة-الفجر

يف اج�ت�م��اع جل�ن��ة الأل �ع��اب ال �ف��ردي��ة ب �ن��ادي مليحة الريا�ضي
وتر�أ�سه حمد بن متيم الكتبي ع�ضو جمل�س �إدارة نادي مليحة
ورئي�س جلنة الألعاب الفردية بحث اللجنة يف �أعمالها بخالف
التح�ضريات واال��س�ت�ع��دادات التي يبذلها ن��ادي مليحة للعام
املقبل 2022م ال�ستكمال املو�سم الريا�ضي 2022-2021
وم��ا يتبع م��ن �آل �ي��ات �سري العمل وت��وا��ص��ل وت�ي�رة التدريبات
والأن�شطة والربامج املنفذة.

وق��دم رئي�س اللجنة حمد ب��ن متيم الكتبي �شكره للأجهزة
الإدارية والفنية على ما قدمته وبذلته وتبذله ب�شكل متوا�صل
من �أج��ل االرت�ق��اء بقطاع الريا�ضة يف ال�ن��ادي يف �إط��ار متابعة
وتوجيهات �سعادة حممد �سلطان اخلا�صوين رئي�س جمل�س �إدارة
نادي مليحه الثقايف الريا�ضي .
و�أ��ش��ار �إىل �سعي جلنة الأل�ع��اب الفردية �ضمن منظومة عمل
النادي �إىل موا�صلة كافة اجلهود لالرتقاء بالريا�ضات الفردية
والتي حتظى با�ستقطاب ع��دد كبري من �أب�ن��اء منطقة مليحه
وكافة املناطق املجاور وت�أهيل جيل ريا�ضي قادر على املناف�سة

م��ن خ�ل�ال اخل�ط��ط وال�ب�رام��ج ال�ت��ي تعنى ب�ت��أه�ي��ل الالعبني
بجانب تعزيز مكانة نادي مليحة بني �أندية الدولة يف ظل دعم
جمل�س ال�شارقة الريا�ضي بحكومة ال�شارقة ومتابعاته الدائمة
.
وجرى خالل االجتماع الذي عقد مبقر النادي يف الوقوف على
كافة �أعمال الفرق الفردية وم�شاركاتها املختلفة وما حققته من
نتائج الفتة بجانب بحث خمتلف التحديات وال�صعوبات خالل
الفرتة القادمة واخلطط التطويرية واال�سرتاتيجية للمرحلة
القادمة ال�سيما مع بدء عام 2022م.

القيا�سي يف ع��دد م��رات الفوز بلقب
ك�أ�س ال مكتوم حيث فازت بالبطولة
 6مرات يف املوا�سم 2001-2000
و-2002
و2002-2001
و2004-2003
2003
و-2011
و2005-2004
.2012

وي �ح �ت��ل ال� �ق ��ارب ال �ع �م��اين �شنا�ص
امل��رك��ز ال �ث��اين يف ع��دد م ��رات الفوز
ب�خ�م����س م� ��رات م��وا� �س��م -2010
و2013-2012
2011
و-2016
و2015-2014
 2017و ،2018-2017فيما
ح �ق��ق ال� �ق ��ارب ال �ي ��اه ال �ل �ق��ب ثالث

م � ��رات م��وا� �س��م 2006-2005
و-2007
و2007-2006
 ،2008ونال القارب املايدي الفوز
ب��ال�ق��ب م��رت�ين م��و��س�م��ي -1998
 1999و.2000-1999
وح���ص��ل ع�ل��ى ��ش��رف ال �ف��وز باللقب
ال�ك�ب�ير مل ��رة واح� ��دة ال �ق ��وارب الباز
ب� �ط ��ل ال� �ن� ��� �س� �خ ��ة االوىل مو�سم
 1998-1997ودب� � ��ي مو�سم
 2009-2008ووادي ال�سيجي
م��و��س��م  2010-2009ومزاحم
م��و� �س��م  2014-2013وتكرير
مو�سم  2016-2015والقرطا�سي
م��و� �س��م  2019-2018وعمان
مو�سم  2020-2019وك��ي ات�ش
كي مو�شم .2021-2020
الربنامج:
اخلمي�س  23دي�سمرب:
 15:00االجتماع التنويري -تقنية
االت�صال املرئي
اجلمعة  24دي�سمرب :2021
� 15:30شوط النخبة
 16:00ال�شوط املفتوح
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الفجر الريا�ضي
فينيك�س يلحق خ�سارة قا�سية بليكرز
�أحلق فينيك�س �صنز خ�سارة قا�سية بلو�س اجنلي�س ليكرز
بالفوز عليه � 90-108ضمن دوري كرة ال�سلة االمريكي
للمحرتفني يف مباراة �شهدت �إ�صابة جنم الأخري ليربون
جيم�س يف كاحله.
و�ساهم الثنائي ديفون بوكر العائد اىل �صفوف فينيك�س
بعد ا�صابة ابعدته عن املباريات ال�سبع االخ�يرة لفريقه،
ودياندري ايتون بفوز فينيك�س بت�سجيل االول  24نقطة
مع  9متابعات و 7متريرات حام�سة ،يف حني ا�ضاف الثاين
 18نقطة و 11متابعة ليقودا فريقهما اىل ف��وز رابع
تواليا وال�ساد�س يف �آخر �سبع مباريات.
وميلك �صنز مت�صدر املنطقة الغربية ،اف�ضل �سجل يف
ال��دوري منذ مطلع املو�سم احل��ايل بر�صيد  25انت�صارا

مقابل  5ه��زائ��م .يف املقابل ،ك��ان جيم�س اف�ضل م�سجل
يف ��ص�ف��وف ل�ي�ك��رز م��ع  34ن�ق�ط��ة وجن��ح يف  7متابعات
ومتريرتني حا�سمتني ،يف حني ا�ضاف را�سل و�ستربوك 22
نقطة و 10متابعة .وكانت النتيجة متقاربة ن�سبيا وانتهى
ال�شوط االول بتقدم فينيك�س بفارق �ضئيل ()52-54
قبل ان يو�سع الفارق يف الربع الثالث ويدخل الربع االخري
متقدما  73-85ليبتعد ب�ف��ارق اك�بر يف نهاية املباراة.
وحقق ميامي هيت فوزه اخلام�س يف اخر  7مباريات على
الرغم من غياب جنميه بام اديبايو وجيمي باتلر فتغلب
على انديانا بي�سرز ب�سهولة  .96-125واعتمد ميامي
يف الفوز على العبه االحتياطي تايلر هريو وزميله دنكان
روبن�سون حيث �سجل كل منهما  26نقطة.

 55مت�سابقا ي�ؤكدون م�شاركتهم
يف اجلولة اخلتامية لبطولة
الإمارات للدراجات املائية
•• �أبوظبي-وام:

�أكدت  55دراجة مائية حتى الآن م�شاركتها يف اجلولة اخلتامية من بطولة
الإمارات للدراجات املائية التي �ستنطلق على �شاطئ احلديريات يف العا�صمة
�أبوظبي للمناف�سة يف  9فئات .ومن املتوقع �أن يزيد عدد امل�شاركني اليوم قبل
اغالق باب الت�سجيل يف امل�ساء .وحتمل هذه اجلولة �أهمية خا�صة باعتبارها
ختام مو�سم الدراجات املائية وحلظة الإعالن عن بطل مو�سم  2021يف كل
فئة .وتنطلق املناف�سة على مرحلتني حيث �ست�ضم املرحلة ال�صباحية  8فئات
تبد�أ مع فئة "واقف جي بي  ،" 1ثم فئة "جال�س جي بي  ،" 3وبعدها فئة
"واقف جي بي  ،" 2ثم فئة "جال�س جي بي  ،" 2ثم فئة "واقف جونيور 3.3
" ،وفئة جال�س "جي بي  ،" 4وفئة "العمالقة" .ومت تخ�صي�ص  15دقيقة
لكل فئة من تلك الفئات ،وت�أتي الفئة الثامنة واخلتامية يف املرحلة ال�صباحية
مع فئة "جال�س حمرتفني" والتي مت تخ�صي�ص  20دقيقة لها .وتدخل كل
الفرق بعدها فرتة راحة ا�ستعدادا للمرحلة امل�سائية اخلتامية التي �ستنطلق
يف متام الثانية والن�صف ظهرا بنف�س ترتيب الفئات ال�صباحية مع �إ�ضافة فئة
احلركات اال�ستعرا�ضية يف اخلتام ،والتي �ستعقبها مرا�سم تتويج الفائزين.
و�أك��د �أح�م��د ث��اين مر�شد الرميثي نائب رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي �أبوظبي
للريا�ضات البحرية الع�ضو املنتدب �أن الإقبال الكبري على امل�شاركة يف اجلولة
اخل�ت��ام�ي��ة ي ��ؤك��د ان املناف�سة ل��ن ت�ك��ون �سهلة ،م��ن �أج ��ل ال��و��ص��ول للمراكز
الأوىل واعتالء من�صات التتويج ،م�شريا �إىل �أن هذه البطولة من املناف�سات
الكال�سيكية القدمية التي تقام من ت�سعينات القرن املا�ضي وال زالت حتافظ
على قيمتها بل وتتعاظم �أهميتها من عام لآخر .و�أ�شار �إىل �أن البطولة حتمل
قيمة كربى كونها معتمدة وم�صنفة �ضمن بطوالت االحتاد الدويل للريا�ضات
البحرية وحتمل ال�صبغة الدولية من خالل فئاتها املختلفة ،وقد �ساهمت يف
تخريج �أبطال �إماراتيني و�أ�سماء عاملية.
و�شدد الرميثي على �أهمية �أن تقام البطولة يف �أجواء مالئمة للم�شاركني من
ناحية اختيار التوقيت املثايل لإقامة ال�سباق م�شريا �إىل �أن الطق�س والبيئة
املالئمة من العنا�صر املهمة امل��ؤث��رة على امل�ستوى الفني لل�سباقات .ومتنى
الرميثي جلميع امل�شاركني التفوق على �شاطيء احل��دي��ري��ات باعتباره من
الأماكن املميزة لتنظيم ال�سباقات البحرية ،املغلقة بعيدا عن التيارات املائية
والأمواج.
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تعاون بني احتاد املالكمة ونادي الفجرية
العتماد قائمة املنتخب للبطولة الآ�سيوية
•• �أبوظبي-وام:

�أكد ح�سن احلمادي �أمني ال�سر العام الحتاد املالكمة �أن
العمل جاري حاليا العتماد قائمة منتخب الإمارات التي
�ستمثل الدولة يف البطولة الآ�سيوية حتت  22عاما يف
�أوزبك�ستان خالل الفرتة من � 20إىل  30يناير املقبل.
و�أ� �ش��ر �إىل �أن التن�سيق وال�ت�ع��اون م��ع ن��ادي ال�ف�ج�يرة يف

ه��ذا امل��و��ض��وع واالت �� �ص��االت م��ع �أح�م��د ح�م��دان الزيودي
املدير التنفيذي لنادي الفجرية للفنون القتالية بهذا
اخل���ص��و���ص ،وال �سيما �أن ال�ف�ج�يرة متلك الع�ب�ين على
م���س�ت��وى ج �ي��د ،وت �ب��ذل �إدارت � �ه� ��ا ج �ه��ودا م �ق��درة لرفد
املنتخبات الوطنية ب��امل��واه��ب وال �ك��وادر امل��ؤه�ل��ة لتمثيل
املنتخب ب�أف�ضل �صورة.
وق��ال احلمادي ":م��ن امل��رج��ح �أن ميثل املنتخب يف هذه

مدرب الكامريون يطمح للو�صول �إىل نهائي ك�أ�س �إفريقيا
ب���س�ج�ل�ه��ا امل��ر� �ص��ع ب�خ�م���س��ة �ألقاب
وك��ون �ه��ا ال �ب �ل��د امل �� �ض �ي��ف للن�سخة
الـ 33لك�أ�س الأمم الأفريقية يف كرة
ال�ق��دم ب�ين  9ك��ان��ون الثاين-يناير
و� 6شباط-فرباير املقلني ،حددت
الكامريون لنف�سها هدف "الو�صول
ع�ل��ى الأق ��ل �إىل امل �ب��اراة النهائية"
بح�سب م��ا قاله مدربها الربتغايل
�أنطونيو كون�سي�ساو يف مقابلة مع
وكالة فران�س بر�س.
� �س ��ؤال :ب�سجلها وب��اع�ت�ب��اره��ا دولة
م���ض�ي�ف��ة ل �ك ��أ���س الأمم الإفريقية
ل �ل ��أمم ،ه��ل ال �ك��ام�ي�رون م�ستعدة
الرت ��داء ث��وب امل��ر��ش��ح الأب ��رز للفوز
باللقب؟
ج��واب" :لدينا طريق واح��د فقط:
ال �ف��وز وال �ف��وز وال �ف ��وز .ه ��ذا م��ا مت
و�ضعه يل على الطاولة عندما وقعت
ع �ق��دي م��ع االحت � ��اد الكامريوين:
الو�صول �إىل املباراة النهائية لك�أ�س
�أمم �إف��ري�ق�ي��ا ع�ل��ى الأق� ��ل ،ف�ع��ل كل
� �ش��يء ل�ل�ف��وز ب�ه��ا وت ��أه �ي��ل املنتخب
�أي �� ً��ض��ا �إىل ن �ه��ائ �ي��ات ك ��أ���س العامل
ال� �ق ��ادم ��ة (ع�ب��ر امل �ل �ح��ق امل� �ق ��رر يف
�آذار-مار�س املقبل) .ن�شعر جيدا ب�أن
��ش�ع��ب وت��اري��خ ال �ك��ام�يرون يجربنا
على القيام بذلك .هذا يرفع حاجز
حتقيق الأه ��داف عاليا ج��دا ،لكننا
على ثقة من �أنه ميكننا حتقيقها".
� � �س � ��ؤال :يف ع ��ام  ،2019ت�سلمت
امل�س�ؤولية من (الهولندي) كالرن�س
��س�ي��دورف ال ��ذي ك��ان��ت ل��ه توجهات
خم �ت �ل �ف��ة مت ��ا ًم ��ا ع �ن ��ك .ه ��ل كانت

Thursday

ك ��رة ال �ق ��دم ال �ك��ام�يرون �ي��ة بحاجة
للتغيري؟
ج� � � � ��واب" :الكامريون بحاجة
لتعوي�ض ال��وق��ت ال���ض��ائ��ع .نحتاج
�إىل ال�ق�ي��ام بعمل م��ن ال�ق��اع��دة كان
توقف قبل ب�ضع �سنوات .لقد ُطلب
م �ن��ي ال ��رب ��ط م ��ن خ �ل�ال الرتكيز
دائما على التكوين ،وحم��اول��ة نقل
معرفتي وخ�برت��ي �إىل هيكل الكرة
ال�ك��ام�يرون�ي��ة ب��أك�م�ل�ه��اُ .ط�ل��ب مني
أي�ضا �أن �أك��ون م�ستق ً
� ً
ال يف قراراتي،
و�أن �أقطع املا�ضي حيث كانت هناك
ال�ك�ث�ير م��ن ال �ت ��أث�يرات اخلارجية.
من بني الأ�شياء التي حتفزين هي
التفكري يف �أن��ه يومًا م��ا ،يف غ�ضون
ع�شرة �أو خم�سة ع�شرة عامًا� ،سيتذكر
النا�س �أن الربتغايل الذي جلب �شي ًئا
خمتل ًفا ،ه��و ال��ذي مهَّد الطريق".
� �س ��ؤال :ه��ل ان�ت�خ��اب �صامويل �إيتو
رئي�سا لالحتاد الكامريوين م�ؤخ ًرا
ً

ي�سري يف االجتاه ال�صحيح؟
جواب�" :إنه رجل لديه خربة وا�سعة
ع�ل��ى �أع �ل��ى م���س�ت��وى يف ك ��رة القدم
الأوروبية .ما تعلمه على مر ال�سنني
ك �ل�اع� ��ب وم� � ��ن خ� �ل��ال االرت � �ب� ��اط
بامل�ستويات العليا لكرة القدم يجب
�أن ي � ��ؤدي �إىل حت���س��ن ك �ب�ير .ي�صل
ب�أفكار وا�ضحة لتنظيم ك��رة القدم
ال �ك��ام�ي�رون �ي��ة .ه �ن��اك ال �ك �ث�ير من
امل�ؤهالت يف الكامريون ،ولكن يجب
�أن ت �ك ��ون م �ف �ي��دة وم �ن �ظ �م��ة حول
م�شروع ما".
�س�ؤال :كيف تقيم م�سريتك كمدرب
ل� �ل� �ك ��ام�ي�رون ح �ت��ى الآن؟ج � � � � ��واب:
"الأ�شهر الثالثة �أو الأربعة املقبلة
��س�ت�ك��ون ح��ا��س�م��ة .ل��دي�ن��ا ك ��أ���س �أمم
�إف��ري�ق�ي��ا ح�ت��ى (� �ش �ب��اط) ف�براي��ر -
�إذا بقينا يف املناف�سة حتى فرباير،
ف�ستكون ه��ذه عالمة جيدة  -وبعد
ذل��ك �سيكون لدينا امللحق الفا�صل

امل � ��ؤه� ��ل ل �ن �ه��ائ �ي��ات ك � ��أ� ��س العامل
(ن �ه��اي��ة �آذار-م � ��ار� � ��س) .م��ن هناك
�سنقوم بالتقييم ،لأن ��ه ي�ت��م تقييم
املدربني دائ ًما وف ًقا للنتائج .م�شوار
ال�ت���ص�ف�ي��ات امل ��ؤه �ل��ة ل �ك ��أ���س العامل
ج��رى ب�شكل ج�ي��د ج ��دا .يف الوقت
احل � ��ايل ،امل �ن �ت �خ��ب يف ح��ال��ة جيدة
ج ��دا .وع�ن��دم��ا ي�ك��ون ه�ن��اك الكثري
م��ن ال�ضغط م��ن اخل��ارج ،عليك �أن
تكون عائلة متما�سكة".
�س�ؤال :هل هذه القدرة على التعامل
م��ع اجل��وان��ب العاطفية م��ن نقاط
قوتك؟ ج��واب" :يف بيئة احرتافية،
�أن � ��ت ب �ح��اج��ة �إىل ع�ل�اق��ة �صادقة
ومبا�شرة جدا� .أنا � ً
أي�ضا كنت العب
ك� ��رة ق � ��دم ،والع� �ب ��و ك� ��رة ال� �ق ��دم ال
يحبون م��ن يخدعهم� .أن��ت بحاجة
�إىل التعاطف بني الالعبني واملدرب،
و�إال ف�إننا �سنم�ضي وقتنا يف ال�صراخ
بامللعب ولن يحدث �أي �شيء".
��س��ؤال :ما هي نقاط ق��وة منتخبك
وم� � ��ا ه � ��ي امل � � �ج � ��االت ال � �ت� ��ي تريد
حت�سينها؟
جواب" :هناك �أ�شياء يجب حت�سينها
ولكني �أعترب �أننا و�صلنا بالفعل �إىل
م�ستوى جيد .لدينا عدد قليل من
ال�ن�ج��وم ول�ك��ن �أع�ت�ق��د �أن �ن��ا منتخب
فر�ض نف�سه ب�أ�سلوب لعبه اجلماعي.
��س�ي�ك��ون ل��دي�ن��ا ح ��وايل ع���ش��رة �أي ��ام
(ق�ب��ل ان�ط�لاق البطولة) لتح�سني
وت �ع��زي��ز �إم �ك��ان �ي��ات �ن��ا ،خ��ا� �ص��ة على
امل�ستوى الهجومي .دف��اع� ًي��ا ،ميلك
املنتخب م�ستوى جيدا".

البطولة  3العبني ،وبرغم قلة العدد �إال �أننا نراهن على
جودة الأداء ،ونطمح يف حتقيق م�شاركة �إيجابية ،خا�صة
يف ظل الظفرة التي ت�شهدها ريا�ضة املالكمة يف الدولة
على م�ستوى ال��رج��ال وال���س�ي��دات ،وال�ت��ي �أك��دت�ه��ا نتائج
منتخباتنا يف البطولتني الآ�سيويتني الأخريتني يف دبي
بتحقيق �إجن ��ازات غ�ير م�سبوقة وح�صد �أك�ب�ر ع��دد من
امليداليات يف تاريخ اللعبة.
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اليوم ..انطالق مناف�سات
الدراج ري�س �ضمن
مهرجان « تل مرعب»
•• �أبوظبي-وام:

تنطلق اليوم مناف�سات ال��دراج ري�س �ضمن مهرجان ليوا ال��دويل " تل
مرعب" ،حيث تقام يف  4فئات هي " يو تي يف" الوكالة ،و" يو تي يف"
املعدلة ،و" باجي" ،والفئة املفتوحة ،ومن املتوقع �أن ي�صل عدد امل�شاركني
يف الفئات �إىل �أك�ثر م��ن  50دراج��ا ومت�سابقا �ضمن فعاليات "الدراج
ري�س".
وتعد �سباقات ال��دراج ري�س من التحديات املثرية التي تقام ب�شكل �سنوي
�ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدويل "تل مرعب" ،وت�شهد ح�ضورا كبريا
من رواد التل وحمرتيف ال�سرعة ،حيث جتذب فئات البطولة املت�سابقني من
خمتلف �أنحاء دول اخلليج العربي ،حيث تلقى فئة الدراج رواجا و�إقباال
من خمتلف ال�شباب ،وتلبي رغبتهم يف ت�سجيل ال�سرعات العالية والو�صول
�إىل �أف�ضل درجات النجاح الفني للدراجة و�صاحبها على امل�سار.
م��ن جهته ق��ال حممد امل�شغوين ن��ائ��ب رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي ليوا
الريا�ضي �إن اللجنة املنظمة ملتزمة بتطبيق كل �إجراءات الأمن وال�سالمة
على املت�سابقني حفاظا على �سالمتهم.
و�أكد � " :أنه ال يوجد �أي تهاون يف تطبيق �شروط الأمن وال�سالمة العامة
من حيث ارتداء حزام الأمان واخلوذة ،وواقي ال�صدر ،بالإ�ضافة الرتداء
املالب�س والأحذية اخلا�صة بال�سباق ،ولن ي�سمح مب�شاركة مت�سابق يرتدي
زيا غري ذلك ،كما �أنه يتم �إلزام كافة الفنيني بارتداء املالب�س الريا�ضية
املخ�ص�صة للفريق الفني".
وك�شف امل�شغوين عن قائمة التزويدات امل�سموح بها يف ال�سباق  ..م�شريا
�إىل �أنها تت�ضمن "الربجمة" و"فلرت الهواء" و"نظام الإكزو�ست" ،متمنيا
التوفيق لكل امل�شاركني يف الدراج ري�س.
وع�بر ع��ن �سعادته ب��الإق�ب��ال اجلماهريي الكبري والتفاعل م��ع فعاليات
املهرجان يف ن�سخته احلالية  ..م�ؤكدا �أن زي��ادة عدد �أي��ام املهرجان ليقام
خالل الفرتة من � 16إىل  31دي�سمرب اجلاري من قبل اللجنة املنظمة
ا�ستهدفت تلبية طموحات كل الفئات وال�شرائح يف الطق�س املميز الذي
يظل الدولة بهذه املرحلة.

الإمارات ت�شارك يف دورة الألعاب اخلليجية يوفنتو�س ينهي  2021ب�أف�ضل طريقة �أمام كالياري
بالكويت بـ 222ريا�ضيا ميثلون  14لعبة

•• دبي-وام:

�أعلنت اللجنة الأوملبية الوطنية عن م�شاركة الإمارات
يف مناف�سات دورة الألعاب الريا�ضية اخلليجية الثالثة
التي ت�ست�ضيفها دول��ة الكويت خ�لال الفرتة من 9
�إىل  19من يناير املقبل ،ببعثة قوامها  222ريا�ضيا
ميثلون  14لعبة  ،من بينهم لعبتني ت�شاركان للمرة
الأوىل وهما هوكي اجلليد والريا�ضات الإلكرتونية،
و�سط  1500ريا�ضي ي�شاركون يف ال��دورة ميثلون
دول جمل�س التعاون اخلليجي ال�ست ،.يتناف�سون يف
 10من�ش�آت ريا�ضية خمتلفة.
وك�شفت اللجنة الأوملبية الوطنية يف م�ؤمتر �صحفي
عقدته بجناح "فزعة" ال�ت��اب��ع ل ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة يف
معر�ض "�إك�سبو  2020دبي" عن �أن وفد الإمارات
يف ال��دورة اخلليجية �سري�أ�سه معايل الدكتور �أحمد
ب��ال �ه��ول ال �ف�لا� �س��ي ن��ائ��ب رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة الأوملبية
الوطنية ،رئي�س املكتب التنفيذي ،فيما مت ت�سمية
�أح �م��د ال�ط�ي��ب م��دي��ر ال �� �ش ��ؤون الفنية والريا�ضية
باللجنة الأوملبية ،مديراً للوفد الريا�ضي ،واختري
ج�م�ع��ه حم�م��د ال �ظ��اه��ري الع ��ب منتخبنا الوطني
لهوكي اجلليد لنيل �شرف حمل علم الدولة يف حفل
افتتاح الدورة.
ح�ضر امل ��ؤمت��ر ��س�ع��ادة املهند�سة ع��زة ب�ن��ت �سليمان
الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية واملالية للجنة
الأومل�ب�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ،و�أح �م��د الطيب م��دي��ر ال�ش�ؤون
ال�ف�ن�ي��ة وال��ري��ا��ض�ي��ة ب��ال�ل�ج�ن��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ممثلي
االحت��ادات الريا�ضية الـ  14والتي �ستمثل الإمارات
يف الأل �ع��اب اخلليجية ال�ث��ال�ث��ة ب��ال�ك��وي��ت وه��ي كرة
اليد ،ك��رة ال�سلة ،ك��رة الطائرة ،اجل��ودو ،الكاراتيه،
امل �ب��ارزة ،ال��رم��اي��ة ،التن�س الأر� �ض��ي ،تن�س الطاولة،
�أل�ع��اب ال�ق��وى ،هوكي اجلليد ،ال��دراج��ات ،ال�سباحة،
والريا�ضات الإلكرتونية.
وع�ب�رت املهند�سة ع��زة بنت �سليمان خ�لال امل�ؤمتر
ال�صحفي عن اعتزازها وجميع �أع�ضاء جمل�س �إدارة
اللجنة الأوملبية الوطنية مبا تقدمه قيادتنا الر�شيدة
للريا�ضة والريا�ضيني من اهتمام ومتابعة ورعاية
ودعم غري حمدود� ،أ�سفر عن العديد من الإجنازات
واملكت�سبات التي نفخر ونباهي بها العامل �أجمع.
و�أ�ضافت �إن م�شاركة دولة الإم��ارات العربية املتحدة
يف م�ن��اف���س��ات دورة الأل� �ع ��اب ال��ري��ا��ض�ي��ة اخلليجية
الثالثة التي ت�ست�ضيفها دولة الكويت ال�شقيقة خالل
 /19-9/م��ن ال�شهر املقبل ،تعد ا�ستكما ًال مل�سرية
اللجنة الأوملبية يف م�شوار متثيل الوطن وبذل الغايل
والنفي�س ل��ر�ؤي��ة راي�ت��ه عالية خفاقة على من�صات

التتويج ،انطالقاً م��ن ر�ؤي��ة �سمو ال�شيخ �أح�م��د بن
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم رئي�س اللجنة الأوملبية
الوطنية وت�أكيد �سموه الدائم على �أهمية ا�ستثمار
امل�شاركة يف جميع املحافل لإر��س��اء امل�ب��ادئ ال�سامية
لدولة الإمارات وعك�س ما و�صلت �إليه من م�ستويات
ح�ضارية م�شرفة ي�شار �إليها بالبنان يف جميع املجاالت
والقطاعات .
وا�ستعر�ضت بنت �سليمان خ�لال امل��ؤمت��ر ال�صحفي
خمتلف معطيات الدورة التي ت�شمل  78م�سابقة يف
جميع الألعاب اجلماعية والفردية املدرجة ،وم�شاركة
 222ريا�ضي ميثلون الدولة يرافقهم  27مدرب
و� 23إداري و� 8أطباء ومعاجلني ،مع الت�أكيد على
�ضرورة التزام امل�شاركني بالربوتوكول ال�صحي املتبع
ب��دول��ة ال�ك��وي��ت والإج � ��راءات ال�صحية للوقاية من
فريو�س كوفيد –  19قبل ال�سفر وبعد الو�صول �إىل
الدولة امل�ست�ضيفة للحدث ،كما ك�شفت عن م�شاركة
 15حكماً من احتاداتنا الريا�ضية يف �إدارة م�سابقات
الألعاب املختلفة بالدورة.
و�أك ��دت بنت �سليمان على �أهمية م�ضاعفة اجلهود
لرفع راية الوطن على من�صات التتويج ،واال�ستفادة
من امل�شاركة كمحطة قوية للمحافل الكربى املقبلة
على امل�ستويات كافة �سوا ًء القارية �أو الأوملبية والعاملية،
م��ع ��ض��رورة و�ضع ا�سم ال��وط��ن ن�صب �أع�ين اجلميع
ومتثيله بال�صورة املن�شودة التي تعك�س مكت�سباته
ومدى رقيه وتقدمه بني كافة دول العامل.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن الإم ��ارات حققت يف الن�سخة الأوىل
لهذه ال��دورة والتي �أقيمت يف مملكة البحرين 21
ميدالية ملونة ،يف حني حققت يف الدورة الثانية التي
ا�ست�ضافتها مدينة ال��دم��ام ال�سعودية  73ميدالية
ملونة ،وان الطموحات تتطلع �إىل حتقيق ر�صيد �أكرب
من امليداليات يف الدورة الثالثة بالكويت.
وق ��ال ��ت �إن ه ��ذه ال� � ��دورة مت �ث��ل ب ��اك ��ورة امل�شاركات
اخلارجية يف العام اجلديد  2022احلافل بالعديد
من الأن�شطة والبطوالت والفعاليات..و حتذونا �آماال
كبرية يف �أن تكون ه��ذه ال��دورة فاحتة خ�ير ،خا�صة
وانها ت�أتي بعد فرتة توقف طويلة ،واال ت�ؤثر جائحة
كوفيد� -19أو متحوراتها اجلديدة على ا�ستمرارية
الأن�شطة يف العام اجلديد.
وك�شفت ع��ن �أن افتتاحية م�شاركات بعثة الإم ��ارات
يف ال��دورة �ستكون من خالل منتخب كرة اليد الذي
�سيق�ص �شريط م�شاركته مبالقاة نظريه القطري يف
الرابع من يناير املقبل ،وتليها مواجهة منتخبنا لكرة
ال�سلة يف ال�سابع من ال�شهر نف�سه مبواجهة منتخب
البحرين.

�أنهى يوفنتو�س  2021ب�أف�ضل طريقة بعد حتقيقه الفوز الثاين توالياً ،وجاء على ح�ساب �ضيفه كالياري �2-صفر يف املرحلة التا�سعة ع�شرة
الأخرية لهذا العام من الدوري الإيطايل لكرة القدم.
وكان انت�صار يوفنتو�س الثالثاء مزدوجاً بعد تعرث �أتاالنتا للمرحلة الثانية توالياً بتعادله مع م�ضيفه جنوى من دون �أهداف ،ما �سمج
لفريق املدرب ما�سيميليانو �أليغري يف تقلي�ص الفارق الذي يف�صله عن ممثل برغامو� ،صاحب املركز الرابع الأخري امل�ؤهل اىل دوري
الأبطال ،اىل �أربع نقاط.
ً
ً
وبات يوفنتو�س بنقاطه الـ 34خام�سا موقتا بفارق ثالث نقاط �أمام روما وفيورنتينا اللذين يلتقيان الأربعاء مع �سمبدوريا
وهيال�س فريونا توالياً.
و�سيكون فريق �أليغري �أمام مهمة �شاقة يف م�ستهل العام اجلديد لي�س لأنه يواجه نابويل الثاين وح�سب يف اختباره الأول
لـ ،2022بل لأنه يزور بعدها العا�صمة ملواجهة روما ثم يحل يف ميالنو للقاء �إنرت حامل اللقب واملت�صدر ،على �أن
يختتم ال�شهر الأول من العام باختبار �صعب �آخر خارج �أر�ضه �أي�ضاً يف  23منه �ضد ميالن الثالث.
وبا�ستثناء ر�أ�سية ملوي�س كني مرتدة من القائم الأمين يف الدقائق الأوىل من اللقاء ،مل يهدد يوفنتو�س مرمى �ضيفه
ب�شكل فعلي رغم �أف�ضليته امليدانية الوا�ضحة ،وذلك حتى الدقيقة  40عندما جنح كني بالذات يف افتتاح الت�سجيل
بكرة ر�أ�سية بعد جمهود فردي وعر�ضية من فيديريكو برناردي�سكي.
ً
ورغم موا�صلته ال�سيطرة على اللقاء ،بدا يوفنتو�س عاجزاً عن الو�صول جمددا اىل ال�شباك وكاد �أن يدفع الثمن لو
�أح�سن الربازيلي هرنيكه دالبريت يف ا�ستغالل الكرة التي مررها له راوول بيالنوفا على طبق من ف�ضة ،لكنه �أطاح
بها خارج اخل�شبات الثالث رغم �أنه كان يف و�ضع مثايل للت�سجيل يف �شباك البولندي فويت�شيخ ت�شيت�شني (.)61
وكان كالياري قريباً جمدداً من الو�صول اىل ال�شباك لكنه ا�صطدم بت�ألق ت�شيت�شني يف مواجهة ر�أ�سية الربازيلي
جواو بدرو غالفاو (.)68
لكن برناردي�سكي �أراح �أع�صاب �أليغري وجماهري "ال�سيدة العجوز" عندما �سجل الهدف الثاين بت�سديدة بي�سراه من
زاوي��ة �صعبة �إثر هجمة مرتدة �سريعة قادها البديل ال�سويدي ديان كولو�شيف�سكي من قبل منت�صف ملعب فريقه
( .)83وه��ذا الهدف الأول لربناردي�سكي يف ال��دوري الإي�ط��ايل منذ  513ي��وم�اً ،وحت��دي��داً منذ �أن �سجل يف مرمى
�سمبدوريا يف  26متوز/يوليو  2020بح�سب "�أوبتا" لالح�صاءات.
وبعد �سل�سلة من �ستة انت�صارات متتالية ت�ضمنت ا�سقاط يوفنتو�س ونابويل يف معقليهما ،تعرث �أتاالنتا للمرحلة الثانية
توالياً بتعادله ال�سلبي مع جنوى ،وذلك بعد الهزمية املذلة التي تلقاها على �أر�ضه �أمام روما  4-1ال�سبت.
ومرة �أخرى ،ف�شل فريق املدرب جانبيريو غا�سبرييني يف ال�صعود اىل الو�صافة ولو موقتا ،واكتفى بنقطة يف املركز الرابع
بفارق نقطة خلف كل من نابويل وميالن اللذين يلتقيان الأربعاء مع �سبيت�سيا و�إمبويل توالياً ،وخم�س خلف �إنرت حامل
اللقب واملت�صدر الذي يواجه تورينو.
وبعد  45دقيقة على املوعد املحدد النطالق اللقاء� ،أعلن احلكم فوز �أودينيزي على �ضيفه �سالرينيتانا �3-صفر بعد تغيب
الأخري عن اللقاء نتيجة قرار ال�سلطات املحلية مبنعه من ال�سفر اىل �أوديني.
و"�أوقفت" ال�سلطات ن�شاط الفريق بعد ظهور حاالت �إ�صابة بـ"كوفيد "-19يف النادي الذي �أكد يف بيان �أنه "نتيجة
للحاالت الإيجابية يف املجموعة� ،أخذ النادي علما ب�أحكام ال�سلطات ال�صحية املحلية يف �سالرينو التي طالبت بوقف ن�شاط
الفريق ومنعه من امل�شاركة يف الأحداث الريا�ضية".
ومت �إبالغ رابطة الدوري بقرار ال�سلطات ال�صحية لكنها رف�ضت و�أودينيزي ت�أجيل املباراة ،لتعلن الحقاً ب�أن "املباراة بني
�أودينيزي و�سالرينيتانا مل تقم نتيجة ف�شل �سالرينيتانا يف القدوم اىل امللعب".
وظهرت حاالت "كوفيد "-19يف �صفوف �سالرينيتانا يف وقت يجب على االحتاد �أن يقرر فيه ا�ستبعادا حمتمال للفريق
من الدوري لعدم بيع النادي كما كان مطلوبا يف بداية املو�سم لو�ضع حد مللكية مزدوجة لكالوديو لوتيتو ال�شريك يف ملكية
�سالرينيتانا ويف الوقت نف�سه رئي�سا لنادي الت�سيو.
وحتظر اللوائح �أن ميتلك ال�شخ�ص نف�سه ناديني من نف�س الدرجة.
ويف �أوائل متوز/يوليو� ،أعطى االحتاد الإيطايل للعبة ال�ضوء الأخ�ضر الن�ضمام �سالرينيتانا اىل دوري الدرجة الأوىل الذي
�صعد �إليه لأول مرة منذ مو�سم  ،1999-1998لكنه �أعطاه مهلة �ستة �أ�شهر لالمتثال اىل اللوائح التي حتظر وجود ناديني
يف نف�س الدرجة مملوكني من نف�س ال�شخ�ص.
ً
ً
وجدد رئي�س االحتاد الإيطايل غابرييلي غرافينا الثالثاء احلادي والثالثني من ال�شهر احلايل موعدا نهائيا لإمتام عملية البيع
و�إال �سي�ستبعد النادي من الدرجة الأوىل.
وميلك �سالرينيتانا  8نقاط من  18مباراة ،و�ست�صبح  7من  19بعد تغيبه عن مباراة الثالثاء نتيجة ح�سم نقطة من ر�صيده ،يف
�سيناريو م�شابه ملا ح�صل لنابويل املو�سم املا�ضي حني مل ي�سافر اىل تورينو ملواجهة يوفنتو�س ب�سبب وجود �إ�صابات بكورونا يف
�صفوفه ،فتم تخ�سريه اللقاء �صفر -3وح�سم نقطة من ر�صيده.
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اكت�سبت �أ�ستاذة التعليم الأويل� ،أمل �أبو م�سلم� ،شهرة وا�سعة بني الو�سط التعليمي يف املغرب ،بابتكارها تقنية جديدة
لعالج �إحدى �أبرز معيقات تعلم الريا�ضيات ال�شائعة و�سط التالميذ ،وهي حفظ جدول احل�ساب.
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التالميذ مبن فيهم الذين يعانون من مر�ض "التوحد"� ،أو ع�سر احل�ساب� ،أو مر�ض الدي�سليك�سا (ع�سر القراءة)،
مما �أهل الأ�ستاذة �أمل �أبو م�سلم للظفر بجوائز داخل وخارج املغرب ،كان من �أبرزها احل�صول على جائزة �أف�ضل
مدر�س يف العامل ل�سنة  .2021انطلقت �أبو م�سلم يف م�شوار البحث عن طرق جديدة لتدري�س احل�ساب يف �سنة
 2016بعد تتويجها بجائزة "الأ�ساتذة املجددين يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف التعليم" ،نظري
جهودها الرامية لإيجاد طرق للحد من ظاهرة الهدر املدر�سي .وقالت �أبو م�سلم" :تو�صلت من خالل البحث الذي
�أجريته �إىل خال�صة ،مفادها �أن �صعوبة التعلم يعترب من بني الأ�سباب الرئي�سية التي ت�ؤدي �إىل الت�سرب املدر�سي،
وهو ما دفعني للتفكري يف ابتكار طرق جديدة ت�ساعد التلميذ على م�سايرة املناهج التعليمية" .وبعد ذلك بثالث
�سنوات وخالل متابعتها مل�سابقة "العقل اخلارق" يف ن�سختها الرو�سية والتي ح�صد جائزتها �شاب مغربي يدعى
حل�سن �أوحلاج ،انبهرت الأ�ستاذة مب�ستوى ال�شاب وانطلقت يف البحث عن الأ�ساليب التي يعتمدها الكت�ساب ذاكرة
قوية وقدرات خارقة مكنته من دخول نادي "�أبطال الذاكرة".
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� 3أطفال ينجحون ب�شراء منزل من مدخراتهم

زوجان يتحدان بطريقة مثالية لإيقاف ل�ص

جنحت طفلة �أ�سرتالية ذكية تبلغ من العمر �ست �سنوات
و��ش�ق�ي�ق��اه��ا يف امل���س��اه�م��ة ب��دف��ع ودي �ع��ة م �ن��زل ج��دي��د من
مدخراتهم ال�ت��ي جمعوها م��ن م�صروف اجل�ي��ب .ا�شرتى
روبي وجو�س ولو�سي ماكليالن املنزل والأر�ض املحيطة به يف
كاليد ،وهي �ضاحية ريفية تبعد حوايل  48كيلومرتاً جنوب
��ش��رق و��س��ط مدينة م�ل�ب��ورن .ق��دم الأ��ش�ق��اء جميعًا 2000
دوالر من م�صروف اجليب ،بنا ًء على ن�صيحة والدهم الذي
يعمل يف ا�ستثمار العقارات .وقال كام ماكليالن 36 ،عاماً،
�إنه �شجع �أطفاله على ال�شراء يف �سوق العقارات املزدهر يف
�أ�سرتاليا ،لكنه �شجع �أطفاله �أو ًال على العمل لالدخار من
�أجل الوديعة .تبلغ قيمة املنزل ما جمموعه  671000دوالر،
وتوقع ماكليالن �أن تت�ضاعف قيمة املنزل �إىل ما يقرب من
 1،342،000دوالر يف غ�ضون ع�شر �سنوات .ال�سيد ماكليالن
هو املدير وامل�ؤ�س�س امل�شارك ل�شركة العقارات "�أوبن كروب"،
وقد قام م�ؤخ ًرا بت�أليف دليل اال�ستثمار خطوة بخطوة.

�أثبت زوج��ان يف �أ�سرتاليا �أنهما "ثنائي مثايل" ،عندما تعاونوا
بطريقة دراماتيكية لإيقاف ل�ص حاول �سرقة �سيارتهم.
و�أظ�ه��رت لقطات ك��ام�يرات املراقبة امل�سجلة يف منزل الزوجني
يف بلدة كابولت�شر يف والية كوينزالند الأ�سرتالية ،واقعة غريبة
انت�شرت على مواقع الإنرتنت.
وظ�ه��ر يف ال�ف�ي��دي��و ل����ص اق�ت�ح��م ��س�ي��ارة ال��زوج��ان ال��واق�ف��ة على
النجيلة خارج منزل ،ليهرع الزوج �إىل ال�سيارة عند ر�ؤيته الل�ص،
ويتعلق بباب ال�سيارة ،برغم من قيادة الل�ص لها .وم��ع �إ�صرار
ال��زوج ،جنح بدخول ال�سيارة �أثناء قيادتها ،والدخول ومواجهة
الل�ص داخل ال�سيارة ،و�إجباره على �إيقافها.
ومل ينته الأم��ر عند �شجاعة ال ��زوج ،فعندما ت��رج��ل الل�ص من
ال�سيارة يف حماولة للهروب ،ظهرت الزوجة وبيدها ع�صا غليظة،
وك�أنها ر�سمت خطة ال�ستقبال ال�سارق فور نزوله.
وفور ترجله من ال�سيارة بعد دخول الزوج ،بد�أت الزوجة ب�ضرب
الل�ص بالع�صا ،ليرتنح يف مكانه قبل �أن يفر نادما على حماولته
��س��رق��ة "الثنائي اخلارق" .والق ��ى ال�ف�ي��دي��و �إع�ج��اب��ا ك�ب�يرا من
م�ستخدمي الإن�ت�رن ��ت ،ال��ذي��ن و��ص�ف��ا ال��زوج��ان "باخلارقني"
الحتادهما معا لإيقاف عملية �سرقة.

م�صابة مبتالزمة داون تهزم ال�سرطان للمرة الثانية
متكنت فتاة بريطانية م�صابة مبتالزمة داون من هزمية
مر�ض �سرطان ال��دم للمرة الثانية .ومت ت�شخي�ص �إ�صابة
كري�ستي هارور ( 20عاماً) والتي تعاين من متالزمة داون،
ب�سرطان الدم الليمفاوي احلاد بعد �أ�سبوع واحد فقط من
بلوغها �سن اخلام�سة ع�شرة يف �أغ�سط�س (�آب)  .2016ووف ًقا
لأب�ح��اث ال�سرطان يف اململكة املتحدة ،يعد �سرطان الدم
الليمفاوي احلاد �أكرث �أنواع ال�سرطان �شيوعًا عند الأطفال،
ويبلغ معدل البقاء على قيد احلياة ملدة خم�س �سنوات 90
يف املائة عند الأطفال دون �سن  14عام .وبالن�سبة لل�شباب
الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عامًا ،ينخف�ض معدل
البقاء على قيد احلياة �إىل  70يف امل��ائ��ة .ووف� ًق��ا جلمعية
رعاية اللوكيميا اخلريية ،ف�إن الأطفال امل�صابني مبتالزمة
داون معر�ضون بن�سبة  33مرة للإ�صابة مبر�ض �سرطان
الدم الليمفاوي .وبالن�سبة لوالدي كري�ستي ،جانيت ت�شيليا
ونيل ه��ارور ،وهما طبيبان ،كان ت�شخي�ص �إ�صابة ابنتهما
مبثابة حبة �صدمة كبرية لهما .وق��ال نيل ،ال��ذي يعمل
يف م�ست�شفى �شيفيلد للأطفال "كان عالجها متقل ًبا ،لكن
الطبيب امل�شروف على عالجها ظل يخربنا �أنها �ستكون
على ما يرام" .و�أدرك نيل لأول م��رة �أن��ه ك��ان هناك خط�أ
ما يف ابنته الكربى عندما انهارت �أثناء الرق�ص ،بعد فرتة
وجيزة من �إغماءها يف رحلة عائلية �إىل ا�سكتلندا ،ونقلها
�إىل امل�ست�شفى الذي يعمل فيه ،مع العلم �أنها معر�ضة ب�شكل
متزايد خلطر الإ�صابة ب�أمرا�ض معينة.

ُت�صاب بحالة �صحية غريبة ب�سبب و�شم

�أ�صيبت ام��ر�أة �أمريكية من والي��ة فلوريدا ،بال�صدمة والرعب
عندما ظهرت ث�آليل �ضخمة يف جميع �أنحاء الو�شم املر�سوم على
ذراعها ،وبد�أت يف االنت�شار يف كل مكان.
يف ال�ب��داي��ة ،اعتقدت جايد ه��اريف �أن�ه��ا تعاين م��ن جم��رد رد فعل
جلدي عندما الحظت الكتل منتفخة من حرب الثعبان بعد فرتة
وجيزة من احلمل.
لكن الفتاة البالغة من العمر  20عامًا هرعت �إىل الطبيب عندما
مل تتوقف الث�آليل عن النمو .ون�صحها الطبيب بحرق الث�آليل
با�ستخدام النيرتوجني ال�سائل .وتقول جايد " :مل �أر مثل هذه
الث�آليل يف حياتي �أب��داً ،لذا �أن�صح باحلذر ال�شديد عند احل�صول
على و�شم يف �أي ج��زء من اجل�سم" ميكن �أن تنت�شر الث�آليل �إىل
الو�شم الذي يتم �إج��را�ؤه بالقرب من الدمامل املوجودة م�سبقًا،
حيث ت ��ؤدي ه��رم��ون��ات احل�م��ل �إىل تفاقم احل��ال��ة .وك��ان��ت جايد
قد ذهبت للح�صول على و�شم الثعبان يف يونيو  ،2020بعدما
�شاهدت �صورة الو�شم على الإنرتنت و�أعجبت بها.

كلبة تنقذ ر�ضيعة تركت عارية يف حقل!

�أفادت �صحيفة "دايلي �ستار" الربيطانية نقال عن م�صادر حملية
يف الهند ب�أن كلبة وجراءها �أنقذوا مولودة جديدة مهجورة عرب
�إبقائها دافئة يف حقل طوال الليل ،بعد �أن تركت هناك.
و�أ� �ش��ارت "دايلي �ستار" �إىل �أن "ال�سكان املحليني يف مقاطعة
ت�شاتي�سجاره بالهند يزعمون �أن �شخ�صا ما ترك الطفلة حديثة
الوالدة يف احلقل �أثناء الليل عارية وما زال احلبل ال�سري ملت�صقا
ب�ه��ا ،الف�ت�ين �إىل �أن ��ه مت ال�ع�ث��ور ع�ل��ى ال��ر��ض�ي�ع��ة ب��وا��س�ط��ة كلبة
احت�ضنتها طوال الليل مع جرائها ال�صغرية".
ويف حديثه عن هذه الواقعة ،قال �أح��د ال�سكان املحليني" :رمبا
يكون الدفء من اجلراء و�أمهم نف�سها هي التي �أبقت هذا املولودة
على قيد احلياة..عادة تنخف�ض درجة احلرارة يف الليل ،وهذا هو
�شهر دي�سمرب ..يجب �أن �أقول �إن ذلك من ح�سن حظها" ،وفق ما
ذكرت "دايلي �ستار".

حتطمت طائرة الوزير ف�سبح � 12ساعة

رجل يلتقط �صورة �سيلفي �أمام �شجرة كري�سما�س مزينة يف كولومبو (ا ف ب)

حفيدة �إ�سماعيل يا�سني تر ّد على ت�صريحات �شريفة ماهر

ريهانا ب�إطاللة بالغة
الإثارة ..واجلمهور يتفاعل!
� �ش��ارك��ت ال �ف �ن��ان��ة ال �ع��امل �ي��ة ريهان ا
اجل �م �ه��ور مم��وع��ة � �ص��ور ل �ه��ا عرب
ح �� �س��اب �ه��ا اخل � ��ا� � ��ص ع� �ل ��ى موقع
التوا�صل االجتماعي ،ظهرت فيها
ب �غ��اي��ة الإث � � ��ارة  .وارت� � ��دت ريهانا
ح �م��ال��ة � �ص ��در ب ��ال �ل ��ون الأخ�ضر
الفاحت من ال�صوف الناعم ،ومعها
بنطال باللون والقما�شة مف�سيها،
وب � � � ��دت وه � � ��ي جت� �ل� �� ��س بطريقة
جريئة وم�غ��ري��ة� .أم��ا م��ن الناحية
اجلمالية ،ف�سرحت ريهانا �شعرها
باجلداديل ال�صغرية وطبقت على
وج �ه �ه��ا م��اك �ي��اج ن��اع��م ج� ��داً �أب ��رز
ج�م��ال�ه��ا ،وت�ف��اع��ل امل�ت��اب�ع�ين ب�شكل
كبري مع املن�شور م�شيدين بجمالها
الدائم .وكان قد تداول رواد مواقع
التوا�صل االجتماعي �صورة لريهانا
�أثناء تواجدها على �شاطئ البحر يف
�أحد الأماكن  ..ريهانا التي مل ترتد
مالب�س داخلية تعر�ضت للعديد من
االنتقادات  .متابعو ريهانا انهالوا
بالتعليقات  ..طالبني منها االنتباه
�إىل هذه الأمور ب�شكل �أكرب  ،خا�صة
و�أنها ت�ضعها حمط انتقادات كبرية
بح�سب و�صفهم .

Thursday

ردّت حفيدة الفنان امل�صري ال��راح��ل �إ�سماعيل يا�سني على الت�صريحات
التي �أثارتها الفنانة امل�صرية املعتزلة� ،شريفة ماهر ،ب�ش�أن �سيطرة زوجة
الكوميدي امل�صري عليه ب�شكل كامل ،و�أنها "كانت تتعامل معه على �أنه
روبوت تحُ ر ِّكه كيفما ت�شاء" على حد تعبري �شريفة.
ت�صريحات الفنانة امل�صرية املعتزلة �أثارت موجة من االنتقادات والغ�ضب
يف الو�سط الف ّني ،مما دفع حفيدة الفنان امل�صري الراحل للرد عليها.
ونفت �سارة يا�سني ،حفيدة الفنان امل�صري الراحل تلك الت�صريحات� ،إال
�أ ّنها قالت �إ َّن الت�صريحات بها جزء من احلقيقة.
خا�صة ملوقع "�سكاي نيوز عربية" �أنّ زوجة �إ�سماعيل
و�أ�ضافت يف ت�صريحات ّ
يا�سني كانت "غيورة" ،وهو ما كان �سبب اخلالف بينهما ب�سبب م�شاركة
الفنانة امل�صرية جنوى ف�ؤاد بطولة فيلم "�إ�سماعيل ي�س يف الطريان".
و�أو�ضحت �أ َّن ت�صريحات ماهر ب�ش�أن �سيطرة زوجة الفنان امل�صري الراحل
عليه غري �صحيحة بدليل م�شاركة جنوى ف�ؤاد لبطولة الفيلم.
و��س��ردت �سارة تفا�صيل الواقعة قائلة �إنّ �إ�سماعيل يا�سني رف�ض ُّ
تدخل
زوجته يف عمله ،اً
ُّ
التدخل
قائل "�إ ّنه يعلم ما يفعله ج ّيدًا ولي�س لها حق
يف عمله ،لأ ّنه يعلم ما يفعله وما ال يفعله" ،و�أ�شارت �سارة �إىل �أنّ الفنانة
امل�صرية الراحلة حتية كاريوكا هي من �سردت هذه الواقعة.

تفا�صيل �صادمة بق�ضية
اجلنب الفا�سد
�أمرت النيابة العامة يف م�صر ،بحب�س �شخ�صني � 4أيام احتياطيا على ذمة
التحقيق بتهمة الغ�ش يف �إنتاج اجلنب و�إدارة من�ش�أة غري مرخ�صة لت�صنيعه
ب�شبني الكوم مبحافظة املنوفية و�ضبط و�إح�ضار باقي املتهمني.
و�أو�ضحت النيابة العامة يف بيان �أنها تلقت بالغا من نائب رئي�س املكتب
امل��رك��زي ملراقبة الأغ��ذي��ة مبركز ت�لا ب�شبني ال�ك��وم بالعثور على كميات
و�أوزان كبرية من اجلنب املتعفن غري ال�صالح لال�ستهالك مب�صنع غري
مرخ�ص لإنتاجه تنبعث منها رائحة مادة طالء اجلدران.
وتبني �أنه يتم خلط طالء اجلدران مع مكونات اجلنب و�أن املدير امل�س�ؤول
ع��ن امل�صنع ق��د ف��ر ه��ارب��ا �أث�ن��اء مواجهته ،فيما �أف��اد مالك املن�ش�أة بعدم
ح�صوله على ترخي�ص.
وعاينت النيابة املن�ش�أة و�أمرت باتخاذ الإجراءات الالزمة للتحفظ على ما
بها من جنب متهيدا لفح�صه بيانا ملكوناته ومدى �صالحيته لال�ستخدام.
و�أ�سفرت حتريات الأمن عن حتديد املتهمني امل�س�ؤولني عن ن�شاط الت�صنيع
والإنتاج باملن�ش�أة ،و�أكدت �أن العاملني فيها لي�سوا على علم باجلرمية حمل
التحقيقات .كما تو�صلت التحريات �إىل �أن الكمية امل�ضبوطة كانت معدة

�ألب نافروز يعرتف
بحبه لهذه املمثلة
ف��اج ��أ امل�م�ث��ل ال�ترك��ي �أل ��ب نافروز اجلمهور
بك�شفه ع��ن ان املمثلة ال�ترك�ي��ة ايت�شا اي�شان
توران بطلة م�سل�سله "حكاية جزيرة" �أ�صبحت
حبيبته ب�ع��د ان ك��ان��ت �صديقته .و��ش� ّك��ل هذا
الأم��ر �ضجة كبرية بني اجلمهور فاقت �ضجة
م�سل�سلهما "حكاية "جزيرة" الذي مل يحقق
النجاح املتوقع.
وك��ان تلقى امل�سل�سل الكثري م��ن االنتقادات،
ف ��أح��د امل �ت��اب �ع�ين ك �ت��ب" :ا�صال ح��رف �ي��ا كان
امل �ف��رو���ض ينتهي ع�ن��د احل�ل�ق��ة ال���س��اب�ع��ه الن
ان �ح��رق��ت ال�ق���ص��ه واالح� � ��داث خ�ل�ا���ص ،رجع
ل�لاح��داث ب�شخ�صية ب��ات��و الرهيبه ايل خلت
للم�سل�سل قيمه بعدها تركهم و�صار ما ينطاق
اب��د اع�ي��د وازي ��د ه��و �صحيح م�سل�سل مثل ما
ي �ق��ول��و رخ �ي ����ص ب ����س االج� � ��واء ره �ي �ب��ه ج ��دا ،
ولال�سف عاي�شه توران �صفرررر بالكوميديا".

جنا وزير يف حكومة مدغ�شقر من املوت ب�أعجوبة �أول �أول
�أم�س االثنني بعدما حتطمت طائرته خالل مهمة �إنقاذ.
الوزير كان يف مهمة �إنقاذ ركاب غرق قاربهم� ،إال �أنه فوجئ
بخلل حتطمت على �أثره املروحية التي تقله ،فا�ضطر �إىل
ال�سباحة ملدة � 12ساعة م�ستخدما �أحد مقاعد الطائرة.
وق��ال وزي��ر ال�شرطة ��س�يرج جيلي ،وه��و يلتقط �أنفا�سه
على نقالة" :مل يحن وقت املوت" ،بح�سب "بي بي �سي".
و�أ�ضاف" :مل �أ�صب ب�أذى لكني �أ�شعر بالربد" ،وطلب من
ال�ق��روي�ين يف ماهامبو�" :أود فقط منكم �أن تبثوا هذا
الفيديو حتى ت�شاهده عائلتي ،وي ��راه زم�لائ��ي ،ويراه
�أع�ضاء احلكومة� .أنا على قيد احلياة وب�صحة جيدة".

ريا و�سكينة ..ق�صة  100عام بعيدا عن الأ�ساطري
على مدى تاريخ م�صر احلديث مل ت�أخذ ق�ضية
جنائية حجم االهتمام الر�سمي وال�شعبي ،مثل
علي همام،
الذي حظيت به ق�ضية ريا و�سكينة ّ
وبعد انق�ضاء مائة عام على �إعدامهما بالتمام
والكمال ( 21دي�سمرب  ،)1921ال تزال الق�ضية
ت�شغل كثريين� ،إذ ُيثار اجلدل حولهما.
وقبل � 6سنوات ا ّدعى �سيناري�ست �أنه حتقق من
الق�ضية ،وتو�صل �إىل براءة ر ّيا و�سكينة ،كما �أنه
يعمل على �إنتاج وثائقي (مل يبث بعد) يتناول
��س��ردي��ة ال �ب��راءة ،ال �ت��ي ت �ق��ول �إن ر ّي ��ا و�سكينة
تعاونتا مع اجلهاز ال�سري لثورة  1919ملواجهة
االحتالل الإجنليزي الذي لفق لهما الق�ضية
حتى يتخل�ص منهما.
يف مقابل الدعوة لرباءة ريا و�سكينة ،ثمة رواية
��ش��ائ�ع��ة اخ�ت�ل�ط��ت فيها احل�ق�ي�ق��ة بالأ�ساطري،
�صورت ال�شقيقتني ب�أنهما جمرمتان دمويتان،
حتى ارتبط ا�سمهما بكل �شر ،و�أ�صبح مرجعا

بينيلوبي كروز حتمي �أوالدها
من و�سائل التوا�صل
ال ت�سمح املمثلة الإ�سبانيةبينيلوبي كروز لولديها اللذين يبلغان من العمر � 10سنوات
و� 8سنوات من التواجد على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وذلك بهدف حماية �صحتهما
العقلية .يف مقابلة مع � CBS Sunday Morningصرحت املمثلة اال�سبانية البالغة
من العمر  47عاماً انها ال تت�ساهل ابداً مع التكنولوجيا .ت�سمح لهما بالطبع مب�شاهدة
االفالم التلفزيونية والر�سوم املتحركة ملا �شكلته هذه االفالم من حلظات �سعادة يف
طفولتها .امن��ا ل��ن ت�سمح لهما ب�إقتناء ال�ه��وات��ف وال�ت��واج��د على و�سائل التوا�صل
االجتماعي قبل ان يبلغا ال�ساد�سة ع�شر من عمرهما .ا�ضافت بينيلوبي انها تعرف انها
جزء من اقلية بطريقة مقاربتها لو�سائل التوا�صل االجتماعي ،اذ ت�شعر بال�سوء للذين
يف �سن املراهقة اذ يبدو االمر وك�أن العامل يجري نوعاً من التجارب عليهم.

لكــــل ج��رمي��ة ،وتبــــنّت الأع �م��ال ال�ف�ن�ي��ة من
�سينما ودراما وم�سرح هذه الرواية ال�شيطانية
عنهما.
بني هذا وذاك تربز رواية ر�صينة تنظر للحكاية
الأ� �ش �ه��ر ك��ون�ه��ا ج��زء م��ن ن�سيج اج�ت�م��اع��ي ،ال
تنف�صل عنه البتة� ،صاحب هذه الرواية الكاتب
امل���ص��ري ال��راح��ل ��ص�لاح عي�سى ،م ��ؤل��ف كتاب
"رجال ر ّي��ا و�سكينة" ال��ذي ق��دم فيه �سرية
اج �ت �م��اع �ي��ة ع ��ن ال���ش�ق�ي�ق�ت�ين م ��ن واق� ��ع ملف
الق�ضية ،التي ت�شمل حتقيقات النيابة وجل�سات
املحاكمة ،وكذلك حتريات البولي�س.
�إىل ج��ان��ب ذل ��ك �أ� �ص �ب��غ ع�ي���س��ى ع �ل��ى روايته
روح املجتمع ال��ذي نبتت فيه ب��ذور القتل ،فلم
الق�صة من زاوية �أكرث
يرب�ؤهما ،لكنه نظر �إىل ّ
واقعية بعيدا عن املغاالة يف �شيطنة ر ّيا و�سكينة،
�أو الت�صالح مع كونهما �أجرمتا يف حق املجتمع،
لكنه حاول تقدمي احلقيقة بتجرد.

ت�أجيل جديد لإطالق
التل�سكوب جيم�س ويب

�أُرج��ئ �إط�لاق التل�سكوب الف�ضائي
الأق � ��وى ع�ل��ى الإط �ل��اق "جيم�س
ويب" �إىل الف�ضاء ،وهذه املرة ب�سبب
الظروف املناخية يف مدينة كورو يف
غويانا الفرن�سية حيث يُفرت�ض �أن
يحمله � �ص��اروخ "اريان  ."5ومن
املحتمل �أن تجُ رى عملية الإطالق
ال �� �س �ب��ت يف  25ك� ��ان� ��ون الأول/
دي�سمرب بد ًال من املوعد الذي كان
مقرراً وهو اجلمعة ،فتكون بالتايل
هدية عيد امليالد احلقيقية لعلماء
الفلك يف كل �أنحاء العامل ،الذين
ي �ن �ت �ظ��رون ه ��ذا امل��ر� �ص��د اجلديد
منذ ث�لاث��ة ع�ق��ود .و�أع�ل�ن��ت وكالة
ال �ف �� �ض��اء الأم�ي�رك� �ي ��ة (ن ��ا� �س ��ا) يف
ب�ي��ان � ّأن الإط �ل�اق "�أُ ّجل" ب�سبب
"�سوء الأح��وال اجلوية" ،م�شري ًة
�إىل � ّأن "تاريخ الإط�ل�اق اجلديد
ه��و  25ك��ان��ون الأول/دي�سمرب"،
يف �أق��رب وق��ت ممكن �ضمن نافذة
�إط� �ل ��اق م �ف �ت��وح��ة ب �ي�ن ال�ساعة
 12:20وال�ساعة  12:52بتوقيت
غ��ري�ن�ت����ش .و�أو� �ض �ح��ت "نا�سا" � ّأن
"تقريراً جديداً عن حال الطق�س
�س ُين�شر م���س��اء غ��د ل�ت��أك�ي��د موعد
 25كانون الأول/دي�سمرب" ،علماً
�أن ال���ص��اروخ والتل�سكوب موجوداً
ح��ال �ي �اً داخ� ��ل م �ب �ن��ى .وه� ��ذه امل ��رة
ال�ث��ال�ث��ة ال�ت��ي ي �� ّؤج��ل فيها �إطالق
التل�سكوب ب�سبب م�شاكل ب�سيطة.
�إذ ارت�ب��ط ال�ت��أج�ي��ل الأول بحادث
وق��ع �أث �ن��اء ا��س�ت�ع��دادات التل�سكوب
نهاية ت�شرين الثاين/نوفمرب ،يف
حني كان الت�أجيل الثاين عائداً �إىل
م�شكلة ات�صال باملنظومة الأر�ضية.

