� 48إ�صابة جديدة و 70حالة �شفاء وحالة وفاة واحدة

�ص 04

 21.97مليون درهم جرعة لقاح
كوفيد 19 -قدمتها الإمارات

�سيال ال�رشق الأو�سط ينطلق اليوم
مب�شاركة � 450رشكة من  24دولة

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن ت�ق��دمي  76,925ج��رع��ة م��ن لقاح
"كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
ال�ت��ي مت ت�ق��دمي�ه��ا ح�ت��ى �أم ����س  21,972,870ج��رع��ة وم �ع��دل ت��وزي��ع اللقاح
 222.16جرعة لكل � 100شخ�ص.
ومتا�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 307,646
فح�صا ج��دي��دا خ�لال ال���س��اع��ات ال �ـ  24املا�ضية على ف�ئ��ات خمتلفة يف املجتمع
(التفا�صيل �ص)2
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:34 ........

تقرير :التمييز يف توزيع

اللقاحات ترك �أفريقيا يف امل�ؤخرة
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فل�سطني يف بطولة غرب �آ�سيا
 32صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

رئي�س �إيران ي�ستقبل وفدا
برئا�سة طحنون بن زايد

•• طهران-وام

ا�ستقبل فخامة �إبراهيم رئي�سي رئي�س جمهورية �إي��ران الإ�سالمية
�أم�س يف طهران ،وفداً برئا�سة �سمو ال�شيخ طحنون بن زايد �آل نهيان
م�ست�شار الأمن الوطني .وبحث اجلانبان  -خالل اللقاء  -العالقات
الثنائية و�سبل تعزيزها  .ونقل �سمو ال�شيخ طحنون ب��ن زاي��د �آل
نهيان خالل اللقاء �إىل الرئي�س الإي��راين  ..حتيات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ومتنيات �سموهما لإيران و�شعبها ال�صديق
(التفا�صيل �ص)3
دوام التقدم واالزدهار.
حممد بن را�شد خالل ح�ضوره تخريج دفعتني من الكوادر القيادية (وام)

ت�سلم ر�سالة لرئي�س الدولة من خادم احلرمني ال�شريفني و�شهد تخريج دفعتني من الكوادر القيادية

حممد بن را�شد� :صناعة القيادات عملية متوا�صلة ..وهي ال�ضمان الرئي�سي ال�ستدامة امل�سرية
•• دبي -وام

يف احتفالية خا�صة ُنظمت يف "�إك�سبو دبي� ،شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب��ي ،رع��اه اهلل ،تخريج ال��دف�ع��ة الأوىل م��ن ب��رن��ام��ج "قيادات
دبي" والدفعة الرابعة من منت�سبي برنامج "القيادات امل�ؤثرة"� ،ضمن
مركز حممد بن را�شد لإعداد القادة ،لإعداد وت�أهيل القيادات ال�شابة
لين�ضم اخلريجون �إىل الكوادر القيادية والإدارية يف خمتلف امل�ؤ�س�سات
والهيئات احلكومية يف ال��دول��ة ،بعد ت��دري��ب �شامل ،نظرياً وعملياً،

لتطوير �إمكاناتهم وقدراتهم ،وف��ق من��وذج حممد بن را�شد للقيادة،
ومبا يتفق مع �أحدث املعايري العاملية.
كما �أطلق �سموه الدفعة اجلديدة من برنامج "قيادات دبي" لإعداد
املزيد من الكفاءات احلكومية ممن ر�شحهم م��دراء العموم يف دوائر
دبي ليكونوا م�ساعدين ونواباً لهم ..بالإ�ضافة �إىل فتح باب الت�سجيل
لربنامج "القيادات امل�ؤثرة ،بهدف �ضمان وجود قيادات م�ؤهلة قادرة
على موا�صلة م�سرية البناء بنف�س الروح ،وبنف�س الثقافة القيادية..
على �صعيد �آخ��ر ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل،

بح�ضور �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء نائب حاكم دبي وزي��ر املالية� ،أم�س � ..صاحب ال�سمو
الأم�ي�ر في�صل ب��ن ف��رح��ان �آل �سعود ،وزي��ر خارجية اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة ،وذلك يف مقر اك�سبو  2020دبي.
وقد ت�س ّلم �سموه خالل اللقاء ر�سالة خطية موجهة �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،من �أخيه
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ملك
اململكة العربية ال���س�ع��ودي��ة ،ح��ول جممل ال�ع�لاق��ات الثنائية و�سبل
تطويرها خالل املرحلة املقبلة( .التفا�صيل �ص)2

الأمم املتحدة % 30 :من ال�سودانيني يحتاجون مل�ساعدات غذائية

الآالف يتظاهرون للمطالبة باحلكم املدين يف ال�سودان
•• اخلرطوم-وكاالت

� � �ش ��ارك �آالف ال �� �س ��ودان �ي�ي�ن يف
م�سريات ج��دي��دة اج�ت��اح��ت� ،أم�س
االث� �ن�ي�ن� �� ،ش ��وارع اخل ��رط ��وم و�أم
درم��ان واخلرطوم بحري ومعظم
مدن ال�سودان الأخ��رى للمطالبة
باحلكم املدين.
وط��ال��ب امل�ح�ت�ج��ون ب ��إب �ع��اد ال�شق
الع�سكري م��ن احل�ك��م وحما�سبة
املت�سببني يف ق�ت��ل �أك�ث�ر م��ن 44
�شخ�صا منذ انطالق االحتجاجات
الراف�ضة للقرارات التي �أ�صدرها
قائد اجلي�ش عبد الفتاح الربهان
يف اخلام�س والع�شرين من �أكتوبر
وال � �ت� ��ي �أع � �ل� ��ن مب��وج �ب �ه��ا حالة
ال �ط��وارئ وح��ل جمل�سي ال�سيادة
وال��وزراء .واعتربت قوى �سيا�سية
فاعلة يف ال���ش��ارع ال���س��وداين؛ من
ب �ي �ن �ه��ا جل � ��ان امل� �ق ��اوم ��ة وجتمع
املهنيني وقوى احلرية والتغيري؛
االتفاق ال�سيا�سي املوقع بني قائد
اجلي�ش ال�ف��ري��ق �أول عبد الفتاح
الربهان ورئي�س ال��وزراء عبد اهلل
حمدوك يف احلادي والع�شرين من
نوفمرب خيانة للثورة.
وحتى االن تتعرث كافة املحاوالت

الرامية لتهدئة ال�شارع ال�سوداين؛
حيث رف�ضت جل��ان املقاومة التي
ق ��ادت �إىل ج��ان��ب جت�م��ع املهنيني
وقوى احلرية والتغيري  -املجل�س
امل��رك��زي  -ال �ث��ورة ال �ت��ي �أطاحت
ب �ن �ظ��ام ع �م��ر ال �ب �� �ش�ير يف �أب ��ري ��ل
2019؛ دعوة وجهها لها رئي�س
بعثة الأمم امل�ت�ح��دة يف ال�سودان

العراق ي�ستعيد قرية لهيبان من قب�ضة داع�ش

•• بغداد-وكاالت

قالت م�صادر �أمنية� ،أم�س االثنني� ،إن قوات عراقية ومقاتلي الب�شمركة
الكردية ،ا�ستعادوا ال�سيطرة على قرية �شمايل البالد ،االثنني ،بعد �أن
�سيطر عليها م�سلحو داع�ش يف اليوم ال�سابق.
وقالت امل�صادر �إن قوات النخبة يف وزارة الداخلية العراقية ،ومقاتلي
الب�شمركة ال �ك��ردي��ة ،مت�ك�ن��وا يف ��س��اع��ة م�ب�ك��رة م��ن ف�ج��ر االث �ن�ين من
ال�سيطرة على قرية لهيبان ،على الرغم من �أن امل�سلحني قاموا بتفخيخ
بع�ض املنازل بعبوات نا�سفة.
و�أ�ضافت �أن عنا�صر من داع�ش قتلوا يف هجوم منف�صل ،الأحد 4 ،جنود
من الب�شمركة وم��دين ،و�أ�صابوا � 6آخرين ،عندما هاجموا قرية قره
�سامل ب�شمال العراق ،وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
وقالت وزارة ��ش��ؤون الب�شمركة يف بيان� ،إن الهجوم ت�سبب يف �سقوط
�ضحايا ،لكنها مل ت�ؤكد عددهم.
وق��ال عقيد من الب�شمركة� ،إن م�سلحي داع�ش ينتهجون �أ�سلوب الكر
والفر يف هجمات ليلية على مواقع القوات الكردية" ،م�ضيفا� :إنهم
يتجنبون البقاء على الأر���ض لفرتة طويلة ،وج��رى �إر�سال املزيد من
التعزيزات �إىل املنطقة ملنع املزيد من الهجمات.
و�أو� �ض��ح م���ص��دران �أم�ن�ي��ان ع��راق �ي��ان� ،أن ال �ق��وات ال�ع��راق�ي��ة ومقاتلي
الب�شمركة عززوا قواتهم ،االثنني ،يف املنطقة التي وقعت فيها الهجمات،
كما مت الدفع بطائرات مروحية ع�سكرية عراقية ملطاردة امل�سلحني.
وتقع القريتان يف منطقة نائية تطالب بها احلكومة العراقية يف بغداد،
وحكومة الإقليم الكردي ال�شمايل يف �أربيل ،حيث ي�شن تنظيم داع�ش
هجمات منتظمة.

ا�ستمرار املظاهرات املطالبة باحلكم املدين
ي ��ون� �ي� �ت ��ام� �� ��س ف ��ول � �ك ��ر بريت�س
لالجتماع به وبحث حلول لالزمة.
وانتقد دبلوما�سيون ومراقبون ما
�أ�سموه تقاع�س البعثة عن القيام
ب��دوره��ا املن�صو�ص عليه يف قرار
�إن�شائها يف يونيو  2020واملتمثل
يف ح �م��اي��ة ال��وث �ي �ق��ة الد�ستورية
واملدنيني وفقا للمهام املوكلة لها

يف ال� �ق ��رار رق ��م  2524وال ��ذي
ي �ن ����ص ع �ل��ى �أن ت �ع �م��ل ع �ل��ى دعم
االن �ت �ق��ال ال��دمي �ق��راط��ي وحماية
ال��وث �ي �ق��ة ال��د� �س �ت��وري��ة واملدنيني
وب �ن��اء ال �� �س�لام.م��ن ج�ه��ة �أخ ��رى،
ح� � � ��ذر م� �ك� �ت ��ب االمم امل� �ت� �ح ��دة
لل�ش�ؤون االن�سانية (اوت���ش��ا) ب�أن
 14,3م�ل�ي��ون � �س��وداين ميثلون

ح ��وايل  30%م��ن ��س�ك��ان البالد
��س�ي�ح�ت��اج��ون مل �� �س��اع��دات غذائية
خ� �ل ��ال ع � � ��ام  ،2022ب� ��زي� ��ادة
 800ال ��ف ع��ن ال �ع��ام احل ��ايل.
و�أو�ضح مكتب ال�ش�ؤون الإن�سانية
يف ت�صريح تلقته وك��ال��ة فران�س
بر�س �أن �شركاء العمل االن�ساين
ق��دروا ع��دد ال��ذي��ن يحتاجون ايل
م �� �س��اع��دات غ��ذائ �ي��ة خ�ل��ال عام
 2022ب �ح��وايل  14,3مليون
�شخ�ص م��ن �أ� �ص��ل  47,9مليون
ن�سمة.و�أ�ضاف �أن هذا العدد ميثل
زي ��ادة مب �ق��دار � 800أل ��ف ن�سمة
عن العام  ،2021وهو �أعلى رقم
خالل عقد من الزمن.
ومن بني ه��ؤالء  2,9مليون نازح
يف البلد ال��ذي مزقته ال�صراعات
الدموية خا�صة يف �إقليم دارفور
ال��واق��ع يف اجل ��زء ال �غ��رب��ي ،حيث
�أ�سفرت احل��رب التي اندلعت عام
 2003ع ��ن  300ال ��ف قتيل
و 2,5م�ل�ي��ون ن ��ازح وف �ق��ا لالمم
املتحدة .كما ي�ست�ضيف ال�سودان
 1,2مليون الجئ وطالب جلوء،
 % 68منهم م��ن دول ��ة جنوب
ال� ��� �س ��ودان .ال �ت��ي ان�ف���ص�ل��ت عن
ال�سودان عام . 2011

�إنها مر�شحة الو�سط:

فرن�سا :هكذا انتزعت فالريي بيكري�س تاج اجلمهوريني
•• الفجر -ب���ول �شوليه
–ترجمة خرية ال�شيباين

ك��ان��ت ه ��ذه اجل�م�ل��ة الأوىل من
خطابها .عندما �أل�ق��ت خطابها
يف مقر ح��زب اجلمهوريني بعد
�إع�ل�ان ف��وزه��ا ،اب�ت�ك��رت فالريي
بيكري�س �سردية مللحمتها" :لأول
مرة يف تاريخها ،متتلك عائلتنا
مر�شحة لالنتخابات
ال�سيا�سية
ّ
الرئا�سية (� .)...أفكر يف جميع
ن�ساء فرن�سا" ،قالت للمنت�سبني
املجتمعني يف جو �شديد احلرارة.
�إن رئي�سة منطقة �إيل دو فران�س
لي�ست خمطئة .لقد كتب اليمني
يوم �أول �أول �أم�س ال�سبت ف�صال
جديدا يف تاريخه .بـ  60فا�صل
 95باملائة من الأ�صوات ،فازت
ف��ال�يري بيكري�س ب��و��ض��وح على
�إيريك �سيوتي يف اجلولة الثانية
م��ن م��ؤمت��ر م���س��ؤول ع��ن تعيني

الغلبة كانت للو�سط
م��ر��ش��ح اجل�م�ه��وري�ين اىل �سباق عائلتها ال�سيا�سية ،وانت�صارها
ق�صر الإليزيه .وحذرت املر�شحة هو ثمرة حملة منهجية وفعالة،
يف كلمتها �أن "اليمني اجلمهوري وخط من�سجم مع املنتمني حلزب
عاد" .فالريي بيكري�س عادت هي اجلمهوريني :حزم قيادي ،ووعد
الأخ� ��رى .ل�ق��د قطعت املر�شحة ب�إ�صالحات ليربالية .مل تخطئ
�شوطا طويال .الفتاة التي غادرت ف��ال�ي�ري ب�ي�ك��ري����س اب � ��د�أ يف نوع
يف �صخب حزب اجلمهوريني عام االنتخابات ،ولهذا ال�سبب فازت
(التفا�صيل �ص)13
 2019ا�ستطاعت �أن تنتزع عفو بها.

الوطني االحتادي يناق�ش تعزيز ال�صحة النف�سية

•• دبي-وام

عقدت جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئية يف املجل�س الوطني االحتادي
اجتماعا �أم����س يف مقر الأم��ان��ة العامة للمجل�س يف دب��ي ،برئا�سة
�سعادة ناعمة عبداهلل ال�شرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س رئي�سة
اللجنة ،ج��رى خالله �إع��داد م�سودة تقرير اللجنة ح��ول مو�ضوع
�سيا�سة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع يف �ش�أن تعزيز ال�صحة النف�سية
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة .ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة
��س�ع��ادة ك��ل م��ن ن��ا��ص��ر حم�م��د ال�ي�م��اح��ي "مقرر اللجنة" ،و�أحمد
بو�شهاب ال�سويدي ،و�سمية عبداهلل ال�سويدي ،و�شذى �سعيد النقبي،
وع��ذراء ح�سن بن ركا�ض ،وحممد �أحمد اليماحي �أع�ضاء املجل�س
الوطني االحتادي .وقالت �سعادة ناعمة ال�شرهان رئي�سة اللجنة� ،إن
م�سودة التقرير ت�ضمنت مالحظات االجتماعات ال�سابقة مع ممثلي
(التفا�صيل �ص)6
اجلهات املعنية واملخت�صة.

حمكمة طرابل�س تبطل ا�ستبعاد حفرت من �سباق الرئا�سة
•• طرابل�س-وكاالت

ع�ق��ب ان �ط�لاق م�ع��رك��ة الطعون
املتبادلة يف �أهلية بع�ض املر�شحني
خلو�ض االنتخابات الرئا�سية يف
ليبيا ،وا�ستبعاد �أ�سماء ب��ارزة يف
ال�ب�لاد ،ر�سمت �أ�سئلة ع��دة حول
م �� �ص�ير ق ��ائ ��د اجل �ي ����ش خليفة
ح�ف�تر ،ال�سيما بعد �أن ا�ستبعد
م� ��ن ق� �ب ��ل حم �ك �م��ة حم �ل �ي��ة يف
وقت �سابق�.إال �أن الرجل القوي
�شرقا عاد �إىل ال�سباق الرئا�سي،
بعد �أن �أبطلت حمكمة ا�ستئناف
ط��راب �ل ����س ام ����س االث� �ن�ي�ن حكم
حمكمة ال��زاوي��ة با�ستبعاده من
االن�ت�خ��اب��ات امل �ق��رر �إج ��را�ؤه ��ا يف
 24دي �� �س �م�بر اجل ��اري.وق� �ب ��ل
�أ�سبوع ،ق�ضت املحكمة االبتدائية
مبدينة الزاوية ،با�ستبعاد حفرت
من القائمة الأولية للمر�شحني
لالنتخابات التي �ستجرى بعد
�أق��ل م��ن � 3أ�سابيع ،ب�سبب عدم
توفره على �شروط الرت�شح.

الف��روف من الهند :قلقون
م��ن ن�شاط �أم�يرك��ا يف �آ�سيا
•• نيودلهي-وكاالت

يف خ���ض��م ال �ت��وت��ر احل��ا� �ص��ل بني
ال�ب�ل��دي��ن ،ات �ه��م وزي ��ر اخلارجية
ال� ��رو� � �س� ��ي� �� ،س�ي�رغ ��ي الف � � ��روف،
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب��ال���س�ع��ي �إىل
تعطيل �صفقة �صواريخ �إ�س 400
م ��ع ال �ه �ن��د .وق � ��ال الف � ��روف من
ن�ي��ودل�ه��ي ال �ت��ي تنتظر ل �ق��اء بني
الرئي�س الهندي ،ناريندرا مودي،
والرو�سي فالدميري بوتني يف وقت
الحق� ،إن مو�سكو �أعربت عن قلقها
ال�شديد �إزاء ن�شاط وا�شنطن يف
منطقة �آ�سيا واملحيط الهادي .كما
�أ�ضاف �أن بالده تالحظ حماوالت
�أمريكية من �أجل تقوي�ض تعاون
مو�سكو ونيودلهي ب�ش�أن �صفقات
�أ��س�ل�ح��ة� .إىل ذل��ك�� ،ش��دد على �أن
لدى رو�سيا والهند خططاً طويلة
الأم ��د يف جم��ال الطاقة النووية
وال��دف��اع وغ�يره��ا .ي��ذك��ر �أن��ه من
امل�ت��وق��ع �أن يلتقي م��ودي وبوتني
اليوم من �أجل مناق�شة �سبل تعزيز
ال �ع�لاق��ات ال��دف��اع�ي��ة والتجارية
ب�ين البلدين .ال�سيما �أن الهند،
وه��ي م���س�ت��ورد رئ�ي���س��ي للمعدات
الع�سكرية ،اعتمدت ل�سنوات على
االحت��اد ال�سوفيتي ال�سابق خالل
احلرب الباردة.

م��ا �أث ��ار يف حينه ج ��د ًال قانونياً
وا� �س �ع �اً ،ل �ع��دم اخ�ت���ص��ا���ص تلك
امل �ح �ك �م��ة يف ال �ن �ظ��ر بالطعون
االن�ت�خ��اب�ي��ة ،ا� �س �ت �ن��اداً �إىل قرار
امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى ل�ل�ق���ض��اء ب� ��أن
ال�ط�ع��ن يح�صل يف امل �ك��ان الذي
تقدم فيه املر�شح ب�أوراق تر�شحه،
وه��ي حم�ك�م��ة ب�ن�غ��ازي بالن�سبة
ل�ق��ائ��د اجل �ي ����ش.ي��ذك��ر �أن عودة
حفرت �سبقتها �أي�ضا عودة مماثلة

للمر�شح �سيف الإ�سالم القذايف،
بعد �أن �أ�صدرت حمكمة ا�ستئناف
�سبها ،حكماً ل�صاحله يف الطعن
امل � �ق� ��دم � � �ض� ��ده م� ��ن مفو�ضية
االن�ت�خ��اب��ات ،و�إل��زام �ه��ا ب�إعادته
�إىل قائمة املر�شحني النهائية.
وك� � ��ان ال� �ع ��دي ��د م� ��ن املراقبني
�أبدوا خ�شيتهم من �أن تهدد تلك
امل �ع��ارك الق�ضائية االنتخابات
املقررة هذا ال�شهر.

اجلي�ش اليمني ي�صد هجوم ًا �شمال
م�أرب ..وخ�سائر كبرية للحوثي

•• اليمن-وكاالت

ت�ستمر اخل�سائر التي تتلقاها ميلي�شيا احلوثي على جبهات ع��دة يف
حمافظة م�أرب اليمنية ،حيث ت�صدت قوات اجلي�ش الوطني واملقاومة
ال�شعبية لهجوم ح��وث��ي على جبهة العلم �شمال امل�ح��اف�ظ��ة ،و�شرقي
حمافظة اجل��وف� ،أم�س االثنني ،ما �أ�سفر عن تدمري �آليات ع�سكرية
ومقتل عدد من عنا�صرها.
ي�أتي هذا فيما ت�شهد مدينة م�أرب هدوءاً حذراً بعد يوم �شهد �إطالق 6
�صواريخ بالي�ستية جتاه املدينة �سقط �إحداها يف حي املطار ال�سكني.
يف موازاة ذلك ،ن�شر اجلي�ش اليمني فيديو للمواجهات التي دارت �أم�س
�ضد امليلي�شيات يف جبهات م ��أرب ،وكانت الأع�ن��ف منذ ب��دء املواجهات
خالل الأيام املا�ضية .وكانت املعارك اندلعت منذ منت�صف ليل ال�سبت
�إىل ظهر الأح ��د ب�ين اجلي�ش اليمني ،م�سنوداً ب�ط�يران حت��ال��ف دعم
ال�شرعية ،وبني ميلي�شيات احلوثي ،ما �أ�سفر عن خ�سائر ب�شرية ومادية
فادحة يف �صفوف االنقالبيني ،وفق ما نقل املركز الإعالمي للجي�ش
اليمني عن م�صدر ع�سكري.
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حالة وفاة واحدة خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية

� 48إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 70حالة �شفاء
•• �أبوظبي-وام

02

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة 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  307,646فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي.

و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى ال��دول��ة يف الك�شف ع��ن  48ح��ال��ة �إ�صابة
ج��دي��دة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  742,376حالة.
كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن وف��اة حالة م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 2,149
حالة.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  70حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  737,400حالة.

 21.97مليون درهم جرعة لقاح
كوفيد 19-قدمتها الإمارات
•• �أبوظبي-وام

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع عن تقدمي  76,925جرعة من
لقاح "كوفيد "-19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س  21,972,870جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  222.16جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح " كوفيد "-19و�سعياً �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد."-19

�شهد تخريج دفعتني من الكوادر القيادية

حممد بن را�شد� :صناعة القيادات عملية متوا�صلة ..وهي ال�ضمان الرئي�سي ال�ستدامة امل�سرية

•• دبي -وام

يف احتفالية خا�صة ُنظمت يف "�إك�سبو دب��ي� ،شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي ،رعاه اهلل ،تخريج الدفعة الأوىل من برنامج "قيادات دبي" والدفعة
الرابعة من منت�سبي برنامج "القيادات امل�ؤثرة"� ،ضمن مركز حممد بن
را�شد لإع��داد القادة ،لإع��داد وت�أهيل القيادات ال�شابة لين�ضم اخلريجون
�إىل الكوادر القيادية والإدارية يف خمتلف امل�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية يف
الدولة ،بعد تدريب �شامل ،نظرياً وعملياً ،لتطوير �إمكاناتهم وقدراتهم،
وفق منوذج حممد بن را�شد للقيادة ،ومبا يتفق مع �أحدث املعايري العاملية.
كما �أطلق �سموه الدفعة اجلديدة من برنامج "قيادات دبي" لإعداد املزيد
من الكفاءات احلكومية ممن ر�شحهم مدراء العموم يف دوائر دبي ليكونوا
م�ساعدين ونواباً لهم ..بالإ�ضافة �إىل فتح باب الت�سجيل لربنامج "القيادات
امل�ؤثرة ،بهدف �ضمان وجود قيادات م�ؤهلة قادرة على موا�صلة م�سرية البناء
بنف�س الروح ،وبنف�س الثقافة القيادية.
وغ��رد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم على ح�سابه يف
"تويرت" بالقول� " :شهدت تخريج دفعتني من مركز حممد بن را�شد
لإع��داد ال�ق��ادة ..خرج املركز  800قيادي �إم��ارات��ي خالل  18عاماً ،منهم
الوزراء والوكالء ومدراء العموم ومدراء ال�شركات ..و�س�أ�ستمر يف ذلك لأننا
نحتاج �إىل �أفكار جديدة ودماء جديدة كل يوم� ..أدعو ال�شباب للت�سجيل يف
الدفعة اجلديدة."mbrcld.ae :
و�أكد �سموه �" :صناعة القيادات عملية متوا�صلة ..وهي ال�ضمان الرئي�سي
ال�ستدامة امل�سرية" ،م�ضيفاً �سموه" :نتطلع �إىل �صناعة قيادات ت�ستطيع
مواكبة عامل يتغري با�ستمرار ..و�صناعة الفرق با�ستمرار ..وتر�سيخ موقعنا
العاملي يف كافة املجاالت".
من جانبه ،هن�أ معايل حممد عبداهلل القرقاوي وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء،
رئي�س املكتب التنفيذي ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
اخلريجني ،الفتاً بالقول�" :إن ت�أهيل و�إع ��داد ق�ي��ادات ق��ادرة على �إحداث
فرق نوعي يف م�ؤ�س�سات الدولة على كافة امل�ستويات الإداري��ة والتنفيذية

• حممد القرقاوي :ت�أهيل و�إعداد قيادات يعد متطلب ًا �أ�سا�سي ًا يف املرحلة املقبلة
والقيادية يعد متطلباً �أ�سا�سياً يف املرحلة املقبلة م��ن احل��راك التنموي
ال�شامل يف الإمارات" ،م�ضيفا بقوله" :منذ �إطالقه قبل �أقل من ع�شرين
عاماً جنح منوذج حممد بن را�شد يف �إر�ساء منهجه يف �صناعة القادة القائم
على �صقل املهارات الإداري��ة وحتفيز الفكر القيادي وخلق عقلية منهجية
ترتجم اخلطط اال�سرتاتيجية �إىل م�شاريع قائمة على الأر�ض".
وذكر معاليه " :ننتظر من القادة والإداريني اجلدد الذين �سين�ضمون �إىل
ال�صف الثاين والثالث من القيادة ال�شابة يف الدولة �أن يكونوا قوة دافعة
لالرتقاء ب�أداء م�ؤ�س�ساتنا وم�ضاعفة اجلهود وامل�ساهمة يف ت�سريع الإنتاجية
والتعامل مع التحديات بو�صفها فر�صة للتجديد والتطوير وابتكار حلول
رائدة".
جيل جديد من القيادات.
ً
وتخرج من برنامج "قيادات دبي" يف دفعته الأوىل  45منت�سبا ،حيث ينطلق
الربنامج يف ت�صميمه م��ن من��وذج حممد ب��ن را��ش��د للقيادة ،وف��ق عنا�صر
�أ�سا�سية ،ه��ي :التطوير ال�شخ�صي ،وتخ�صي�ص موجه عاملي للم�شروعات
التطبيقية ،وال�ت��دري��ب على الو�صفة ال�ق�ي��ادي��ة للمن�صب ،ودع��م حتقيق
ال��وج�ه��ات اال�سرتاتيجية اجل��دي��دة ،حيث يتم تنفيذ ال�برن��ام��ج اجلديد
بال�شراكة مع خرباء حمليني وعامليني يف جمال تطوير القادة.
وتخ ّرج من "برنامج القيادات امل�ؤثرة" يف دفعته الرابعة 28 ،منت�سباً من
م�ؤ�س�سات حكومية وخا�صة ،بعد �أن �أجنزوا كل متطلبات الربنامج على مدى
عام كامل .ويعد هذا الربنامج ،الذي �أع��ده مركز حممد بن را�شد لإعداد
القادة بال�شراكة مع جامعات عاملية ،من �أكرث الربامج كفاءة على م�ستوى
املنطقة ،ملقاربته ال�شمولية يف الإعداد والت�أهيل.
ويهدف "برنامج القيادات امل�ؤثرة" �إىل تطوير ق��درات اجليل اجلديد من
ال�ق�ي��ادات ،وف��ق ث�م��اين ك�ف��اءات حم��وري��ة للقيادة ،ه��ي :التفكري الريادي،
َ
واملواطنة العاملية ،والتن ّوع
واال�ست�شراف اال�سرتاتيجي ،واملرونة والف�ضول،

والإ�شراك ،واالهتمام بالإن�سان �أو ًال ،والتفكري الريادي ،وال�شغف وااللتزام
وخلق القيمة ،وهي الركائز الرئي�سة التي يرتكز عليها من��وذج حممد بن
را�شد للقيادة.
و�أ�سهم خريجو الدفعة الرابعة والأح��دث من برنامج القيادات امل�ؤثرة يف
م�شروع ت�صميم اخلم�سني عاماً املقبلة لدولة الإمارات ،بطرح �أفكار �إبداعية
ومقرتحات مبادرات مبتكرة ،يف  14قطاعاً حيوياً� ،أبرزها :التعليم وال�صحة
والأم��ن وال�سالمة ،والتطوير احلكومي ،وم�ستقبل االقت�صاد واحلكومة،
والبنية التحتية والتنمية املجتمعية والبيئة ،لبناء م�ستقبل م�شرق للأجيال
القادمة ،و�صو ًال �إىل حتقيق م�ستهدفات مئوية الإمارات .2071
وجنح الربنامج ،خالل دوراته الثالث حتى الآن ،يف عقد �أكرث من  30ور�شة
تدريبية تخ�ص�صية ،و�إبرام � 12شراكة ا�سرتاتيجية مع �شركاء عامليني.
ومت �إعداد برنامج القيادات امل�ؤثرة ع�شية �إطالقه قبل ثالثة �أعوام ،بالتعاون
مع جامعات عاملية مرموقة يف جمال الإدارة وبرامج �إعداد وت�أهيل وتطوير
ال�ق�ي��ادات ،ه��ي" :يو �سي بريكلي" يف ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة ،وكلية
"�إمربيال كوليدج لندن" ،واملعهد الدويل للتطوير الإداري (�آي �إم دي) من
�سوي�سرا ،انطالقاً من املبادئ القيادية التي �أر�ساها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم.
وي�أتي تخريج دفعتني جديدتني من منت�سبي الربناجمني تتويجاً مل�سرية
مركز حممد بن را�شد لإعداد القادة ،الذي خ ّرج منذ ت�أ�سي�سه عام 2003
�أكرث من � 800شخ�صية قيادية �إماراتية يف خمتلف القطاعات والتخ�ص�صات،
ت�سهم على نحو فعال يف االرتقاء بامل�سرية التنموية يف الدولة.
وق��د �أجمع منت�سبو "برنامج ق�ي��ادات دبي" و "برنامج القيادات امل�ؤثرة"
على مت ّيز امل�ضمون املعريف والتدريبي التطبيقي الذي يقدمه الربناجمان
احل�صريان ،باال�ستفادة من �أح��دث ما تو�صلت �إليه علوم الإدارة ومناذج
القيادة وبالبناء على النموذج اال�ستثنائي ،ال��ذي �أر�سته الدولة وقيادتها
الر�شيدة يف هذا املجال ،لت�صميم وتنفيذ وتطوير اال�سرتاتيجيات الوطنية.

مركز حممد بن را�شد لإعداد القادة.
ين�ضوي حت��ت مظلة املكتب التنفيذي ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم .وتراعي براجمه يف �أحدث مناذجها التدريبية والتطويرية
وحمتواها امل�ع��ريف� ،ستة توجهات عاملية جديدة يف جم��ال الت�أهيل املتقدم
ل�ل�ق�ي��ادات ال�ف��اع�ل��ة ،ه��ي :اجل��ان��ب الإن���س��اين للقيادة يف ح��االت الطوارئ،
والت�أقلم ال�سريع مع املعطيات اخلارجية ،والالمركزية القيادية ،و�أولوية
الرقمنة ،وحتييد الغمو�ض يف عمليات اتخاذ القرار ،والإيجابية واملثابرة.
ويقدم املركز ،الذي ت�أ�س�س يف العام  ،2003مركز حممد بن را�شد لإعداد
ال �ق��ادة ..ب��رام��ج متطورة عاملية امل�ستوى� ،أ�سهمت يف �إع��داد وت�أهيل وبناء
قيادات امل�ستقبل ،و�إعداد نخبة من قيادات ال�صف الأول املتخ�ص�صة واملدربة
يف م��راك��ز حيوية وم ��ؤث��رة �إي�ج��اب�اً� ،ضمن م�ؤ�س�سات القطاعني احلكومي
واخلا�ص ،بنا ًء على فهم معمق الحتياجات الدولة ،وا�ست�شراف متطلباتها
امل�ستقبلية ،ودعم حتقيق طموحاتها التي ت�سعى للتميز والريادة يف خمتلف
امل�ؤ�شرات وامل�ج��االت ،من خ�لال قيادات متتلك املرونة والكفاءة واخلربة،
و�سعة االطالع ،التخاذ القرارات ال�سليمة ،وت�صميم ا�سرتاتيجيات ناجحة
تقود م�سارات التنمية االقت�صادية واالجتماعية والب�شرية للم�ستقبل.
وقد ا�ست�ضافت برامج وفعاليات املركز ،خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية ،منذ
ع��ام � ،2017أك�ثر من � 100شخ�صية حملية وعاملية مرموقة يف جمال
تدريب و�إعداد ومتكني القيادات� ،أمثال� :ساميون �سينك ،وتوين روبنز ،وهما
من �أبرز املتحدثني العامليني يف جمال النجاح والقيادة ،وحتويل التحديات
�إىل فر�ص.
كما �شهدت برامج املركز تطوير  17م�شروعاً بحثياً تطبيقياً ،مت عر�ض
خمرجاتها على ق�ي��ادات ال�صف الأول يف القطاعني احلكومي واخلا�ص
بالدولة.
ونظم املركز ،خالل الأع��وام الثالثة املا�ضية ،زي��ارات لتبادل اخل�برات �إىل
خم�س مدن عاملية ،هي� :سان فران�سي�سكو يف الواليات املتحدة الأمريكية،
ومدينة �أم�سرتدام يف هولندا ،ومدينة نيودلهي يف الهند ،ومدينة تالي�س يف
�إ�ستونيا ،ومدينة �سانتياغو يف ت�شيلي.

حممد بن را�شد يت�سلم ر�سالة لرئي�س الدولة من خادم احلرمني ال�شريفني
•• دبي-وام

ا��س�ت�ق�ب��ل � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،بح�ضور �سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء
نائب حاكم دبي وزير املالية� ،أم�س
�� ..ص��اح��ب ال���س�م��و الأم �ي�ر في�صل
بن فرحان �آل �سعود ،وزير خارجية
اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة،
وذلك يف مقر اك�سبو  2020دبي.
وقد ت�س ّلم �سموه خالل اللقاء ر�سالة
خطية موجهة �إىل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان،
رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،من �أخيه
خ ��ادم احل��رم�ي�ن ال���ش��ري�ف�ين امللك
�سلمان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل �سعود،
م�ل��ك امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�سعودية ،امل�أمولة لل�شعبني ال�شقيقني.
ول��دول��ة الإم� � ��ارات ب� ��دوام الرفعة �إىل �أخيه خادم احلرمني ال�شريفني
ح ��ول جم �م��ل ال �ع�ل�اق��ات الثنائية ك�م��ا حملت ال��ر��س��ال��ة حت�ي��ات خادم والتقدم.
امل �ل��ك ��س�ل�م��ان ب��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز �آل
و� �س �ب��ل ت �ط��وي��ره��ا خ �ل�ال املرحلة احل��رم�ين ال�شريفني �إىل �صاحب م ��ن ج �ه �ت��ه ،ن �ق��ل � �ص��اح��ب ال�سمو �سعود ،و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي
املقبلة يف �ضوء الروابط التاريخية ال���س�م��و رئ �ي ����س ال ��دول ��ة ومتنياته ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم الأم� �ي� ��ر حم� �م ��د ب� ��ن � �س �ل �م��ان بن
ال��وث �ي �ق��ة والأه� � � � ��داف الطموحة ل�سموه مب��وف��ور ال�صحة والعافية حتيات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل ��س�ع��ود ،ويل العهد

نائب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزير
الدفاع باململكة العربية ال�سعودية،
وخ��ال ����ص �أم �ن �ي��ات��ه ل�ه�م��ا مبوفور
ال���ص�ح��ة وال �ع��اف �ي��ة و�إىل ال�شعب
ال �� �س �ع��ودي ال �� �ش �ق �ي��ق ب � � ��دوام عزه

ومبزيد من التقدم واالزدهار.
ح �� �ض��ر ال� �ل� �ق ��اء م� �ع ��ايل ال ��دك �ت ��ور
�أن � ��ور حم �م��د ق��رق��ا���ش ،امل�ست�شار
الدبلوما�سي ل�صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة ،ومعايل حممد بن عبداهلل

ال �ق��رق��اوي ،وزي� ��ر � �ش ��ؤون جمل�س
ال��وزراء ،ومعايل رمي بنت �إبراهيم
ال �ه��ا� �ش �م��ي ،وزي � ��ر دول � ��ة للتعاون
الدويل املدير العام لإك�سبو 2020
دبي ،ومعايل خليفة �سعيد �سليمان،

رئي�س مرا�سم نائب رئي�س الدولة
رئ �ي ����س جم�ل����س ال � � ��وزراء ،و�سعادة
ال�شيخ نهيان ب��ن �سيف ب��ن حممد
�آل نهيان �سفري الدولة لدى اململكة
العربية ال�سعودية.

حممد بن را�شد ي�صدر مر�سوما ب�إعادة ت�شكيل جمل�س املناطق احلرة يف �إمارة دبي برئا�سة �أحمد بن �سعيد
ون�ص املر�سوم على �أن ي�ضم املجل�س يف ع�ضويته ك ً
ال من� :أمني عام جمل�س
ّ
•• دبي-وام
املناطق احل��رة يف �إم��ارة دب��ي ،ورئي�س م�ؤ�س�سة امل��وان��ئ واجل�م��ارك واملنطقة
�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة احل��رة ،ومدير عام بلدية دب��ي ،ومدير عام جهاز �أم��ن الدولة بدبي ،ومدير
رئي�س جمل�س الوزراء "رعاه اهلل" ،ب�صفته حاكماً لإمارة دبي املر�سوم رقم  48عام دائرة االقت�صاد وال�سياحة يف �إمارة دبي ،ومدير عام غرفة جتارة و�صناعة
ل�سنة  2021ب�إعادة ت�شكيل جمل�س املناطق ا ُ
حل ّرة يف �إمارة دبي ،برئا�سة �سمو دب��ي ،وحمافظ مركز دب��ي امل��ايل العاملي ،ومدير ع��ام �سلطة دب��ي للتطوير،
ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم.
ومدير عام �سلطة مركز دبي التجاري العاملي ،والرئي�س التنفيذي ل�سلطة

دبي للمناطق االقت�صادية املتكاملة.
كما ي�ض ّم املجل�س يف ع�ضويته ،وفقاً للمر�سوم :الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
مدينة دبي للطريان ،والرئي�س التنفيذي ملركز دبي لل�سلع املتعددة ،والرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة مدينة ميدان ،ونائب رئي�س جمل�س �إدارة �سلطة املدينة
العاملية للخدمات الإن�سانية ،واملدير التنفيذي ل�سلطة مدينة دبي الطبية.
ويُلغى املر�سوم رقم  23ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س املناطق احلرة يف �إمارة

دبي ،واملر�سوم رقم  30ل�سنة  2015ب�ضم �أع�ضاء �إىل جمل�س املناطق احلرة
يف �إمارة دبي ،واملر�سوم رقم  25ل�سنة  2018ب�ضم ع�ضو �إىل جمل�س املناطق
احلرة يف �إمارة دبي ،واملر�سوم رقم  11ل�سنة  2020ب�ضم ع�ضو �إىل جمل�س
املناطق احلرة يف �إم��ارة دبي ،كما يُلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إىل املدى
الذي يتعار�ض فيه و�أحكام املر�سوم رقم  48ل�سنة  2021ويُعمل به اعتباراً
من الأول من يناير  ،2022ويُن�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
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املوارد الب�شرية والتوطني 3 :قنوات لتلقي مالحظات املتعاملني مع مراكز ا�ستقدم العمالة امل�ساعدة
م�ؤخرا عن اغالق  84مكتبا خمالفا لقانون عمال اخلدمة امل�ساعدة على
م�ستوى الدولة وذلك بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املحلية املعنية وذلك
انطالقا من احلر�ص على تطبيق االمثل لأحكام القانون مبا يف ذلك احلد
من املمار�سات ال�سلبية املرتكبة من قبل املكاتب املخالفة والتي انعك�ست على
حقوق املتعاملني معها من �أ�صحاب العمل واال�سر املواطنة واملقيمة وعلى
العمالة امل�ساعدة .وق��ال خ��وري ان تعامل ال ��وزارة م��ع املالحظات الواردة
اليها يتم وفقا اللية حمددة حيث يتم التوا�صل مع �صاحب العالقة واملركز
املعني خالل خم�سة �أيام عمل من التقدم باملالحظة وذلك بهدف حلها وديا
�أو �إحالتها اىل الق�ضاء للنظر والبت فيها يف حال تعذر الو�صول اىل احلل
الودي الذي ير�ضي الطرفني .و�أو�ضح ان الوزارة توفر ثالث قنوات لتلقي
املالحظات وذل��ك للت�سهيل على �أ�صحاب العمل واال�سر املواطنة واملقيمة
حيث ت�شمل ه��ذه القنوات مركز االت�صال على ال��رق��م امل�ج��اين 80060

•• دبي-وام

�أع�ل�ن��ت وزارة امل ��وارد الب�شرية وال�ت��وط�ين ع��ن ت��وف�ير ث�لاث ق�ن��وات لتلقي
مالحظات املتعاملني مع مراكز ا�ستقدام العمالة امل�ساعدة.
و�أك��د خليل خ��وري وكيل وزارة امل��وارد الب�شرية والتوطني امل�ساعد ل�ش�ؤون
العمالة امل�ساعدة جاهزية ال��وزارة لتلقي مالحظات املتعاملني مع املراكز
املعتمدة من ال��وزارة ال�ستقدم العمالة امل�ساعدة والبالغ عددها  62مركزا
�أو املكاتب املخالفة التي مت اغالقها م�ؤخرا وعددها  84مكتبا �سواء اكانت
هذه املالحظات متعلقة مبطالبات مالية مثل ا�سرتجاع ر�سوم اال�ستقدام
خالل فرتة جتربة العامل امل�ساعد ومدتها �ستة ا�شهر �أو بعد انتهاء هذه
الفرتة ف�ضال عن املالحظات املتعلقة با�ستبدال العامل امل�ساعد مبا يتوافق
مع الالئحة التنفيذية لقانون عمال اخلدمة امل�ساعدة .يذكر الوزارة �أعلنت

وال ��ذي يعمل م��ن ال���س��اع��ة ال�ث��ام�ن��ة �صباحا ح�ت��ى ال���س��اع��ة ال�ث��ام�ن��ة م�ساء
من ال�سبت وحتى اخلمي�س وذل��ك من خ�لال ارب��ع لغات ف�ضال عن املوقع
االل�ك�تروين ل�ل��وزارة � www.mohre.gov.aeإىل جانب التطبيق
الذكي للوزارة املتوافر يف متجري �آبل �ستور وغوغل بالي .و�أكد وكيل وزارة
املوارد الب�شرية والتوطني امل�ساعد ل�ش�ؤون العمالة امل�ساعدة حر�ص الوزارة
على �ضمان حقوق كافة الأطراف �سواء من ا�صحاب العمل واال�سر املواطنة
واملقيمة �أو العمالة امل�ساعدة �أو املراكز التي ت�ستقدم هذه الفئة من العمالة.
ودع��ا يف ه��ذا ال���ص��دد �أ��ص�ح��اب العمل واال� �س��ر امل��واط�ن��ة واملقيمة الراغبة
با�ستخدام وت�شغيل العمالة امل�ساعدة اىل التعامل مع املراكز املعتمدة من
قبل الوزارة والتي تقدم اخلدمات للمتعاملني مبا ين�سجم مع احكام القانون
والئحته التنفيذية وبال�شكل الذي ي�ضمن حقوق كافة الأط��راف .يذكر ان
مراكز ا�ستقدم العمالة امل�ساعدة املعتمدة من قبل وزارة امل��وارد الب�شرية

والتوطني ملزمة ب�ضمان العامل امل�ساعد لعامني حيث يتم مبوجب ذلك
رد كامل تكاليف اال�ستقدام للمتعامل �أو توفري عامل م�ساعد اخر يف حال
وقوع اي من �أربع حاالت خالل اال�شهر ال�ستة االوىل من العقد و/هي فرتة
التجربة /حيث ت�شمل هذه احلاالت ف�سخ العقد من طرف العامل دون �سبب
م�شروع �أو تركه للعمل من دون �سبب مقبول �أو عدم اللياقة ال�صحية للعامل
وكذلك عدم قدرته على القيام مبهام عمله بال�شكل املطلوب واملتفق عليه.
وتلزم املراكز برد جزء من مبالغ تكاليف اال�ستقدام يف حال وقوع حالتني
خ�لال ف�ترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد ال��ذي تبلغ مدته
عامني حيث ت�شمل احلالتني قيام العامل بف�سخ العقد بعد فرتة التجربة
ب��دون �سبب م�شروع او قيامه برتك العمل بعد فرتة التجربة ب��دون �سبب
مقبول ويتم احت�ساب هذه املبالغ وفقا للمدة املتبقية من العقد بالأ�شهر من
اجمايل تكلفة اال�ستقدام.
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حممد بن را�شد يلتقي رئي�س كو�ستاريكا يف مقر اك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل � ،أم�س فخامة الرئي�س كارلو�س
الفارادو كي�سادا ،رئي�س جمهورية كو�ستاريكا ال�صديقة ،يف جناح بالده يف
"�إك�سبو  2020دبي".
ورحب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم بالرئي�س ال�ضيف
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ،بح�ضور �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر املالية  ،خالل
جولة يف جناح كو�ستاريكا ،حيث جت��اذب اجلانبان احلديث ح��ول جممل

العالقات الثنائية و�سبل دفعها قدماً مبا يحقق امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
ويخدم الأهداف واخلطط التنموية لل�شعبني ال�صديقني.
كما تطرق النقا�ش �إىل جممل الأو��ض��اع العاملية واجلهود املبذولة لبدء
مرحلة جديدة يف م�سرية التنمية امل�ستدامة على ال�صعيد الدويل ،وفر�ص
التعاون املتاحة لت�سريع التعايف العاملي ،والتغلب على التحديات التي
يت�شارك العامل يف مواجهتها ومن �أهمها الق�ضايا البيئية وا�ستدامة املوارد
الطبيعية.
و�أعرب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم عن ارتياحه للتقدم
املحرز يف العالقات بني البلدين ،يف ظل الرغبة امل�شرتكة يف تو�سيع دائرة
التعاون على كافة الأ�صعدة اال�ستثمارية والتجارية ،وا�ستهداف حتقيق

�شرطة ال�شارقة حت�صد املركز الأول يف قالدة الأمري
حممد بن فهد العاملية لأف�ضل �أعمال تطوعية
•• ال�شارقة-وام

ن��ال��ت ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة ال���ش��ارق��ة امل��رك��ز الأول
يف التمكني االق�ت���ص��ادي ل�ق�لادة «م�ؤ�س�سة حممد بن
فهد للأعمال التطوعية» لأف�ضل �أعمال تطوعية عن
مبادرتها «�سند» التي نفذتها �إدارة امل�ؤ�س�سة العقابية
والإ�صالحية وا�ستهدفت �أ�سر نزالء امل�ؤ�س�سة لدعمهم
ومتكينهم وال�ع�م��ل ع�ل��ى حت�سني م���س�ت��واه��م املعي�شي
بتنمية م�ستدامة �سواء ب�إقامة امل�شروعات �أو احرتاف
املهن وخلق فر�ص العمل.
وت�سلم اجلائزة العميد �أحمد �شهيل مدير �إدارة امل�ؤ�س�سة
العقابية واال�صالحية بالقيادة خالل حفل ا�ست�ضافته
اجلامعة العربية ام�س بجمهورية م�صر العربية �أم�س
م�ت��زام�ن�اً م��ع ال �ي��وم ال�ع��امل��ي للعمل ال�ت�ط��وع��ي ونظمه

ن�ق�لات نوعية يف ال�ت�ع��اون يف جم��االت م�ستقبلية مهمة ت�شمل الزراعة
وال�صناعة والتكنولوجيا.
من جانبه �أعرب الرئي�س كارلو�س الفارادو كي�سادا ،عن اعتزازه بالتعاون
البنّاء بني الإمارات وكو�ستاريكا وما مير به من تطور �إيجابي ،مهنئاً دولة
الإم��ارات قياد ًة و�شعباً بالعيد اخلم�سني لقيام دول��ة االحت��اد ،وما حققته
خالل خم�سة عقود من �إجن��ازات نوعية يف خمتلف املجاالت ،متمنياً لها
مزيداً من التقدم واالزدهار.
وخالل اجلولة يف جناح كو�ستاريكا واملقام يف منطقة التنقل ،اطلع �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم والرئي�س كارلو�س الفارادو كي�سادا،
على ما ي�ضمه اجلناح من معرو�ضات تعك�س جهود الدولة الواقعة يف �أمريكا

الو�سطى يف جم��االت اال�ستدامة وتر�شيد امل��وارد الطبيعية واال�ستثمار
االجتماعي ،ف�ضال عن جهودها يف جمال �إقرار ال�سالم والأمن.
ويعر�ض اجلناح للمميزات البيئية التي تتمتع بها كو�ستاريكا وجتعلها
م��ن �أب ��رز ال��وج�ه��ات ال�سياحية يف ال �ع��امل ،ف�ضال ع��ن التعريف بالتنوع
البيولوجي الكبري ال��ذي تتميز ب��ه م��ع امتالكها م�ساحات ك�ب�يرة من
امل�سطحات اخل�ضراء وال�شواطئ التي تعزز من جاذبيتها كمق�صد �سياحي،
يف حني يعر�ض اجلناح كذلك الفر�ص اال�ستثمارية العديدة التي تروج لها
كو�ستاريكا عاملياً انطالقاً من دبي ومن خالل �إك�سبو و�سط جتمع �ضخم
ي�ضم �أك�ثر من  192دول��ة م�شاركة يف ال��دورة الأك�بر يف تاريخ املعر�ض
العاملي العريق.

رئي�س �إيران ي�ستقبل وفدا برئا�سة طحنون بن زايد
•• طهران-وام

االحت ��اد ال�ع��رب��ي للعمل ال�ت�ط��وع��ي وم��ؤ��س���س��ة الأمري
حممد بن فهد العاملية.
وت���ض�م�ن��ت ال� � ��دورة م �� �ش��ارك��ات م�ت�م�ي��زة م ��ن خمتلف
امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة واملنظمات واجلمعيات
الأهلية ب�شتى �أنحاء العامل حيث توىل حتكيم اجلائزة
ب��رن��ام��ج الأمم امل�ت�ح��دة للمتطوعني و��ص�ن��دوق الأمم
املتحدة لإبراز املمار�سات الريادية يف الأعمال التطوعية
التي تلبي االحتياجات الب�شرية واختيارها.
من جانبه تقدم العميد �أحمد �شهيل بال�شكر واالمتنان
ل�سعادة اللواء �سيف الزري ال�شام�سي قائد عام �شرطة
ال���ش��ارق��ة ع�ل��ى دع�م��ه ال�ل�احم��دود يف جم��ال الأعمال
التطوعية واملجتمعية وال �ت��ي ت�ستجيب الحتياجات
املجتمع وترتجم توجهات احلكومة الر�شيدة بالدولة
ونهجها يف تر�سيخ القيم االن�سانية العالية.

ا�ستقبل فخامة �إبراهيم رئي�سي رئي�س جمهورية �إي��ران الإ�سالمية �أم�س
يف طهران ،وفداً برئا�سة �سمو ال�شيخ طحنون بن زايد �آل نهيان م�ست�شار
الأمن الوطني.
وبحث اجلانبان  -خالل اللقاء  -العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها .
ونقل �سمو ال�شيخ طحنون بن زاي��د �آل نهيان خ�لال اللقاء �إىل الرئي�س
الإي��راين  ..حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومتنيات �سموهما لإيران
و�شعبها ال�صديق دوام التقدم واالزدهار .
فيما حمله فخامة �إبراهيم رئي�سي حتياته �إىل �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ومتنياته لدولة الإمارات
و�شعبها مزيداً من التطور والرخاء .وج��رى خالل اللقاء تبادل وجهات
النظر ب�ش�أن عدد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.

الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي  ..دور حموري يف التنمية ال�شاملة
•• �أبوظبي-وام

اكت�ست اح�ت�ف��االت دول ��ة الإم� ��ارات
ه ��ذا ال �ع��ام ب�ع�ي��د االحت � ��اد ال� �ـ 50
ط��اب�ع��ا ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ا ب�ف�ع��ل �إجن� ��ازات
تاريخية توجت يف يوبيلها الذهبي
م���س�يرت�ه��ا امل �ظ �ف��رة ب�ي�ن�م��ا تتطلع
ملئويتها بت�أ�سي�س املزيد من ركائز
ال �ت �م �ي��ز وال �ت �ف��وق وال� ��ري� ��ادة على
خمتلف ال�صعد العربية والعاملية.
وتعد �أب��رز الإجن��ازات التي حتققت
ال�ن�ق�ل��ة ال �ن��وع �ي��ة اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة يف
ق� �ط ��اع ال� �ط ��اق ��ة ع �� �ص��ب التنمية
وحمركها الأ�سا�سي فقد ا�ستطاعت
دول��ة الإم��ارات يف عامها اخلم�سني
�إ��ض��اف��ة ال�ط��اق��ة ال�ن��ووي��ة ال�سلمية
ملحفظة م�صادر الطاقة لديها.
وجنحت يف تطوير حمطات براكة
للطاقة النووية ال�سلمية يف منطقة
الظفرة ب�إمارة �أبوظبي وفق �أعلى
املعايري العاملية اخلا�صة بال�سالمة

والأم � � � ��ن واجل � � � ��ودة وال�شفافية
الت�شغيلية وت�شغيل �أوىل حمطات
ب��راك��ة ب�شكل جت ��اري وال �ت��ي تزود
�شبكة الكهرباء الرئي�سية يف الدولة
مب��ا ي���ص��ل �إىل  1400ميغاواط
من الطاقة اخلالية من االنبعاثات
الكربونية على مدار ال�ساعة وطيلة
�أيام الأ�سبوع ف�ضال عن بدء املحطة
الثانية ب�إنتاج الكهرباء ال�صديقة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة ب �ع��د جن ��اح ع�م�ل�ي��ة بداية
ت�شغيلها ورب�ط�ه��ا بال�شبكة لتبد�أ
بعدها م��ا ي�ع��رف باختبار الطاقة
الت�صاعدي �أي ال��رف��ع التدريجي
ل �ط��اق��ة م �ف��اع��ل امل �ح �ط��ة و�صوال
�إىل الت�شغيل التجاري خ�لال عدة
�شهور.
وم� ��ع �إع �ل��ان م ��ؤ� �س �� �س��ة الإم � � ��ارات
للطاقة النووية يف نوفمرب 2021
اكتمال الأعمال الإن�شائية يف املحطة
ال �ث��ال �ث��ة وت���س�ل�ي��م �أن �ظ �م��ة املحطة
متهيدا لبدء مرحلة اال�ستعدادات

الت�شغيلية تكون امل�ؤ�س�سة قد قطعت
�أك�ث�ر م��ن ن�صف امل���س��اف��ة لتحقيق
ه��دف�ه��ا امل�ت�م�ث��ل يف �إن �ت��اج م��ا ي�صل
�إىل  5600ميغاواط من الكهرباء
ال�صديقة للبيئة وهو ما يغطي 25
يف املائة من احتياجات الدولة من
الكهرباء .ه��ذه الإجن ��ازات ر�سخت
ال� ��دور ال ��ري ��ادي ل��دول��ة الإم � ��ارات
يف ق� �ط ��اع ال� �ط ��اق ��ة �إذ �أ�صبحت
املحطة الأوىل �أكرب م�صدر منفرد
للكهرباء يف الدولة والعامل العربي
بينما �أ�صبحت دول��ة الإم��ارات بعد
ربط ثاين حمطات براكة بال�شبكة
 ،الأوىل يف ال �ع��امل ال �ع��رب��ي التي
متتلك م�شروعا للطاقة النووية
ال�سلمية متعدد املحطات يف مرحلة
الت�شغيل.
وي �ت �ج��اوز دور ال�ب�رن��ام��ج النووي
ال �� �س �ل �م��ي الإم� � ��ارات� � ��ي وحم �ط ��ات
ب� ��راك� ��ة ح �ج ��ر الأ� � �س� ��ا�� ��س املتعلق
بتوفري الكهرباء ال�صديقة للبيئة

ح�ي��ث ي�ساهم يف ت�ط��وي��ر قطاعات
�صناعية ج��دي��دة و�سل�سلة �إم ��داد
حملية تعتمد على معايري عاملية
�إىل جانب ال��دور الأه��م املتمثل يف
تطوير ق��اع��دة علمية متميزة من
الكفاءات الإماراتية املتخ�ص�صة يف
ه��ذا ال�ق�ط��اع التكنولوجي املتقدم
وال�ت��ي تعترب وبتوجيهات القيادة
ال��ر��ش�ي��دة م��ن �أه ��م ال�ث��روات التي
ميتلكها الوطن.
�إىل ج��ان��ب ذل ��ك ي �ق��وم الربنامج
ال �ن��ووي ال�سلمي الإم ��ارات ��ي بدور
حم ��وري يف حتقيق اال��س�ت��دام��ة يف
الدولة فبعد ت�شغيل �أوىل حمطاتها
جت��اري��ا �أ��ص�ب�ح��ت حم �ط��ات براكة
�أك�ب�ر م���س��اه��م يف خ�ف����ض الب�صمة
الكربونية من بني كافة القطاعات
�سواء يف دول��ة الإم ��ارات �أو املنطقة
عموما حيث من املتوقع �أن ت�سهم
يف خف�ض االنبعاثات الكربونية يف
�إم��ارة �أبوظبي بن�سبة  50يف املائة

بحلول العام  .. 2025بينما �ستحد
حمطات براكة الأربع فور ت�شغيلها
بالكامل م��ن  21مليون ط��ن من
االنبعاثات الكربوينة كل عام ،وهو
ما يعادل االنبعاثات التي تنتجها
 3.2مليون �سيارة� ،أي ما يقارب
كافة ال�سيارات يف دول��ة الإم ��ارات.
وب �ه��ذا يتكامل ال�برن��ام��ج النووي
ال �� �س �ل �م��ي الإم � ��ارات � ��ي م ��ع مبادرة
الإم� ��ارات اال�سرتاتيجية اخلا�صة
باحلياد املناخي  2050الأوىل من
نوعها يف ال�شرق الأو�سط ويعد من
�أه��م امل�ساهمني يف حتقيق �أهدافها
وت��ر��س�ي��خ ال� ��دور ال ��ري ��ادي للدولة
يف مواجهة ظاهرة التغري املناخي
وال ��وف ��اء ب��ال �ت��زام��ات �ه��ا ال� � ��واردة يف
اتفاقية باري�س للمناخ.
وبالنظر �إىل الإجن ��ازات املتحققة
ف ��إن اخلم�سني عاما املقبلة حتمل
يف طياتها �إجن��ازات �أكرب ت�ساهم يف
ارتقاء الدولة درج��ات عديدة على

�سلم ال�ت�ق��دم وال�ت�ط��ور احل�ضاري
وال �ت �ن �م �ي��ة ال �� �ش��ام �ل��ة .ف �ق��د ب ��د�أت
م�لام��ح احل�ق�ب��ة اجل��دي��دة لقطاع
الطاقة يف دولة الإم��ارات مع �إدراج
الطاقة النووية يف �شهادات الطاقة
ال���ص��دي�ق��ة للبيئة ال �ت��ي �أطلقتها
دائ� ��رة ال�ط��اق��ة يف �أب��وظ �ب��ي والتي
تعد مبثابة خطوة ت�أ�سي�سية لإن�شاء
� �س��وق � �ش �ه��ادات ال �ط��اق��ة وت�سهيل
تداول الطاقة املتجددة والنووية يف
�إمارة �أبوظبي.
ك �م��ا ي �� �س �ت �ع��د ال�ب�رن ��ام ��ج ال �ن ��ووي

ال�سلمي للقيام بدور يف غاية الأهمية
ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د ال �ب �ح��ث والتطوير
يف دول � ��ة الإم� � � � ��ارات ح �ي��ث وقعت
م�ؤ�س�سة الإم��ارات للطاقة النووية
العديد م��ن م��ذك��رات التفاهم مع
ج �ه��ات حم�ل�ي��ة ودول �ي��ة للبحث يف
�آف��اق ا�ستخدام �أح��دث م��ا تو�صلت
�إل� �ي ��ه ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا واال�ستفادة
م�ن�ه��ا يف ق �ط��اع ال �ط��اق��ة النووية
ال�سلمية ف�ضال ع��ن دع��م البحث
وال �ت �ط��وي��ر يف ق �ط��اع��ات خمتلفة
مثل ال�ط��ب وال��زراع��ة وا�ستك�شاف

ت�ؤكد ارتباط بع�ض املنظمات بتنظيم الإخوان امل�سلمني

تريندز يك�شف يف درا�سة حديثة :تورط املنظمات الإ�سالمية الأمريكية يف �صراعات �سيا�سية عربية
�أ�صدر مركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات الدرا�سة الثامنة �ضمن �سل�سلة "اجتاهات
ح��ول الإ��س�لام ال�سيا�سي" ،حتت عنوان" :املنظمات الإ�سالمية يف �أمريكا  ..حتوالت
الهوية والعقيدة وال�سيا�سة"� ،أعدها الأ�ستاذ الدكتور ن�صر حممد عارف �أ�ستاذ العلوم
ال�سيا�سية بكلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية  -جامعة القاهرة.
وتو�ضح الدرا�سة �أن ن�ش�أة املنظمات الإ�سالمية يف �أمريكا كانت ا�ستثنائية ب�صورة تعك�س
حقيقة وجود امل�سلمني فيها ،وطريقة تفكريهم ،وطبيعة همومهم وم�شاكلهم.
وت�شري �إىل �أن ه��ذه املنظمات مل حتقق امل��أم��ول منها يف �أن تكون ج��زءاً م��ن املجتمع
الأمريكي وق��ادراً على الت�أثري فيه ،ويف عملية �صنع ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية
مب��ا يحقق م�صاحلها ،وم�صالح اجل��ال�ي��ات ال�ت��ي تعرب عنها ،وع�ل��ى العك�س م��ن ذلك
تورطت معظم هذه املنظمات يف �صراعات �سيا�سية يف دول العامل العربي وجنوب �آ�سيا،
وك�أنها �إمن��ا �أن�شئت خلدمة جماعات معينة يف تلك ال��دول .وت��رى الدرا�سة �أن ُتو ََّطن
هذه املنظمات كمخرج لتلك امل�شكلة؛ مبعنى �أن تكون �أمريكية خال�صة تخدم امل�سلمني

الأمريكيني ،وحتافظ على قيمهم ودينهم يف ال�سياق االجتماعي الأمريكي ،ب�صورة وارتباطات ه��ذه املنظمات؛ لتتحرر من التبعية اخلارجية وتن�شغل بهموم جمتمعها
تنتج ن�سخة �إ�سالمية �أمريكية ،وذلك عن طريق توافر �شرطني �أ�سا�سيني :الأول؛ وجود و�أع�ضائها .وتو�ضح الدرا�سة �أن العامل الأول هو الأح��داث الدولية الكربى خ�صو�صاً
قيادات م�سلمة �أمريكية ن�ش�أت يف املجتمع الأمريكي ولي�ست مرتبطة بجماعات �سيا�سية� ،أحداث �سبتمرب  ،2001وما تالها من حروب يف �أفغان�ستان والعراق ،والثاين هو توقف
وال���ش��رط ال�ث��اين؛ ه��و التمويل ال��ذات��ي جلميع الأن�شطة والفعاليات ،وال�ت��وق��ف عن التمويل اخلارجي ب�سبب ما �صدر من قوانني تنظم التربعات يف دول اخلليج العربي،
التمويل اخلارجي الذي يرتهن هذه املنظمات وجمتمعاتها لأجندات خارجية .وت�ؤكد والثالث هو ظهور جيل جديد من �أبناء املهاجرين امل�سلمني يف �أمريكا ،ولد ون�ش�أ وتعلم
الدرا�سة �أنه على مدى �أكرث من ن�صف قرن �سارت املنظمات الإ�سالمية الأمريكية يف يف �أمريكا ،وال تربطه بال�شرق �إال احلكايات امل�ؤملة ،والق�ص�ص التي ت�شعرهم بال�شقاء
طريق طويل متعرج� ،أعاقها عن تر�سيخ جذورها يف املجتمع الأمريكي ،حيث تكبلت والتعا�سة .وعلى الرغم من ذلك ظلت بع�ض املنظمات لديها بع�ض االرتباط باخلارج
معظم هذه املنظمات� ،إن مل يكن جميعها بارتباطات حزبية و�سيا�سية خارجية ،حولتها لأ�سباب �شخ�صية تتعلق بالقيادات املنتخبة� ،أو الإدارية التي تدير �ش�ؤونها ،وميكن ح�صر
�إىل �أدوات خلدمة م�صالح و�أهداف جماعات �سيا�سية يف ال�شرق ،وظفتها يف �صراعاتها ذلك يف منظمتني؛ هما  ،CAIRو ،MASف��الأوىل تركز جهودها على الدفاع عن
ال�سيا�سية مع ال��دول التي توجد تلك اجلماعات فيها .وتبني الدرا�سة �أن املنظمات امل�سلمني الذين يقع عليهم ا�ضطهاد �أو ظلم يف داخل الواليات املتحدة ،ولكن نظراً �إىل
الإ�سالمية الأمريكية �أدرك��ت م��ؤخ��راً �أنها وُجِ �دَت فقط خلدمة جمتمعها الأمريكي ارتباط مديرها بتنظيم الإخ��وان امل�سلمني ،فقد ا�ستغل جناحات  CAIRيف الداخل
امل�سلم ،حيث �أ�سهمت ثالثة عوامل �أ�سا�سية يف حتقيق حتول جوهري يف �أهداف و�أفكار الأمريكي لتحقيق مكا�سب جلماعة الإخوان.

ال�ف���ض��اء ومت�ه�ي��د ال�ط��ري��ق لإنتاج
م�صادر جديدة للطاقة ال�صديقة
للبيئة مثل الهيدروجني الأخ�ضر.
و�ستوا�صل حمطات براكة للطاقة
ال�ن��ووي��ة ال�سلمية ال�ق�ي��ام بدروها
املحوري يف دعم النمو االقت�صادي
واالج �ت �م ��اع ��ي وال �ع �ل �م��ي يف دول ��ة
الإمارات على مدار الأعوام ال�ستني
املقبلة ما يجعل الربنامج النووي
ال�سلمي الإماراتي م�ساهما رئي�سيا
يف �ضمان م�ستقبل م�شرق و�أكرث
ا�ستدامة للأجيال القادمة.
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وا��ص��ل ق�ط��اع ال �ط�يران امل��دين يف دول��ة الإم� ��ارات م�سرية ال�ت�ع��ايف من
التحديات والآثار ال�سلبية التي خلفها «كوفيد »19 -على حركة ال�سفر
عامليا حمققا مزيدا من الإجن��ازات على �صعيد ارتفاع �أعداد الرحالت
اجلوية والركاب والوجهات التي تق�صدها الناقالت الوطنية.
و�أعاد جناح الناقالت الوطنية يف ا�ستئناف ت�سيري الرحالت لنحو 108
وجهات حول العامل الأم��ل ل�شركات الطريان حول العامل يف �إمكانية
تقدمي موعد التعايف التام للقطاع من ت�أثريات الأزمة.
ويحتفي ال�ع��امل غ��دا بيوم ال�ط�يران امل��دين ال��دويل ال��ذي ي�صادف 7
دي�سمرب م��ن ك��ل ع ��ام ،و��س��ط ظ ��روف ا�ستثنائية فر�ضتها اجلائحة
وا�ستدعت فر�ض قيود على حركة ال�سفر والنقل اجلوي عرب العامل.
و�أظ�ه��ر ال�ط�يران امل��دين يف ال��دول��ة خ�لال ال�سنتني املا�ضيتني مرونة
وق��درات ا�ستثنائية جعلته من الأب��رز عامليا يف جت��اوز حتديات جائحة
«كوفيد »19 -وذلك بعد جناحه يف �إعادة �إطالق القطاع �سريعا وتبني

العامل يحتفي بالطريان املدين ..واملرونة �سر جتاوز الأزمة حملياً
ا�سرتاتيجية تقوم على الت�شغيل الآمن لرحالت الطريان.
وكانت الهيئة العامة للطريان امل��دين ،قد �أعلنت عن ارتفاع متو�سط
�أرق ��ام احل��رك��ة اجل��وي��ة يف ال��دول��ة م��ن  1238ح��رك��ة يف نهاية العام
امل��ا��ض��ي �إىل  1538ح��رك��ة يف �سبتمرب  2021وبن�سبة زي ��ادة بلغت
 24.5يف املئة تقريباً.
و�أ�شار تقرير �أ�صدرته الهيئة م�ؤخرا �إىل منو الوجهات التي تق�صدها
ال�ن��اق�لات الوطنية ال �ـ � 6إىل م��ا ي��زي��د على  108دول ح��ول العامل،
م�ستفيدة من خدمات لوج�ستية تقدمها  10مطارات مرخ�صة حتى
عام  2020و 895طائرة م�سجلة.
و�أو�ضح التقرير الأهمية البالغة التي ي�شكلها قطاع الطريان يف الدولة،
حيث ي�سهم مببلغ  47.4مليار دوالر يف االقت�صاد الوطني ،وهو ما ميثل

 13.3%من الناجت املحلي الإجمايل للدولة فيما يوفر 800,000
وظيفة ،كما يعد �سوق الطريان الإماراتي �أحد �أكرب الأ�سواق ا�ستقطاباً
لر�ؤو�س الأموال واال�ستثمارات املرتبطة بالقطاع.
وت�شهد احل��رك��ة اجل��وي��ة ع�بر الإم ��ارات ن�شاطاً وارت�ف��اع�اً ملحوظني،
ال�سيما منذ ال�ف�ترة التي �سبقت ان�ط�لاق �إك�سبو  2020دب��ي وحتى
الآن ،باعتباره احلدث العاملي الأب��رز الذي يجذب �أنظار العامل �أجمع
نحو الإم��ارات� ،إ�ضافة �إىل ما �شهدته الدولة من منا�سبات �أخرى مثل
االحتفاالت بعيد االحتاد اخلم�سني وبداية املو�سم ال�سياحي مع دخول
ف�صل ال�شتاء.
وحتتل الإم ��ارات املرتبة الثانية عاملياً يف م�ؤ�شر ج��ودة النقل اجلوي،
�ضمن حم��ور البنية التحتية يف تقرير ال�ك�ت��اب ال�سنوي للتناف�سية

 ،2020يف ترجمة فعلية للمكانة العاملية التي يحظى بها قطاع النقل
اجلوي يف دولة الإمارات ،والنجاحات املتوا�صلة التي حققتها الدولة يف
هذا القطاع احليوي ،الذي يتهي�أ للعب دور حموري يف اخلم�سني عاماً
املقبلة.
وت ��ويل الإم� � ��ارات �أه �م �ي��ة ك �ب�يرة لأم ��ن ال �ط�ي�ران امل ��دين وت�ت�خ��ذ كل
الإج��راءات الكفيلة ب�ضمان �أمن و�سالمة خمتلف عملياته ..وب�صفتها
دول��ة متعاونة م��ع املنظمة ال��دول�ي��ة للطريان امل��دين لعبت الإم ��ارات
دورا حيويا يف تطوير �أم��ن الطريان امل��دين على امل�ستويات الإقليمية
والدولية من �أجل حماية �أمن الطريان من �أية خروق.
وتعد الإمارات من �أوىل الدول التي ركزت على جانبي الأبحاث واالبتكار
يف قطاع ال�ط�يران على م�ستوى ال�ع��امل بهدف عمليات �أك�ثر �سالمة
و�أمنا ورفقا بالبيئة ..ويف هذا ال�صدد �أطلقت الإمارات برنامج "االبتكار
يف جمال الطريان" الذي يت�ضمن جائزة يتم منحها كل عامني وترمي
�إىل حتفيز االبتكار والإب��داع عرب حت�سني جتربة امل�سافرين واالرتقاء
مبعايري ال�سالمة وخف�ض االنبعاثات امل�ضرة بالبيئة.

ويل عهد عجمان يتفقد م�شروع جممع اخلم�سني ال�سكني للمواطنني يف منطقة احلليو 1
•• عجمان-وام

تفقد �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان م�شروع "جممع
اخلم�سني" ال�سكني اخل��ا���ص باملواطنني ذوي ال��دخ��ل امل�ح��دود ال��ذي جاء
تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم عجمان يف منطقة احلليو وي�ضم  20م�سكنا بتكلفة
اجمالية تبلغ  25مليون درهم ومت االنتهاء من تنفيذه يف منطقة احلليو
 1وتوزيعها على م�ستحقيها من املواطنني ح�سب ا�شرتاطات مكتب �ش�ؤون
املواطنني .
رافق �سموه خالل اجلولة التفقدية ال�شيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي مدير
عام مكتب �ش�ؤون املواطنني و�سعادة عبدالرحمن حممد النعيمي مدير عام
دائ��رة البلدية والتخطيط و�سعادة م��رمي املعمري املدير التنفيذي ملكتب

�ش�ؤون املواطنني وامل�شرفني على امل�شروع وعدد من كبار امل�س�ؤولني.
وا�ستمع �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ومرافقوه �إىل �شرح واف من
القائمني على امل�شروع حيث قدم املهند�س ال�شيخ �أحمد بن �سلطان النعيمي
امل�شرف ال�ع��ام على امل�شروع م��ن قبل دائ��رة البلدية والتخطيط يف بداية
اجلولة التفقدية حول اهمية مثل تلك امل�شاريع وتفا�صيل امل�ساكن والتي
اقيمت كل واح��دة منها على م�ساحة اجمالية  555مرتا مربعا وم�ساحة
بناء تبلغ  272م�ترا مربعا ويتكون امل�سكن ال��واح��د م��ن طابقني وي�ضم
اربع غرف االر�ضي منها ي�شتمل على غرفة نوم وجمل�س و�صالة لل�ضيوف
ومطبخ وغرفة خادمة بينما ي�ضم الطابق الثاين ثالث غرف �إ�ضافة �إىل
�صالة رئي�سية كما مت تزويد امل�ساكن مبواقف �سيارات وبنظام مراقبة ذكي
ونظام ح�صنتك خا�ص بالدفاع املدين.
و�أ�شاد �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي بهذه املبادرة الكرمية ل�صاحب

ال�سمو حاكم عجمان ..م�ؤكدا �أن �سموه �صاحب مبادرات كثرية ت�ستهدف
املواطنني ذوي الدخل املحدود وامل�ستحقني منهم.
وق��ال �سموه �إن هذه املكرمة ت�أتي هدية للمواطنني مبنا�سبة عيد االحتاد
اخلم�سني وحر�صاً من �صاحب ال�سمو حاكم عجمان على توفري العي�ش
الكرمي وامل�سكن الآم��ن لأبناء الإم��ارة وت�أكيداً على �أهمية توفري امل�ساكن
املنا�سبة للمواطنني وت�سليمها للم�ستفيدين وامل�ستحقني بهدف تعزيز
وحتفيز املواطن على امل�ساهمة الفعلية يف بناء وطن زاهر ومتميز كما �أراد
�سموه منذ توليه القيادة يف �إمارة عجمان.
وتقدم �سموه بال�شكر والتقدير لكل من �ساهم و�أ��ش��رف على امل�شروع من
دوائر ومهند�سني ومقاولني.
من جانبه �أك��د ال�شيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي �أن دع��م �صاحب ال�سمو
حاكم عجمان للعديد من امل�ب��ادرات وامل�شاريع الإن�سانية ومبتابعة حثيثة

من �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي يهدف �إىل توفري احلياة الكرمية
للمواطنني يف �إمارة عجمان.
وقال �إن هذا امل�شروع ي�أتي ان�سجاما مع توجيهات �سموه وحر�صه على دعم
وخدمة الأ�سر املتعففة وامل�ستحقة وتوفري كل ممهدات احلياة ال�سعيدة لهم
وتقدمي كل االحتياجات للمواطنني م�ضيفا �أن مكتب �ش�ؤون املوطنني كان
و�سيبقى �أحد املراكز التي يحمل على عاتقه م�س�ؤولية العمل على توفري حياة
ومعي�شة كرمية بطرق فعالة ومبادرات تقدم لهم العون وامل�ساعدة ..م�ؤكدا
ان هناك العديد من املبادرات وامل�شاريع تخ�ص اال�سر ذات الدخل املحدود.
وك��رم �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي يف ختام اجلولة كال من دائرة
البلدية والتخطيط و�شركة الغامن للمقاوالت وملعايل للمقاوالت واملكتب
الهند�سي  Aj designامل�شرف على امل�شروع تقديرا على م�ساهمتهم يف
تنفيذ امل�شروع يف الوقت املحدد.

برعاية من�صور بن زايد

�سيال ال�شرق الأو�سط ينطلق اليوم مب�شاركة
� 450شركة من  24دولة
•• �أبوظبي-وام

حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س
ال� � ��وزراء ،وزي ��ر � �ش ��ؤون الرئا�سة،
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة �أبوظبي
ل �ل ��زراع ��ة وال �� �س�ل�ام��ة الغذائية،
تنطلق �أع �م��ال الن�سخة احلادية
ع�شرة م��ن معر�ض �سيال ال�شرق
الأو�سط  2021اليوم يف �أبوظبي،
مب� ��� �ش ��ارك ��ة ك�ب��ري� ��ات ال �� �ش ��رك ��ات
امل�ح�ل�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة املتخ�ص�صة يف
القطاع ،وت�ستمر لغاية  9دي�سمرب
اجل��اري يف مركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض.
وت���ش�ه��د الن�سخة احل��ادي��ة ع�شرة
من املعر�ض ال��ذي ينظم من قبل
�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
"�أدنيك" بال�شراكة مع جمموعة
ك��وم��ز�أك���س�ب��وزمي العاملية لتنظيم
املعار�ض والفعاليات ،م�شاركة نحو
 450جهة عار�ضة من  24دولة،
�إىل ج��ان��ب م���ش��ارك��ة  12جناحا
دوليا.
وينطلق احل��دث ال��ذي يعترب �أحد
�أ� �ض �خ��م ال �ف �ع��ال �ي��ات املتخ�ص�صة
يف ق �ط��اع الأغ� ��ذي� ��ة وامل�شروبات
وال�ضيافة على م�ستوى املنطقة،
�إىل جانب معر�ض �أبوظبي الدويل

للتمور� ،أك�ب�ر فعالية متخ�ص�صة
بالتمور يف العامل ،وذلك مب�شاركة
وا�� �س� �ع ��ة م ��ن م ��ؤ� �س �� �س��ات حملية
و�إق �ل �ي �م �ي��ة وع��امل �ي��ة متخ�ص�صة،
ل �ت �� �س �ل �ي��ط ال� ��� �ض ��وء ع �ل��ى �أح � ��دث
االب� �ت� �ك ��ارات وال �ت �ق �ن �ي��ات والأم � ��ن
الغذائي العاملي والتوجهات العاملية
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة يف ق� �ط ��اع الأغ ��ذي ��ة
وامل�شروبات وال�ضيافة.
وق � � ��ال �� �س� �ع ��ادة � �س �ع �ي��د البحري
العامري مدير عام هيئة �أبوظبي
ل �ل ��زراع ��ة وال �� �س�ل�ام��ة الغذائية،
�إن ��س�ي��ال ال���ش��رق الأو� �س ��ط �أثبت
على مر ال�سنوات املا�ضية �أن��ه من
�أك�بر من�صات التفاعل بني �أ�سواق
الأغ� ��ذي� ��ة ال �ن��ا� �ش �ئ��ة ح �ي��ث يعمل
ع �ل��ى ت���ش�ج�ي��ع االب �ت �ك��ار يف جمال
الأغذية وامل�شروبات وخلق الكثري
م��ن ال�ف��ر���ص اال��س�ت�ث�م��اري��ة ،وبناء
ال�شراكات االقت�صادية الناجحة يف
الإم��ارات واملنطقة ،م�شرياً �إىل �أن
هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة
الغذائية حتر�ص على امل�شاركة يف
��س�ي��ال يف �إط ��ار ج�ه��وده��ا لتطوير
منظومة م�ستدامة لإنتاج الغذاء
ترتكز على توظيف التكنولوجيا
احل ��دي� �ث ��ة يف ع �م �ل �ي��ات الإن � �ت� ��اج
والت�صنيع الغذائي ،وتعزيز الإنتاج
املحلي وتنمية ال�شراكات الدولية

لتنويع م�صادر الغذاء.
بدوره قال حميد مطر الظاهري،
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
ل�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
"�أدنيك" وجم �م��وع��ة ال�شركات
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا م��ن ��ش��رك��ة �أبوظبي
الوطنية للمعار�ض" :يعد معر�ض
�سيال ال���ش��رق الأو� �س��ط �أح��د �أبرز
الفعاليات العاملية املتخ�ص�صة يف
قطاع الأغ��ذي��ة وال�ضيافة ،ويوفر
م�ن���ص��ة م�ث��ال�ي��ة ل�ع�ق��د ال�شراكات
والتعرف على �أبرز ما تو�صلت �إليه
التقنيات العاملية يف هذه القطاعات
احل� �ي ��وي ��ة ،ون� �ح ��ن واث � �ق� ��ون من
قدرتنا على التنظيم واال�ست�ضافة
الناجحة لهذه الفعالية و�إخراجها
بال�شكل الذي يليق ب�سمعة ومكانة
الدولة على ال�صعيدين الإقليمي
والدويل".
و�أ�� �ض ��اف ال �ظ��اه��ري" :ي�أتي هذا
احلدث العاملي يف �إطار ا�سرتاتيجية
�شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
ال ��رام� �ي ��ة ل ��دع ��م ق� �ط ��اع �سياحة
الأعمال يف الإمارة ،وتر�سيخ مكانة
�أبوظبي كوجهة عاملية ورائدة على
م�ستوى القطاع ،وت�سليط ال�ضوء
ع�ل��ى دور ال���ش��رك��ة اال�سرتاتيجي
يف ق �ي��ادة ق �ط��اع ��س�ي��اح��ة الأعمال
نحو مرحلة التعايف والت�أكيد على

جاهزية �أدنيك لتنظيم وا�ست�ضافة
�أكرب الفعاليات وفق �أعلى املعايري
العاملية" .وق ��ال ��س�ع��ادة الدكتور
ع �ب��دال��وه��اب زاي� ��د الأم �ي��ن العام
جل��ائ��زة خ�ل�ي�ف��ة ال��دول �ي��ة لنخيل
التمر واالبتكار ال��زراع��ي" :نفخر
ونعتز بكل النتائج ال�ت��ي حققتها
اجلائزة يف تطوير البنية التحتية
ل �ق �ط��اع زراع � � ��ة ال �ن �خ �ي��ل و�إن� �ت ��اج
ال �ت �م��ور واالب �ت �ك��ار ال ��زراع ��ي على
امل�ستوى العربي وال ��دويل بف�ضل
دع��م ال�ق�ي��ادة الر�شيدة م��ن خالل
�سل�سلة م�ه��رج��ان��ات ال�ت�م��ور التي
ب ��د�أت مب�ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي يف دولة
الإم� � ��ارات ث��م م���ص��ر ،وال�سودان،
والأردن ،وموريتانيا ،واملغرب مما
�ساهم يف تعظيم القيمة امل�ضافة
ل�ل�ت�م��ور ال�ع��رب�ي��ة وزي� ��ادة �سمعتها
وارتفاع الطلب عليها".
ويف هذا ال�صدد ،قال �سعادة حممد
ه�ل�ال امل �ه�ي�ري م��دي��ر ع ��ام غرفة
جت��ارة و�صناعة �أب��وظ�ب��ي" :ت�ؤمن
غ��رف��ة �أب��وظ�ب��ي ب��أه�م�ي��ة امل�شاركة
ال�سنوية يف معر�ض �سيال ال�شرق
الأو� � �س� ��ط ،مل ��ا مي �ث �ل��ه م ��ن من�صة
مبا�شرة لل�شركات العاملية املنتجة
وامل���ص�ن�ع��ة ل�ل�أغ��ذي��ة وامل�شروبات
وامل�ع��دات الغذائية ،لعر�ض �أحدث
منتجاتها والتعاون مع ال�شركات

الإم��ارات �ي��ة العاملة ب��ذات املجال،
الك�ت���ش��اف ال �ف��ر���ص اال�ستثمارية
اجل��دي��دة وامل�ب�ت�ك��رة يف ال�صناعات
ال � �غ� ��ذائ � �ي� ��ة وال � ��زراع� � �ي � ��ة وذل � ��ك
ال� �س �ت��دام��ة الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي على
امل�ستوى العاملي".
و�أك��د �سعادة املهند�س جمال �سامل
ال� �ظ ��اه ��ري ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ل �� �ش��رك��ة �� �س�ل�ال� ،أه �م �ي��ة معر�ض
��س�ي��ال ال���ش��رق الأو� �س��ط باعتباره
من�صة مثالية لت�سليط ال�ضوء على
اه��م م���ش��اري��ع وم �ب ��ادرات ال�شركة
منها العالمة التجارية اجلديدة
"�سالل فري�ش" ،ال�ت��ي �أطلقتها
م ��ؤخ��را يف �إط ��ار التزامها بتعزيز
ال � �ق� ��درة ال �ت �ن��اف �� �س �ي��ة للمنتجات
الغذائية املحلية وامل�ساهمة يف دعم
املزارعني املحليني.
و�أ� �ض��اف" :حتر�ص ��ش��رك��ة �سالل
على دعم اجلهود الوطنية لتعزيز
�إم �ك��ان �ي��ة ال ��و�� �ص ��ول �إىل ال �غ ��ذاء
ال�صحي والآم��ن يف دولة الإمارات
العربية املتحدة من خالل تقدمي
�أف�ضل املنتجات الغذائية الطازجة
امل��زروع��ة حم�ل�ي��ا للم�ستهلكني يف
ج�م�ي��ع ان �ح��اء الدولة" .و�أو�ضح
��س�ع��ادة حممد ب��ن عبيد املزروعي
رئي�س الهيئة العربية لال�ستثمار
والإمن� ��اء ال��زراع��ي رئي�س جمل�س

الإدارة �إن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة العربية
ل�لا� �س �ت �ث �م��ار والإمن� � � ��اء ال ��زراع ��ي
حت��ر���ص على �إب ��راز �أه�م�ي��ة تعزيز
الأم��ن الغذائي يف ال�ع��امل العربي
م��ن خ�ل�ال م�شاركتها يف معر�ض
� �س �ي��ال ال� ��� �ش ��رق الأو�� � �س � ��ط ،حيث
يتيح احل��دث العديد من الفر�ص
اال��س�ت�ث�م��اري��ة ال��زراع �ي��ة ال�ت��ي من
� �ش ��أن �ه��ا ت��وف�ي�ر ال �� �س �ل��ع الغذائية
للعامل العربي.
ومن جانبه ،قال �سعيد املن�صوري،
امل��دي��ر التنفيذي ل�شركة كابيتال
ل�ل�ف�ع��ال�ي��ات ،ال�ت��اب�ع��ة لـ"�أدنيك":
"نفخر بقائمة ال�شركاء والرعاة
للحدث لهذا العام والذين �أ�سهموا
يف تعزيز مكانته وتر�سيخ ح�ضوره
ال �ع��امل��ي ك��وج �ه��ة للمتخ�ص�صني
بقطاع الأغ��ذي��ة وامل���ش��روب��ات ،ويف
مقدمتهم هيئة �أبوظبي للزراعة
وال �� �س�ل�ام��ة ال �غ��ذائ �ي��ة ال�شريك
اال� �س�ترات �ي �ج��ي ل �ل �ح��دث ،وجائزة
خ �ل �ي �ف��ة ال ��دول� �ي ��ة ل �ن �خ �ي��ل التمر
واالب � �ت � �ك ��ار ال � ��زراع � ��ي ،ال�شريك
اال� �س�ترات �ي �ج��ي ل �ل �ح��دث ،وغرفة
جت��ارة و�صناعة �أب��وظ�ب��ي ،الراعي

امل�ضيف للمعر�ض".
و�أ� �ض��اف امل�ن���ص��وري" :كما ت�شمل
قائمة الرعاة ملعر�ض �سيال ال�شرق
الأو�� �س ��ط� � ،ش��رك��ة � �س�لال الراعي
الرئي�سي للحدث ،وموانئ �أبوظبي
ال �� �ش��ري��ك ال �ب�ل�ات �ي �ن��ي للحدث،
و�سمرية معتوق ،ال�شريك الربونزي
ل �ل �م �ع��ر���ض ،وال� �ه� �ي� �ئ ��ة العربية
ل�لا��س�ت�ث�م��ار والإمن � � ��اء ال ��زراع ��ي،
ال�شريك اال�ستثماري للمعر�ض،
وجمموعة اللولو العاملية ب�صفتها
�شريك التجزئة ،و�شركة كابيتال
لل�ضيافة التابعة لأدن�ي��ك� ،شريك
ال �� �ض �ي��اف��ة ل� �ل� �ح ��دث ،بالإ�ضافة
�إىل دائ ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة –
�أبوظبي �شريك الوجهة ال�سياحية
يف املعر�ض" .وت��اب��ع املن�صوري:
"حتر�ص �أدنيك على اتخاذ جميع
ال �ت��داب�ير ال��وق��ائ�ي��ة واالحرتازية
ال� �س �ت �ق �ب��ال زوار م �ع��ر���ض �سيال
ال� ��� �ش ��رق الأو� � �س� ��ط  ،2021مع
احلفاظ على �صحتهم و�سالمتهم،
ال� �ت ��زام� �اً ب � ��إر� � �ش ��ادات وتوجيهات
اجل� �ه ��ات ال���ص�ح�ي��ة والتنظيمية
امل�ع�ن�ي��ة ،وب �ع��د جن��اح�ن��ا يف تنظيم

وا�ست�ضافة العديد من الفعاليات
ال �ك�ب�رى يف الإم � � ��ارة ،ف ��إن �ن��ا على
ثقة بقدرتنا على �ضمان �سالمة
�ضيوفنا وامل�شاركني والعار�ضني يف
بيئة عمل �آمنة وواثقة" .ويهدف
احلدث الرائد �إىل الرتويج لقطاع
الأغ��ذي��ة وامل���ش��روب��ات يف �أبوظبي،
�إىل ج��ان��ب ت�سليط ال �� �ض��وء على
العنا�صر الأ�سا�سية يف القطاع ،مبا
فيها املطاعم وال�ف�ن��ادق واملقاهي،
�إىل جانب املوا�ضيع املتعلقة بالأمن
ال�غ��ذائ��ي و�صناعة ال�ت�م��ور وفنون
حت �� �ض�ير و�إن � �ت� ��اج ال� �ق� �ه ��وة ،حيث
ي�شهد قطاع الأغ��ذي��ة وامل�شروبات
يف �أبوظبي ازدهاراً ملفتاً يف الوقت
الراهن.
وت�شهد دورة ه��ذا ال �ع��ام فعاليات
متنوعة تت�ضمن خم�س فعاليات
ج ��دي ��دة ،وال� �ت ��ي ت���ش�م��ل برنامج
امل �� �ش�ت�ري��ن ال� �ع ��امل� �ي�ي�ن ،وبطولة
الإمارات الوطنية للقهوة ،وجوائز
� �س �ي��ال ل�لاب �ت �ك��ار ،وب �ط��ول��ة فنون
ال�ل�ات �ي��ه ال��وط �ن �ي��ة يف الإم � � ��ارات
 ،2022ومعر�ض الذواقة العاملي
يف �أبوظبي.

مدر�سة اجلالية الأمريكية يف �أبوظبي ت�ضع حجر �أ�سا�س حرمها اجلديد يف ال�سعديات
•• �أبوظبي-وام

�أقامت مدر�سة اجلالية الأمريكية يف �أبوظبي حفلاً مبنا�سبة و�ضع حجر �أ�سا�س
حرمها اجلديد يف جزيرة ال�سعديات متتد م�ساحته على  6هكتارات ومزمع
افتتاحه ر�سمياً يف بداية العام الدرا�سي .2023
وي�أتي هذا احلفل بالتزامن مع احتفاالت اليوبيل الذهبي للدولة ومرور نحو
ن�صف قرن على ت�أ�سي�س املدر�سة يف �إمارة �أبوظبي على قطعة �أر�ض مكرمة من
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه. -
وح�ضر احل�ف��ل م�ع��ايل خ�ل��دون امل �ب��ارك ،م��ن �أوائ ��ل خريجي م��در��س��ة اجلالية
الأمريكية والع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي للمجموعة يف �شركة مبادلة
لال�ستثمار ،ومعايل �سارة عو�ض عي�سى امل�سلم ،رئي�سة دائ��رة التعليم واملعرفة
يف �أبوظبي ،و�شون م�يريف ،القائم ب�أعمال �سفارة الواليات املتحدة الأمريكية
يف �أبوظبي ،ومات �أي��وب ،خريج مدر�سة اجلالية الأمريكية يف �أبوظبي ورئي�س
جمل�س �أمنائها ،ومونيك فليكنجر مديرة مدر�سة اجلالية الأمريكية ،ومارييت

وي�سرتمان ،نائبة رئي�س جامعة نيويورك يف �أبوظبي ،و�آالن ديفي�س ،الرئي�س
التنفيذي لريثيون الإمارات ،ال�شريكة اال�سرتاتيجية للمدر�سة ،بالإ�ضافة �إىل
ح�ضور م�س�ؤولني من حكومتي دولة الإم��ارات والواليات املتحدة من ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني ،و�أع�ضاء جمل�س �إدراة مدر�سة اجلالية الأمريكية ،وجمموعة
من اخلريجني وامل�س�ؤولني يف املدر�سة.
وق ��ال م�ع��ايل خ �ل��دون خليفة امل �ب��ارك" :ال ت ��زال م��در��س�ت��ي ،م��در��س��ة اجلالية
ريا من حياتي ،فقد كنت �ضمن �أول دفعة تتخرج
الأمريكية يف �أبوظبي جزءًا كب ً
من املدر�سة ،والآن وبعد  30عامًا ،يرتاد �أطفايل املدر�سة ذاتها� .أن��ا و�أ�سرتي
فخورون ب�أن ن�ساهم يف تاريخ املدر�سة احلافل باالبتكار والتميز الأكادميي".
م��ن جهته ق��ال م��ات �أي ��وب ،رئي�س جمل�س �أم�ن��اء مدر�سة اجلالية الأمريكية
يف �أب��وظ�ب��ي" :يلعب ح��رم امل��در��س��ة اجل��دي��د دورًا حم��ور ًي��ا يف حتقيق �أهدافنا
اال�سرتاتيجية ،حيث نوا�صل من خالله التزامنا بالتميز الأكادميي للأجيال
القادمة" .ويقع ح��رم مدر�سة اجلالية الأمريكية اجلديد على بعد 400
مرت من جامعة نيويورك يف �أبوظبي ،وقد �صممته �شركة الت�صميم املعماري -

برودواي ماليان .ويبلغ حجم احلرم يف موقعه اجلديد �ضعف احلايل لي�ستوعب
 1,600طالب وطالبة �سنويًا ،ويتوقع �أن يحقق الت�صميم الديناميكي للحرم
ت�صنيف " 3لآلئ" مب��وج��ب ن�ظ��ام التقييم ب��درج��ات ال�ل��ؤل��ؤ للمباين التابع
لربنامج "ا�ستدامة" ،ما �سيم ّكن املدر�سة من �إدماج التكنولوجيا واال�ستدامة يف
مناهجها الأكادميية .وي�شتمل مبنى املدر�سة على خمتربات ت�صميم تكنولوجي،
تركز على الروبوتات ،والذكاء اال�صطناعي ،وتعلم الآلة والواقع االفرتا�ضي،
ويحتوي جناح العلوم الكامل اجلاهزية على بيت دفيئة زجاجي وف�صل درا�سي
لتعليم موا�ضيع الأم��ن الغذائي ،وحفظ الطاقة .من مرافق املدر�سة � ً
أي�ضا،
م�سرح احرتايف ب�سعة  650مقعدا ،وا�ستديو و�صالة عر�ض فنية ممتدة داخل ًيا
وخ��ارج� ًي��ا� .أم��ا املجمع الريا�ضي فيت�ضمن ث�لاث��ة م�لاع��ب ك��رة �سلة داخلية،
وحو�ضني �سباحة ،وملعب كرة قدم بحجم مالعب فيفا ،و�ستة م�سارات للجري،
ومركزا للعافية خم�ص�ص لرعاية ال�صحة االجتماعية والنف�سية.
وقالت مونيك فلكينجر ،مديرة مدر�سة اجلالية الأمريكية يف �أبوظبي " :يف�سح
احلرم اجلديد املجال لتنمية االبتكار والإبداع والتعاون ،لتمكني رواد امل�ستقبل

من �شق طريقهم والنجاح يف عاملنا والتكيف مع تغرياته امل�ستمرة" و�أ�ضافت:
" نلتزم مب�شاركة معرفتنا ور�ؤيتنا التعليمية مع بقية امل��دار���س وامل�ؤ�س�سات،
وبت�أدية دورن��ا يف تعزيز منظومة التعليم يف دول��ة الإم ��ارات ب�صفتنا م�ؤ�س�سة
تعليمية دول�ي��ة رائدة" .يتيح احل��رم اجل��دي��د � ً
أي�ضا ط��رح ب��رام��ج ومبادرات
جديدة ،كالهند�سة ،والإنتاج امل�سرحي ،والطاقة املتجددة ،وريادة �أعمال الف�ضاء،
بالإ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س املعهد العربي للتميز الذي �سيبتكر ُنهُجً ا جديدة يف تعليم
اللغة العربية .وتلقت مدر�سة اجلالية الأمريكية م��ؤخ� ًرا تربعًا من راثيون
الإمارات بهدف �إدماج التكنولوجيا يف برامج االبتكار يف املدر�سة ،حيث قال �آالن
ديفي�س ،الرئي�س التنفيذي لريثيون الإمارات" :ت�سعدنا امل�ساهمة يف طرح جتارب
تعليمية جديدة يف مدر�سة اجلالية الأمريكية يف �أبوظبي ،ونتوقع �أن يكون حرم
املدر�سة اجلديد جاذبًا لالبتكار وم�ساحة عر�ض تعزز التفوق يف جماالت العلوم
والتكنولوجيا والفنون ،فبتعاوننا معًا نلهم �آالف الطالب والطالبات يف املنطقة
لل�سعي لتحقيق طموحاتهم املهنية يف القطاعات الرائجة ،وبالتايل حتقيق
�أهداف احلكومة اال�سرتاتيجية يف قطاع التعليم واالبتكار".
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�أخبـار الإمـارات

الدفع االلكرتوين يف مركبات الأجرة عجمان

�أكدت م�ؤ�س�سة اخلدمات التجارية يف هيئة النقل – عجمان� ،إتاحة خيارات متنوعة لعمليات
الدفع يف مركبات اجرة عجمان ،وت�شمل الدفع االلكرتوين عرب بطاقة االئتمان ،باال�ضافة
اىل الإبقاء على الدفع النقدي التقليدي مما يوفر خيارات متعددة لراحة و�سعادة م�ستخدمي
مركبات الأجرة .وجاء ذلك بت�صريح ال�سيد احمد �صقر املطرو�شي  ،املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
اخلدمات التجارية – يف الهيئة " ،حيث �شهدت اخلدمة منذ اطالقها ب�شكل جتريبي يف اال�سبوع
االول من �شهر اكتوبر اقبال من قبل اجلمهور  ،مما يج�سد جناح امل�شروع ب�شكل الفت كونها
و�سيلة �سهلة يتجنب فيها الركاب التالم�س من خالل الدفع النقدي .و�أ�شار املطرو�شي � :سيتم
تنفيذ هذا امل�شروع عرب مراحل تدريجية بحيث يغطي �أ�سطول مركبات اجرة عجمان ،بالتعاون
مع بنك ابوظبي الأول  ، Magnati -ودائ��رة املالية بعجمان –  Ajmanpayيف
اطار حر�ص م�ؤ�س�سة اخلدمات التجارية على تفعيل ال�شراكات اال�سرتاتيجيه للهيئه لالرتقاء
باخلدمات املقدمة للجمهور  ,مما يوفر خيارات متعددة مل�ستخدمي مركبات اجرة عجمان يف
االمارة ويحقق �سعادة املتعاملني وتطوير وتفعيل اخلدمات الرقمية واالرتقاء بجودتها.
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حاكم ال�شارقة ي�صدر مر�سوما
ا�ست�شاري ال�شارقة يعقد
جل�سته املقبلة يف  9دي�سمرب �أمرييا بتعيني �سلطان بن �أحمد
القا�سمي رئي�س ًا جلامعة ال�شارقة
•• ال�شارقة -وام

يعقد املجل�س اال�ست�شاري لإم��ارة ال�شارقة مبقره يف  9من دي�سمرب
اجلاري جل�سته اخلام�سة �ضمن �أعماله لدور االنعقاد العادي الثالث
من الف�صل الت�شريعي العا�شر مبقره يف مدينة ال�شارقة برئا�سة �سعادة
علي ميحد ال�سويدي رئي�س املجل�س.
ويت�ضمن جدول االعمال بعد الت�صديق على م�ضبطة اجلل�سة الرابعة
مناق�شة �سيا�سة هيئة ال�شارقة للموانئ البحرية واجلمارك واملناطق
احلرة بح�ضور ال�شيخ خالد بن عبداهلل بن �سلطان القا�سمي رئي�س
الهيئة ومعاونيه من كبار موظفي الهيئة.

•• ال�شارقة-وام

�أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة املر�سوم الأمريي رقم  46ل�سنة
 2021م ب�ش�أن تعيني رئي�س جلامعة ال�شارقة.
ون�ص املر�سوم على �أن ُيعينّ �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان
القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة  ،رئي�ساً جلامعة ال�شارقة ،ورئي�ساً ملجل�س
�أمنائها ،وذلك اعتباراً من تاريخه.
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�سلطان القا�سمي يلتقي رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �أمناء جامعة ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام

ال�ت�ق��ى ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن حممد
القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة �صباح �أم�س
الإث �ن�ين يف املبنى الرئي�سي جلامعة ال���ش��ارق��ة� ،سمو ال�شيخ
�سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة
رئي�س جامعة ال�شارقة وعدد من ال�سادة �أع�ضاء جمل�س �أمناء
اجلامعة.
و�أ� �ش��اد ��س�م��وه ب��امل���س�ت��وى ال�ك�ب�ير ال ��ذي و��ص�ل��ت �إل �ي��ه جامعة
ال���ش��ارق��ة يف ك��اف��ة ج��وان��ب العملية التعليمية والأكادميية
والبحثية واالجتماعية والإداري ��ة وغ�يره��ا ،وال��ذي ج��اء بعد
عمل متوا�صل بجهود �إدارة اجلامعة وفرق العمل والباحثني
والأكادمييني والطلبة وبالتعاون مع �أف�ضل و�أعرق م�ؤ�س�سات
التعليم العايل واملعاهد حول العامل.

و�أث� �ن ��ى � �س �م��وه ع �ل��ى دور جم�ل����س الأم� �ن ��اء يف ر� �س��م اخلطط
وال�سيا�سات العامة للجامعة واتخاذ القرارات التي ت�صب يف
م�صلحة ت�ق��دم اجلامعة يف امل�ستويات والت�صنيفات العاملية
وتهيئة بيئة تعليمية عالية اجلودة �ضمن جمتمع اجلامعة.
ولفت �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة �إىل جهود �سمو ال�شيخ
�سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي البناءة والتي �ست�سهم
خ�لال توليه رئا�سة اجلامعة يف حتقيق تطلعاتها وا�ستمرار
تقدمها العلمي والبحثي ورفد �سوق العمل ب�أف�ضل اخلريجني
واخلريجات ،راجياً �سموه من اهلل عز وجل التوفيق وال�سداد
لرئي�س جامعة ال�شارقة اجلديد.
وت �ن��اول ال�ل�ق��اء ع ��دداً م��ن امل��و��ض��وع��ات العلمية والأكادميية،
واحلديث حول �أحدث املنجزات جلامعة ال�شارقة على م�ستوى
الربامج الأكادميية واملرافق التعليمية واالجراءات املتبعة وفق
الظروف الراهنة للتعامل مع جائحة كوفيد .19 -

م��ن جانبه تقدم �سمو ال�شيخ �سلطان ب��ن �أح�م��د ب��ن �سلطان
القا�سمي رئي�س جامعة ال�شارقة بال�شكر اجل��زي��ل ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي على الثقة
التي �أوالها �إياه بتكليفه برئا�سة جامعة ال�شارقة ،م�شرياً �سموه
�إىل �أن ما و�صلت �إليه جامعة ال�شارقة من ت�صنيفات متقدمة
�ضمن امل�ؤ�س�سات التعليمية ال��رائ��دة يف براجمها ومرافقها
وج��ودة خريجيها �أتى بعد ف�ضل اهلل من خالل ر�ؤي��ة �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة ودعمه ومتابعته للجامعة منذ ان�شائها
وا�ستمرار رعايته لها.
و�أك ��د �سمو رئي�س جامعة ال���ش��ارق��ة على ا��س�ت�م��رار العمل يف
خطط اجلامعة التي و�ضعها �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة
بر�ؤية تنموية وفكر م�ستنري و�أ�س�س علمية وا�ضحة ،ومواكبة
الو�سائل والتقنيات والأ�ساليب التعليمية احلديثة بالتعاون
مع �أرقى اجلامعات واملعاهد العاملية.

برئا�سة من�صور بن زايد

املجل�س الوزاري للتنمية يناق�ش عددا من م�شاريع الت�شريعات االحتادية
•• دبي-وام

تر�أ�س �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير �ش�ؤون الرئا�سة  ،اجتماع املجل�س
ال��وزاري للتنمية ال��دوري وال��ذي مت
ع �ق��ده يف م �ع��ر���ض �إك �� �س �ب��و 2020
دب� ��ي ،ح �ي��ث ج ��رى خ�لال��ه مناق�شة
عدد من املبادرات واملوا�ضيع الهادفة
�إىل دع��م منظومة العمل احلكومي
واال��س�ت�م��رار يف تطويرها مب��ا يلبي
متطلبات املرحلة امل�ستقبلية.
ت�ضمنت �أج �ن��دة االج�ت�م��اع مناق�شة
ع��دد من الت�شريعات منها ،مناق�شة
م�شروع �إدخال تعديالت على املر�سوم
بقانون احتادي يف �ش�أن املالية العامة،
وذلك يف �إطار العمل على تبني الأ�س�س
واملعايري الدولية لرفع كفاءة الأداء
امل��ايل و�إدارة امل��وارد املالية للحكومة
االحت��ادي��ة ،والتطبيق ال�سليم لكافة
الأح� �ك ��ام والإج � � � ��راءات امل��ال �ي��ة على
�أ�سا�س اال�ستحقاق املحا�سبي.

ك�م��ا ن��اق����ش امل�ج�ل����س �إع � ��داد ت�شريع
لتنظيم م��زاويل املهن ال�صحية من
غ�ير الأط�ب��اء وال�صيادلة يف الدولة
وو� �ض��ع الأ� �س ����س وامل �ع��اي�ير الالزمة
مل� �م ��ار�� �س ��ة وت ��رخ� �ي� �� ��ص ه � ��ذه املهن

ال�صحية مبا يحقق �أف�ضل اخلدمات
ال�صحية لأفراد املجتمع.
ويف ال�ش�ؤون احلكومية والتنظيمية،
ناق�ش وا�ستعر�ض املجل�س ع��ددا من
امل �ب��ادرات وال �ق��رارات لتنظيم العمل

احل �ك��وم��ي ،ت�ضمنت م�ت��اب�ع��ة تنفيذ
ا�سرتاتيجية الدين العام للحكومة
االحت��ادي��ة ،وال�ت��ي ت�ستهدف تنظيم
القواعد العامة التي حتكم �إ�صدار
و�إدارة ال��دي��ن ال �ع��ام وف ��ق �سيا�سة

�آم�ن��ة لإدارة خم��اط��ره والتقليل من
تكلفته.
ويف التقارير احلكومية ،ا�ستعر�ض
امل �ج �ل ����س ال � � ��وزاري ل�ل�ت�ن�م�ي��ة خالل
جل�سته ع��دداً من التقارير ت�ضمنت

ت� �ق ��ري ��را ح � ��ول ا� �س �ت �ك �م��ال ال ��رب ��ط
الإل� � �ك �ت��روين ب�ي�ن �أن �ظ �م ��ة الهيئة
االحت � ��ادي � ��ة ل �ل �� �ض��رائ��ب وال �ل �ج ��ان
ال�ضريبية وامل�ح��اك��م ،وت�ق��ري��را �آخر
ح��ول ن�سبة �إجن ��از امل�ح��اك��م بالدولة

ل �ل �ق �� �ض��اي��ا وال� �ب� �ي ��ان ��ات التحليلية
وال�ت��و��ص�ي��ات �إىل ج��ان��ب ا�ستعرا�ض
م�ستجدات ونتائج رقمنة اخلدمات
احل �ك��وم �ي��ة واخل ��دم ��ات الق�ضائية
وتب�سيط �إج � ��راءات ه��ذه اخلدمات

مب��ا ي�ح��اك��ي خ��دم��ات امل�ستقبل وما
يتطلع �إليه املتعاملون ،وم�ستجدات
الإج� � � � ��راءات يف ال �ب �ن��وك املرتبطة
ب �ف �ت��ح الأج �ن �ب ��ي امل �ق �ي��م يف ال��دول��ة
حل �� �س��اب م �� �ص��ريف و�إل � �غ� ��اء م�سمى
الكفيل من هذه الإج ��راءات ،ونتائج
تنفيذ التعديالت على بع�ض �أحكام
ق��ان��ون الإث�ب��ات يف املعامالت املدنية
والتجارية.
ك�م��ا ت�ضمنت ال�ت�ق��اري��ر ا�ستعرا�ض
تقارير حول نتائج االجتماعات لكل
من املنتدى ال�ساد�س للمالية العامة،
واالج � �ت � �م� ��اع امل� ��� �ش�ت�رك ب�ي��ن جلنة
ال�ت�ع��اون امل��ايل واالق�ت���ص��ادي وجلنة
التعاون التجاري.
واط �ل��ع املجل�س خ�ل�ال جل�سته على
تقرير ب�ش�أن القمة العاملية للمر�أة
� ،2021إ� �ض��اف��ة �إىل ا�ستعرا�ض
ت�ق��ري��ر دي ��وان امل�ح��ا��س�ب��ة ب���ش��أن �أداء
ج �ه��از الإم� � ��ارات ل�لا��س�ت�ث�م��ار خالل
ال�ف�ترة م��ن � 2021-01-01إىل
.2021-09-30

�شرطة �أبوظبي حتتفل بتخريج  2656ع�ضوا من كلنا �شرطة عبداهلل بن زايد يح�ضر مناف�سات �سباق املعا�شات تطلق حملة للتوعية بالنظام املوحد ملد
احلماية الت�أمينية ملواطني دول جمل�س التعاون

•• �أبوظبي-وام

احتفلت القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي بتخريج الدفعة احلادية ع�شرة من مبادرة "كلنا
�شرطة" عن بعد ،بالتزامن مع اليوم العاملي للتطوع وبلغ عدد اخلريجني  ،2656من
املواطنني واملقيمني .
وه �ن ��أ العميد �أح �م��د م�سعود امل��زروع��ي م��دي��ر ق�ط��اع �أم ��ن املجتمع ب�شرطة �أبوظبي
اخلريجني  ..م�شيداً بجهودهم املتميزة الرامية لتحقيق �أه��داف امل�ب��ادرة ،وحتليهم
العايل بامل�س�ؤولية ،وحثهم على موا�صلة تنمية قدراتهم واطالعهم على امل�ستجدات
الأمنية مبا يحقق التطلعات والأهداف التي ن�أملها جميعاً.
و�أك��د �أن مبادرة "كلنا �شرطة" عملت ومنذ �إطالقها على تعميق الوعي الأمني لدى
امل�شاركني فيها دع�م�اً للجهود الرامية للوقاية م��ن اجل��رمي��ة ،ك��أول��وي��ة �أ�سا�سية من
�أولويات �شرطة �أبو ظبي ،وت�أكيد قيم التعاي�ش ال�سلمي والت�سامح بني �أفراد املجتمع،
وحتقيق مزيداً من االرتقاء بالأداء الأمني وجودة اخلدمات لتبقى �أبوظبي واحة للأمن
والأمان واملدينة الأكرث �أماناً على م�ستوى العامل.
و�أو�ضح �أن هذا الدور ال يكتمل �إال مب�شاركة �أفراد املجتمع كافة يف حتمل م�س�ؤولياتهم
جتاه �أمن جمتمعهم و�إدراكهم التام ب�أنهم امل�ساند الأ�سا�سي لرجل الأمن يف امليدان ،من
�أجل جمتمع �أكرث �أمناً وا�ستقراراً.
و�أ��ش��اد مدير قطاع �أم��ن املجتمع ب��دور املتطوعني وجهودهم املبذولة يف �إدارة احلفل
االفرتا�ضي حيث قام النقيب فهد الكعبي بالإ�شراف على احلفل االفرتا�ضي  ،وقدم
احلفل املتطوع حمدان املرزوقي ع�ضو مبادرة "كلنا �شرطة" ومت ترجمة احلفل بجهود
املتطوع جالل البلو�شي واملتطوعة وفاء �أحمد.
و�شهدت مبادرة "كلنا �شرطة" �إقبا ًال كبرياً من خمتلف فئات املجتمع واجلاليات املقيمة،
وجنحت يف حتقيق التفاعل الإيجابي يف حتقيق �أهدافها ،و�أ�سهمت بدور كبري يف تعزيز
وعي و�إدراك امل�شاركني ب�أهمية العمل حلماية �أمن املجتمع ووقايته من اجلرمية بكافة
�أ�شكالها املختلفة.
وت�ضمن برنامج احلفل الن�شيد الوطني للدولة وفيديو ا�ستعر�ض �إجن ��ازات "كلنا
�شرطة" و�ألقى �أحد �أع�ضاء املبادرة كلمة ا�ستعر�ض فيها جتربته ال�شخ�صية يف املبادرة،
ومت ت�سليم �شهادات تقديرية لـ� 50شخ�صاً من املتميزين يف املبادرة .

جائزة ال�سعودية الكربى للفورموال1

•• جدة-وام

ح�ضر �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان
وزير اخلارجية والتعاون ال��دويل �أم�س الأول
� �س �ب��اق ج ��ائ ��زة ال �� �س �ع��ودي��ة ال� �ك�ب�رى STC
للفورموال 1ال��ذي �أقيم على حلبة كورني�ش
جدة باململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة.
كما ح�ضر ال�سباق �إىل جانب �سموه  ،معايل
ن � ��ورة ب �ن��ت حم �م��د ال �ك �ع �ب��ي وزي� � ��رة الثقافة
وال�شباب وم�ع��ايل �شما بنت �سهيل ب��ن فار�س
املزروعي وزيرة دولة ل�ش�ؤون ال�شباب.
و�أك��د �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د �آل نهيان
 يف ت�صريحات خ��ا��ص��ة ب�ه��ذه املنا�سبة � -أنا�ست�ضافة اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
ل�سباقات الفورموال  1ي�أتي جت�سيدا ملكانتها
ال��رائ��دة ك�م��رك��ز رئي�سي متكامل الحت�ضان
الفعاليات العاملية الكربى وفق �أرقى املعايري.
وع�بر �سموه ع��ن فخره بامل�ستوى التنظيمي
امل�ت�م�ي��ز جل��ائ��زة ال���س�ع��ودي��ة ال �ك�ب�رى STC
للفورموال 1م��ا ي�ع�ك����س اح�تراف �ي��ة الكوادر

ال��وط �ن �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة وق ��درت� �ه ��ا ع �ل��ى تويل
م�س�ؤولية تنظيم هذه البطولة العاملية بكفاءة
واق� �ت ��دار ومت �ي��ز  ..م ��ؤك��دا �أن جن ��اح اململكة
العربية ال�سعودية ال�شقيقة هو جن��اح لدولة
الإم � ��ارات وللمنطقة ب ��أ� �س��ره��ا .وب�ي�ن �سموه
�أن بطولة الفورموال 1لي�ست ح��دث��ا ريا�ضا
وح�سب بل هي ملتقى عاملي وج�سر للتوا�صل
بني خمتلف الثقافات وال�شعوب  ..معربا عن
�سعادته ب��ال�ت��واج��د يف ه��ذا احل��دث الريا�ضي
ال�ع��امل��ي ال �ب��ارز ال��ذي نظمته اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة بنجاح و�إبهار ت��ام .و�أ�شار
��س�م��وه �إىل �أن اح�ت�ف��اء دول ��ة الإم � ��ارات بعيد
االحتاد اخلم�سني ويوبيلها الذهبي هو احتفاء
�أي�ضا مب�سرية عقود من العالقات التاريخية
والأخوية الرا�سخة بني دولة الإمارات واململكة
العربية ال�سعودية  ..م�ؤكدا �أن تلك العالقات
ت�شكل من��وذج��ا متميزا يف ال��ر��ص��ان��ة والقوة
وال �ت�ل�اح��م ب�ي�ن دول� �ت�ي�ن و� �ش �ع �ب�ين �شقيقني
وتتعزز عاما بعد ع��ام بدعم ورع��اي��ة واهتمام
من قيادتهما.

•• �أبوظبي-وام

�أعلنت الهيئة العامة للمعا�شات والت�أمينات االجتماعية
عن �إطالق حملة للتوعية بالنظام املوحد ملد احلماية
الت�أمينية ملواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية العاملني يف �أي من دول املجل�س.
وت��رك��ز احل �م �ل��ة  -ال �ت��ي ت ��أت��ي حت��ت �شعار" رعاية
ت��أم�ي�ن�ي��ة حت��ت م�ظ�ل��ة خليجية"  -ع �ل��ى التعريف
ب��ال�ن�ظ��ام وامل���ش�م��ول�ين ف�ي��ه ،و� �ش��روط ال���ش�م��ول بهذا
النظام ،والتعريف بقواعد �سداد اال�شرتاكات ،واملنافع
الت�أمينية ال�ت��ي يح�صل عليها امل ��ؤم��ن عليه نتيجة
ال�شمول ب�أحكامه.
وق��ال��ت ح �ن��ان ال���س�ه�لاوي امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي لقطاع
املعا�شات �إن احلملة ت�أتي يف �إطار �سعى �أجهزة التقاعد
املدين يف دول التعاون لرفع م�ستوى الوعي عن نظام
مد احلماية الت�أمينية ،حيث �أو�صى االجتماع الـ 49
للجنة الفنية لأج �ه��زة التقاعد امل��دين والت�أمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة ب��أه�م�ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ ح�م�ل��ة ت��وع��وي��ة لرفع
م�ستوى الوعي عن النظام يف دول املجل�س ،م�شرية �إىل
�أن �إط�لاق ه��ذه احلملة ب�شكل م�ت��وا ٍز يف دول جمل�س
ال �ت �ع��اون ي��وف��ر ال �� �ص��دى امل �ط �ل��وب لإي �� �ص��ال ر�سائل
احلملة �إىل الفئات امل�ؤهلة لل�شمول بنظام مد احلماية
الت�أمينية ،كما �أن��ه �سي�سهم بال �شك يف ت�شكيل جز ًء

هاماً من الوعي الت�أميني عن �أحد الأنظمة اخلليجية
املهمة التي تبناها املجل�س من �أج��ل دع��م اال�ستقرار
وت�شجيع انتقال العمالة الوطنية بني دول املجل�س.
و�أ�ضافت ينعك�س التن�سيق بني دول جمل�س التعاون
فيما يخ�ص ال�ش�ؤون الت�أمينية ملواطني دول املجل�س
ب���ش�ك��ل �إي �ج��اب��ي ع�ل��ى ر�ؤي� ��ة ه ��ذه ال� ��دول يف حت�سني
ال�ق��درة الت�شغيلية لنظام م��د احلماية ال��ذي يخدم
�أبناء اخلليج ،كما يعزز هذا التن�سيق متانة العالقة
ال�ت��ي جت�م��ع ب�ين ه��ذه الأج �ه��زة خل��دم��ة ج�ه��ود قادة
دول��ة املجل�س يف �إث ��راء جتربة نظام الت�أمني املوحد
لأبناء دول املجل�س ،م�شرية �إىل �أن نظام مد احلماية
الت�أمينية هو �أحد القرارات التي جت�سد وحدة الدول
اخلليجية واهتمامها باملواطن اخلليجي �أياً كان البلد
الذي ينتمي �إليه.
ودع ��ت ال���س�ه�لاوي اجل�م�ه��ور �إىل متابعة خمرجات
هذه احلملة من خالل و�سائل الإعالم اجلماهريية،
وقنوات التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بالهيئة على
احل���س��اب امل��وح��د  GPSSAAEع�ل��ى �إن�ستجرام
وت��وي�تر وفي�سبوك ،وك��ذل��ك ور���ش العمل التوعوية،
كما �ست�ستقبل الهيئة عرب قنوات التوا�صل املختلفة
جميع ا�ستف�سارات املتابعني و�ستقوم بالرد عليها مبا
ي�ساهم يف �إثراء احلملة ومبا يحقق الأهداف املرجوة
من �إطالقها.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل
�سفري جمهورية تركيا
•• ر�أ�س اخليمة-وام

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،بق�صر
�سموه يف مدينة �صقر بن حممد� ،أم�س �سعادة توغاي تون�شري� ،سفري جمهورية تركيا لدى الدولة،
الذي قدم لل�سالم على �سموه مبنا�سبة ت�سلمه مهام عمله اجلديد ،وذلك بح�ضور �سعادة �إيلكر كيليت�ش
القن�صل العام لرتكيا يف الإمارات ،والوفد املرافق  .ورحب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة ،ب�سعادة
ال�سفري ،متمنياً له التوفيق والنجاح يف �أداء مهام عمله ،مبا ي�سهم يف تعزيز عالقات التعاون بني البلدين
على خمتلف ال�صعد .من جانبه ،عبرّ �سعادة توغاي تون�شري ،عن بالغ �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو
حاكم ر�أ�س اخليمة على كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.

06

حممد ال�شرقي ي�شهد تخريج دفعة رواد الإبداع يف عام اخلم�سني بجامعة الفجرية

•• الفجرية-وام

�أك ��د ��س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن حمد
ال �� �ش��رق��ي ويل ع �ه��د ال �ف �ج�يرة دور
العملية التعليمية يف نه�ضة الدول
وت �ق��دم �ه��ا ال � ��ذي ي� �ق ��وم ع �ل��ى بناء
الإن���س��ان وتطوير العقل وا�ستثمار
قدراته ،م�شرياً �إىل توجيهات �صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح �م��د ب ��ن حممد
ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال �ف �ج�يرة ب��أه�م�ي��ة دع ��م امل�ؤ�س�سات
التعليمية وحملة ال�شهادات العليا
لدورهم املحوري يف حتقيق م�سرية
التنمية ال�شاملة للدولة.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال ت� �ك ��رمي �سموه
خريجي دفعة "رواد الإب��داع يف عام
اخلم�سني" يف ج��ام �ع��ة الفجرية
على م�سرح وزارة الثقافة وتنمية
امل� �ع ��رف ��ة ب ��ال� �ف� �ج�ي�رة ،ح� �ي ��ث ك ��رم
�سموّه  111خريجاً وخريجة من
حملة املاج�ستري يف تخ�ص�ص �إدارة
الأعمال ،و 200خريج وخريجة من

برناجمي البكالوريو�س والدبلوم.
و�أ��ش��ار �سمو ويل عهد الفجرية �إىل
م�ساعي الإمارة وحر�صها على تبني
�أف���ض��ل ال�ن�ظ��م التعليمية والكوادر
الأكادميية يف تطوير قطاع التعليم

ال �ع��ايل ،وت�سخري ك��اف��ة الإمكانيات
وامل� � � ��وارد ل ��رف ��ع ك� �ف ��اءة امل�ؤ�س�سات
التعليمية وتعزيز دوره��ا يف توفري
امل� � �ع � ��ارف ال �ع �ل �م �ي��ة ال � �ت ��ي ت ��واك ��ب
التطورات العاملية وحتقق م�ؤ�شرات

تناف�سية يف جمال التعليم العايل.
و�ألقى معايل �سعيد حممد الرقباين
رئي�س جمل�س �أمناء جامعة الفجرية
ك �ل �م � ًة ��ش�ك��ر ف�ي�ه��ا اه �ت �م��ام �صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح �م��د ب ��ن حممد

ال� ��� �ش ��رق ��ي ع �� �ض��و امل �ج �ل ����س حاكم
الفجرية ودع��م �سمو ال�شيخ حممد
بن حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية
ل�ق�ط��اع التعليم ال �ع��ايل يف االم ��ارة،
وجه اخلريجني ب�ضرورة متابعة
كما ّ

ال�ت�ع�ل��م وا��س�ت�ث�م��ار ال �ط��اق��ات وبناء
الطموحات نحو املزيد من امل�شاريع
امل�ستقبلية الب ّناءة التي ت�سهم يف دعم
�إجن ��ازات ال��دول��ة وت��واك��ب م�سريتها
النه�ضوية.

ح�ضر حفل التخريج معايل حميد
القطامي نائب رئي�س جمل�س �أمناء
ج��ام �ع��ة ال �ف �ج�ي�رة و�� �س� �ع ��ادة �سامل
ال��زح �م��ي م��دي��ر م �ك �ت��ب � �س �م��و ويل
عهد الفجرية ،وع��دد م��ن املديرين

وامل �� �س ��ؤول�ي�ن يف ال �ف �ج�ي�رة ،وطاقم
ال�ه�ي�ئ��ة الأك��ادمي �ي��ة ال�ت��دري���س�ي��ة يف
اجل��ام �ع��ة و�أول � �ي � ��اء �أم� � ��ور الطلبة
اخلريجني.

الوطني االحتادي يناق�ش تعزيز ال�صحة النف�سية جلنة ال�شكاوى يف املجل�س الوطني االحتادي تطلع على � 23شكوى
عقدت جلنة ال�ش�ؤون ال�صحية والبيئية يف املجل�س الوطني االحتادي اجتماعا
�أم�س يف مقر الأمانة العامة للمجل�س يف دب��ي ،برئا�سة �سعادة ناعمة عبداهلل
ال�شرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س رئي�سة اللجنة ،ج��رى خالله �إعداد
م�سودة تقرير اللجنة حول مو�ضوع �سيا�سة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع يف
�ش�أن تعزيز ال�صحة النف�سية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من نا�صر حممد اليماحي "مقرر
اللجنة" ،و�أحمد بو�شهاب ال�سويدي ،و�سمية عبداهلل ال�سويدي ،و�شذى �سعيد
النقبي ،وع ��ذراء ح�سن ب��ن رك��ا���ض ،وحممد �أح�م��د اليماحي �أع���ض��اء املجل�س
الوطني االحتادي.
وق��ال��ت �سعادة ناعمة ال�شرهان رئي�سة اللجنة� ،إن م�سودة التقرير ت�ضمنت
م�لاح �ظ��ات االج �ت �م��اع��ات ال���س��اب�ق��ة م��ع مم�ث�ل��ي اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة واملخت�صة،
وال�ت��و��ص�ي��ات ال�ن��اجت��ة ع��ن ال��زي��ارات امل�ي��دان�ي��ة ال�ست ال�ت��ي ق��ام��ت بها اللجنة
لالطالع على اخل��دم��ات املقدمة يف �أق�سام ال�صحة النف�سية مل�ست�شفى الأمل

وم�ست�شفى را�شد يف �إم��ارة دبي ،وم�ست�شفيات القا�سمي والكويت وخورفكان يف
�إمارة ال�شارقة ،وم�ست�شفى الفجرية يف �إمارة الفجرية ،حيث مت خالل الزيارات
التعرف على �آراء ومقرتحات ومالحظات الكوادر الطبية والفنية والإدارية
العاملة يف امل�ست�شفيات ،والتحديات وم�ستوى اخل��دم��ات ال�صحية والربامج
العالجية املقدمة ملراجعي �أق�سام ال�صحة النف�سية وكيفية التعامل معهم،
والطاقة اال�ستيعابية من توفر �أ�سرة و�أجهزة طبية للتعامل مع كافة احلاالت.
وذك��رت �سعادة ال�شرهان �أن اللجنة اعتمدت خ�لال االجتماع ن�ص مو�ضوعها
امل�ق�ترح ح��ول "�سيا�سة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ب�ش�أن م��راك��ز امل�ساعدة
الطبية على الإجناب" .وتناق�ش جلنة ال���ش��ؤون ال�صحية والبيئية مو�ضوع
��س�ي��ا��س��ة وزارة ال���ص�ح��ة ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع يف � �ش ��أن ت�ع��زي��ز ال���ص�ح��ة النف�سية
�ضمن حم��اور �سيا�سة ال��وزارة وخططها اال�سرتاتيجية يف تطوير ال�سيا�سات
والت�شريعات يف ال�صحة النف�سية ،ودور الوزارة يف تعزيز وتو�سيع نطاق خدمات
ال�صحة النف�سية ال�شاملة واملتكاملة ،وتعزيز الوقاية من اال�ضطرابات النف�سية
لأفراد املجتمع ،ودور الوزارة يف التعاون مع اجلهات املعنية لتنفيذ �سيا�سة تعزيز
ال�صحة النف�سية واخلدمات املقدمة.

تخ�ص�صاتهم .وب�شكل م�ستمر ،طوال
حياتهم املهنية واليوم ،قاموا بتطوير
جماالتهم العلمية اخلا�صة و�ساعدوا
يف �إنتاج الباحثني الآخرين".
و�أ� � �ش� ��ار � " :إىل �أن وج � ��ود الكثري
م ��ن ع �ل �م��ائ �ن��ا امل� ��درج�ي��ن يف قائمة
�ستانفورد يدل على اهتمام اجلامعة
بالبحث العملي العاملي ،ومتيز بيئة
البحث والعلماء لدينا وه��ذا يو�ضح
يرا يف
�أن اجل��ام�ع��ة حت��رز ت�ق��د ًم��ا ك �ب� ً
م�ه�م�ت�ه��ا امل �ت �م �ث �ل��ة يف ت �ق��دم ال �ث��ورة
ال�صناعية ال��راب�ع��ة م��ن خ�لال �إنتاج
معرفة جديدة وتطبيقات عملية ذات
�صلة باحتياجات املجتمع وال�صناعة
واالقت�صاد ".
ويف تهنئة لعلماء جامعة الإم��ارات ..
قال معاليه � " :إن �إدراجكم يف قائمة
جامعة �ستانفورد لأف���ض��ل اث�ن�ين يف

�أن تنمية ر�أ�س املال الب�شري وتو�سيع
ح� � ��دود مت �ي��زن��ا ال ��رق� �م ��ي والتقني
والعلمي ال ت��زال ذات �أهمية حيوية
لتقوية احتادنا وتعزيز اقت�صاد حيوي
ودي�ن��ام�ي�ك��ي  .ت�ت�ن��اول امل �ب��ادئ �أهمية
ت �ط��وي��ر ال �ف �ك��ر وامل �ع��رف��ة واالبتكار
والبحث وت�أمني التعاون ال��دويل� .إن
�إجن��ازات علمائنا يف جامعة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة جت�سد وت�ع��زز هذه
املبادئ" .و�أو�� �ض ��ح �أه �م �ي��ة �إجن� ��ازات
ع �ل �م��اء ج��ام �ع��ة الإم � � ��ارات للأجيال
ال �ق��ادم��ة ..ق��ائ�لا" :اليوم ،ي�ج��ب �أن
يُعد التعليم �أطفالنا ملواجهة م�ستقبل
يكون فيه التغيري والتحدي الوجودي
عامل ًيا على نطاق وا�سع .هذا يعني �أن
امل��دار���س واجلامعات واملعاهد املهنية
ومراكز البحث والتعلم مدى احلياة
�أ��ص�ب�ح��ت � �ض��روري��ة ب���ش�ك��ل متزايد.

•• دبي-وام

•• دبي-وام

اطلعت جلنة ال�شكاوى يف املجل�س الوطني االحت��ادي �أم�س خالل اجتماعها
الثاين من دور االنعقاد العادي الثالث للف�صل الت�شريعي ال�سابع ع�شر يف
مقر الأمانة العامة للمجل�س يف دبي ،برئا�سة �سعادة �سمية عبداهلل ال�سويدي
رئي�سة اللجنة ،على � 23شكوى واتخذت القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من �ضرار حميد بالهول مقرر اللجنة
لهذا االجتماع ،وحمد �أحمد الرحومي النائب الأول لرئي�س املجل�س ،وحميد
علي ال�شام�سي ،وهند حميد العليلي �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.
وبحثت اللجنة � 23شكوى مقدمة �إىل املجل�س ،وا�ستعر�ضت الر�أي القانوين
اخلا�ص بها وردود اجلهات ذات العالقة بال�شكاوى واتخذت ب�ش�أنها القرارات
املنا�سبة ،كما وجهت مبخاطبة بع�ض اجلهات املعنية بال�شكاوى ملزيد من
اال�ستي�ضاح.
وتخت�ص جلنة ال�شكاوى يف املجل�س الوطني االحتادي مبتابعة وبحث ال�شكاوى
الواردة �إىل املجل�س لبيان مدى �صحتها وال�سعي بني �أطرافها للو�صول �إىل

�أن�سب احل�ل��ول ،وتلقي الإج��اب��ات ال�لازم��ة عليها ،و�إع��داد تقرير �سنوي عن
ال�شكاوى ،لبيان ما اتخذ من �إجراءات حيالها ،وم�ؤ�شرات االجتاهات ب�ش�أنها.
ومن �شروط تقدمي ال�شكوى �أن تكون موجهة �ضد جهة احتادية ،و� ْأن تكون
مكتوبة /ورق �ي��ة �أو ال�ك�ترون�ي��ة /و� �ص��ادرة ع��ن م�ق��دم �شكوى م��وج��ود فع ً
ال
وحمدد حتديداً قاطعاً /ا�سمه وحمل �إقامته وعمله /وموقعة منه ،و�أن يكون
ملقدمها م�صلحة �شخ�صية ومبا�شرة وقائمة يف تقدميها ،و� ْأن تكون وا�ضحة
وحم��ددِة للهدف املق�صود منها ،و�أال تت�ضمن عبارات م�سيئة للجهة امل�شكو
�ضدها �أو لأي جهات �أخرى ،و�أن يكون مُقدِ م ال�شكوى قد جل�أ للجهة املن�سوب
�إليها ال�شكوى حلل مو�ضوعها ،ومل يجد منها ح ً
ال ،قبل �أن يتقدم ب�شكواه
للمجل�س .وي�شرتط �أي�ضا �أال يكون �سبق للجنة النظر يف مو�ضوع ال�شكوى،
ومل يَج ّد جدي ٌد ي�ستدعي �إعادة النظر فيها مرة �أخرى ،و�أن يقدم ال�شاكي مع
�شكواه �صورة من بطاقة الهوية ال�سارية املفعول� ،أو ما يقوم مقامها من �أدلة
ثبوتية مماثلة ،و�أال يكون مو�ضوع ال�شكوى قد �صدر فيه حكم ق�ضائي نهائي
من �إحدى املحاكم بالدولة� ،إال �إذا جدّت وقائع جديدة مل تكن مطروحة على
املحكمة.

زكي ن�سيبة يكرم باحثني بجامعة الإمارات �ضمن قائمة �أف�ضل  % 2من علماء العامل

•• العني-وام

اح�ت�ف�ل��ت ج��ام�ع��ة الإم� � ��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ال�ي��وم بالباحثني الرائدين
املدرجني يف قائمة جامعة �ستانفورد
لأف �� �ض��ل  % 2م ��ن ع �ل �م��اء العامل،
والتي تحُ دّد �أف�ضل العلماء يف جماالت
تخ�ص�صاتهم والذين يت ّم اال�ست�شهاد
مبن�شوراتهم ع��ادة م��ن قبل م�ؤلفني
�آخرين حول العامل.
و�أ�شاد معايل زكي �أنور ن�سيبة امل�ست�شار
الثقايف ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
ال��رئ�ي����س الأع �ل��ى جل��ام�ع��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة ب��إجن��ازات العلماء..
وق� ��ال � " :إن �إدراج ب��اح �ث��ي جامعة
الإم� ��ارات يف قائمة �ستانفورد ي�شري
�إىل �أنهم من خالل �أعمالهم املن�شورة،
�أ�� �س� �ه� �م ��وا يف ال� �ت� �ق ��دم يف جم� ��االت

ريا
امل ��ائ ��ة يف ال �ع ��امل ي �ع��د ف �خ � ًرا كب ً
ل �ل �ج��ام �ع��ة .وه� ��و دل �ي��ل ع �ل��ى قناعة
را�سخة كانت ل��دى م�ؤ�س�س ال��دول��ة ,
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان "رحمه اهلل " ب�أهمية التعليم
ال�ع��ايل وال�ت�ع��اون ال��دويل يف التنمية
ال��وط �ن �ي��ة ،وق� � ��راره ب ��إن �� �ش��اء جامعة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة يف وقت
مبكر ج �دًا من تاريخ دول��ة الإمارات
العربية املتحدة .حيث قال ال�شيخ زايد
رحمه اهلل" :العلم مورد �سن�ستخدمه
لبناء امل�ستقبل" .ورب��ط معاليه بني
�إجن��ازات الباحثني وا�ستعداد الدولة
مل�ئ��وي��ة ع ��ام  ..2071وق� ��ال� " :إن
الر�ؤية واملبادئ التي و�ضعتها قيادتنا
ال��ر��ش�ي��دة لإع��دادن��ا للخم�سني عامًا
ال �ق��ادم��ة م��ن م�ستقبل �أم �ت �ن��ا تكرم
�إرث ال�شيخ زاي��د .تعلمنا هذه املبادئ

ي �ج��ب �أال ي �ت��وق��ف ��ش�ب��اب�ن��ا �أب� � �دًا عن
التعلم �أو االخرتاع �أو االبتكار� .إ�ضافة
ل��ذل��ك ،ف � ��إن �أب �ح ��اث ع �ل �م��اء جامعة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة �ستمكن
الأجيال القادمة من البحث عن �آفاق
عاملية من خ�لال دور دويل م�س�ؤول.
ه� ��ذه ه ��ي ال �ط��ري �ق��ة ال �ت��ي �سنحقق
ب�ه��ا االزده� � ��ار ال�ب�ي�ئ��ي واالقت�صادي
واالج �ت �م��اع��ي امل �� �س �ت��دام ،والرفاهية
وال�ت�ع��اي����ش ال���س�ل�م��ي جل�م�ي��ع ال ��دول
" .م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ال��دك�ت��ور �أحمد
م��راد النائب امل�شارك للبحث العملي
ل�ب��اح�ث��ي ج��ام�ع��ة الإم� � ��ارات العربية
بجامعة الإم ��ارات العربية املتحدة  :املرموقة يف جميع �أنحاء العامل".
" �إن اجلامعة مكر�سة لبناء اقت�صاد و�أو��ض��ح �أن نتائجنا ه��ذا العام تظهر امل �ت �ح��دة م �ث�ي�رة لل��إع �ج��اب وت�شمل
قائم على املعرفة من خالل �أبحاثها ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة يف خم ��رج ��ات البحث القائمة �أرب�ع��ة ع�شر باح ًثا م��ن كلية
الأك��ادمي �ي��ة و ت�ع��زي��ز ا�سرتاتيجيتنا وال �ن �� �ش��ر يف جم� � ��االت ال �ب �ح��ث ذات ال�ط��ب وال�ع�ل��وم ال�صحية م��ن بينهم
�أخ�صائي خمتربات طبية وحقق 31
ل �ل �ت �ع��اون ال �ب �ح �ث��ي م ��ع امل�ؤ�س�سات الأهمية الوطنية والدولية .
الأك��ادمي�ي��ة الدولية وم��راك��ز البحث وب�ي��ن �أن ج � ��ودة ال �ن �ت��ائ��ج العلمية باح ًثا م��ن املتخ�ص�صني يف الهند�سة

املدنية وعلوم الأغذية وعلم الأحياء
ال��دق�ي�ق��ة وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وعلوم
املواد واالقت�صاد و�إدارة الأعمال وعلم
الفلك وع�ل��وم الف�ضاء والريا�ضيات
التطبيقية ،ا�ست�شهادات عالية جدًا
خالل عام .2020

لإ�شادة اجلمهور بهما يف البث املبا�شر وو�سائل التوا�صل االجتماعي

عبد اهلل املري يكرم موظفي �إ�سعاد متعاملني لتميزهما يف العمل
•• دبي-الفجر:

كرم معايل الفريق عبد اهلل خليفة امل��ري ،القائد العام ل�شرطة
دبي ،بح�ضور اللواء الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل،
م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون التميز وال��ري��ادة ،والعميد ال�شيخ
حممد عبد اهلل امل�ع�لا ،م��دي��ر الإدارة العامة للتميز والريادة،
وامل �ق��دم م��اج��د ن��ا��ص��ر ال �ب��ردان ،م��دي��ر �إدارة �إ� �س �ع��اد املتعاملني
واخلدمات اال�ستباقية ،كرم املالزم �أول منى عبد املح�سن حممد،
من مركز �شرطة الرب�شاء ،والرقيب �صهيب �سمري عبده ربه ،من

الإدارة العامة للم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية ،وذلك بعد �إ�شادة
متعاملني بهما يف برامج البث املبا�شر وعرب تطبيقات التوا�صل
االجتماعي لأدائهما املهني الراقي وحر�صهما على تقدمي خدمات
متميزة عك�ست ال�صورة الإيجابية ل�شرطة دبي.
و�أث�ن��ى معاليه على �إخ�لا���ص ومتيز املوظ َفني ،ومبهام عملهما،
وال��ذي يعد يف غاية الأهمية نظرا الرتباطه املبا�شر يف ا�ستقبال
وخ��دم��ة امل�ت�ع��ام�ل�ين ع�ل��ى ال �� �ص��ورة ال �ت��ي حت�ق��ق ل�ه��م ال�سعادة،
وحر�صهما على �أداء واجبهما على �أكمل وجه ،مبا يحقق تطلعات
�شرطة دب��ي يف ت�ق��دمي �أرق ��ى اخل��دم��ات لإ��س�ع��اد املتعاملني بكل

�سهولة وي�سر ،كما �أ�شاد بدور املتعامل الإيجابي يف �إي�صال ر�سالة
ال�شكر للموظفني وت�ق��دي��ره��م وحت�ف�ي��زه��م ع�ل��ى اال��س�ت�م��رار يف
تقدمي خدمات ذات جودة عالية ،وهو ما جعل �شرطة دبي حتوز
املركز الأول يف عام  2020بن�سبة  91,6%على م�ستوى الدوائر
احلكومية يف �إمارة دبي وفقاً لدرا�سات ر�أي املتعاملني.
من جانبهما ،عرب املكرمان عن جزيل �شكرهما وامتنانهما ل�شرطة
دبي على هذه املبادرة الطيبة ،م�ؤكدين �أن ما قاما به هو واجب
وطني و�أخالقي جتاه �أفراد املجتمع ،و�أنهما م�ستمران يف العطاء
مبا يدعم م�سرية �شرطة دبي امل�شرفة واملتميزة.
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كهرباء ومياه دبي تطلق لوحة بيانات م�ستخدم ال�شاحن الأخ�ضر
•• دبي-وام

�أط�ل�ق��ت هيئة ك�ه��رب��اء وم�ي��اه دب��ي " ل��وح��ة ب�ي��ان��ات م�ستخدم ال�شاحن
الأخ�ضر" لت�سهيل �إدارة خدمات ال�شاحن الأخ�ضر للمركبات الكهربائية
حيث ميكن ملتعاملي الهيئة امل�سجلني يف خدمة ال�شاحن الأخ�ضر متابعة
املعلومات املتعلقة بال�شحن واال�ستهالك ب�سهولة عرب التطبيق الذكي
للهيئة وموقعها الإلكرتوين.
وتعر�ض لوحة بيانات امل�ستخدم ال�سجل الكامل للمدفوعات اخلا�صة
باملتعامل ور�سما بيانيا يو�ضح كمية اال�ستهالك ومعامالت ال�شحن
وتواريخها كما تتيح للمتعامل �إدارة بطاقات ال�شاحن الأخ�ضر وحتديد
موقع �أق��رب حمطة ل�شحن املركبات الكهربائية التابعة للهيئة والتي

ي�صل ع��دده��ا �إىل �أك�ثر م��ن  300حمطة م��وزع��ة يف �أن�ح��اء �إم��ارة دبي
عالوة على اال�ستفادة من خ�صومات ح�صرية تقدمها الهيئة من خالل
"متجر ديوا" كما تتيح من�صة م�ستخدم ال�شاحن الأخ�ضر للمتعامل
�إمكانية ت�سديد فاتورة ال�شحن.
و�أ�شار معايل �سعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي �إىل �أن تطوير الهيئة املتوا�صل خلدمة "ال�شاحن
الأخ�ضر للمركبات الكهربائية" ي�صب يف �إطار جهودها لت�شجيع ا�ستخدام
و�سائل النقل امل�ستدامة املتمثلة باملركبات الكهربائية والهجينة ويف �إطار
م�ساعيها لتقدمي حلول مبتكرة و�صديقة للبيئة للم�ساهمة يف احلد من
االنبعاثات الكربونية يف قطاع النقل واملوا�صالت وتر�سيخ مكانة دبي
كعا�صمة عاملية لالقت�صاد الأخ�ضر والتنمية امل�ستدامة.

و�أ�ضاف معايل الطاير" :نعمل وفق ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي
"رعاه اهلل" لتحويل دبي �إىل املدينة الأذكى والأ�سعد يف العامل وحتقيق
ا�سرتاتيجية دب��ي للتنقل الأخ�ضر  2030وتعترب م�ب��ادرة "ال�شاحن
الأخ���ض��ر للمركبات الكهربائية" ن��واة ومن��وذج��ا يبنى عليه لرت�سيخ
م�ساهمة دولة الإمارات العربية املتحدة لتحقيق التنمية امل�ستدامة وبناء
اقت�صاد تناف�سي يف م�ستقبل �أقل اعتمادا على امل��وارد النفطية والوقود
الأحفوري عرب تبني ا�سرتاتيجية تنويع م�صادر الطاقة ل�ضمان توفري
بيئة م�ستدامة متتاز ببنية حتتية حديثة وقوية".
يذكر �أن الهيئة توفر خدمة "ال�شحن للمركبات الكهربائية" التي تتيح
للمتعاملني الذين ميلكون ح�سابات للمركبات الكهربائية لدى الهيئة

بالإ�ضافة �إىل ال��زوار املحليني والدوليني /من خالل ميزة "م�ستخدم
زائر" /لبدء �شحن مركباتهم الكهربائية عن طريق م�سح رمز اال�ستجابة
ال�سريعة  QR Codeعلى حمطات ال�شحن واتباع اخلطوات املوجودة
على �أجهزتهم كذلك �أتاحت الهيئة خدمات ال�شاحن الأخ�ضر جلميع
مالكي املركبات الكهربائية عند ت�سجيل مركباتهم لدى هيئة الطرق
واملوا�صالت يف دبي حيث تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي ب�إن�شاء ح�ساب لهم
بعد ت�سجيلهم لدى هيئة الطرق واملوا�صالت وميكن للمتعاملني �إن�شاء
ح�ساب ال�شاحن الأخ�ضر عرب موقع هيئة كهرباء ومياه دبي الإلكرتوين
وتطبيقها الذكي �أو عن طريق نظام ال��رد ال�صوتي التفاعلي يف مركز
رعاية املتعاملني مما ميكنهم من اال�ستفادة من حمطات ال�شحن التابعة
للهيئة يف غ�ضون �ساعة من ت�سجيل املركبة.
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�سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية البحريني يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام

التـــــقى الفــــــريق �ســــــمو ال�شـــــيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س ال ��وزراء وزي��ر الداخلية  ،الفريق �أول معايل ال�شيخ را��ش��د بن
عبداهلل �آل خليفة وزي��ر الداخلية البحريني وذل��ك يف �إك�سبو 2020
دبي.
وج��رى خ�لال اللقاء ا�ستعرا�ض عالقات التعاون املتميزة القائمة بني

الإم��ارات ومملكة البحرين ال�شقيقة و�سبل تعزيزها يف جم��االت العمل
ال�شرطي والأمني.
كما جرى احلديث حول احل��دث العاملي �إك�سبو  2020دب��ي ،ودوره يف
تعزيز تقارب ال�شعوب حول العامل و�أثره الإيجابي يف الرتويج للمنطقة
واالرتقاء بالعالقات بني دول العامل ملا فيه م�صلحة الإن�سانية.
ثم قام الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان والفريق �أول معايل
ال�شيخ را�شد بن عبداهلل �آل خليفة بجولة يف �إك�سبو  2020دبي ،حيث

زارا جناح مملكة البحرين ،واطلعا على �أق�سام اجلناح وما يت�ضمنه من
معرو�ضات متثل ج��زءاً منها �أهم املهن التقليدية من الن�سيج �إىل �صيد
ال�ل��ؤل��ؤ وغ�يره��ا م��ن ت��راث البحرين ال��زاخ��ر وم�ع��رو��ض��ات فنية تظهر
ثقافة وتراث وتاريخ البــــحرين ونــــــماذج حيــــــة وعــــــديــــــدة من الرتاث
البحريني الأ�صيل �إىل جانب نظرة م�ستقبلية لتعزيز االزدهار والرفاه
االجتماعي.
ح�ضر اللقاء وج��ول��ة �إك�سبو  ..معايل الفريق ع�ب��داهلل امل��ري قائد عام

�شرطة دبي واللواء الركن خليفة ح��ارب اخلييلي وكيل وزارة الداخلية
واللواء �سامل ال�شام�سي وكيل الوزارة امل�ساعد للموارد واخلدمات امل�ساندة
وال�ل��واء الدكتور �أحمد الري�سي مفت�ش ع��ام وزارة الداخلية وع��دد من
ال�ضباط من وزارتي الداخلية يف الإمارات والبحرين.
وك��ان �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان قد ا�ستقبل وزي��ر الداخلية
البحريني والوفد املرافق لدى و�صوله الدولة يف مطار �آل مكتوم يف دبي
بح�ضور عدد من امل�س�ؤولني و�ضباط وزارة الداخلية.

وزير العدل يزور جناح �ساحل العاج يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام

�أك ��د م �ع��ايل ع �ب��داهلل ب��ن �سلطان
بن ع��واد النعيمي وزي��ر العدل �أن
"�إك�سبو  2020دبي" يكت�سب
�أهمية خا�صة باعتباره حدثا عامليا
ك �ب�يرا ي�ج�م��ع حت��ت ��س�ق��ف واح��د،
مالمح مهمة من ما�ضي ال�شعوب
وتاريخها وتراثها الإن�ساين ،بكل
ما يت�سم به من تنوع من جانب،
وتطلعات ال�ع��امل وطموحاته �إىل

امل�ستقبل وم��ا �أع��دت��ه ل��ه ،خمتلف
دول �ه��ا م��ن اب �ت �ك��ارات واخرتاعات
و�أف �ك��ار ت�ضمن ل�ل�أج�ي��ال املقبلة
احلياة الكرمية ورغد العي�ش من
جانب �آخ��ر ،يف مزيج ي ��ؤدي ملزيد
م��ن ال �ت �ق��ارب ب�ين ��ش�ع��وب العامل
وب� �ن ��اء ج �� �س��ور ج ��دي ��دة لتوا�صل
ال�ع�ق��ول و�صنع امل�ستقبل كما هو
�شعار املعر�ض.
ج� ��اء ذل� ��ك خ �ل�ال زي � ��ارة معاليه
جل� �ن ��اح � �س ��اح ��ل ال � �ع� ��اج امل � �ق� ��ام يف

منطقة التنقل يف �إك���س�ب��و ،حيث
اطلع معاليه على مكونات اجلناح
ال ��ذي ت�سعى م��ن خ�لال��ه الدولة
غرب الأفريقية للتعريف مبالمح
مهمة م��ن نه�ضتها االقت�صادية
وال�ث�ق��اف�ي��ة ،مب��ا يعك�سه ت�صميم
ج �ن��اح �ه��ا امل �� �س �ت��وح��ى م ��ن البيئة
والثقافة الأف��ري�ق�ي��ة ،وطموحات
� �س��اح��ل ال� �ع ��اج ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل حتت
ال���ش�ع��ار ال ��ذي اخ �ت��ارت��ه جلناحها
وه � ��و " ال� �ط ��ري ��ق �إىل �أفريقيا

اجلديدة".
وي �ت �ن��اول اجل �ن��اح ق���ص��ة التطور
ال ��ذي م��رت ب��ه ��س��اح��ل ال �ع��اج منذ
اال�ستقالل وانتقالها من جمتمع
يعتمد ب�صورة �أ�سا�سية على الن�شاط
ال ��زراع ��ي� ،إىل ت�ن��وي��ع االقت�صاد
والتو�سع يف الأن�شطة ال�صناعية،
يف ح�ين ي�ع��ر���ض اجل �ن��اح الفر�ص
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة امل �ت��اح��ة يف �ساحل
العاج يف �ضوء التو�سع يف العديد
م��ن امل �� �ش��اري��ع امل�ستقبلية �ضمن

ق�ط��اع��ات متنوعة ت�شمل الطاقة
امل�ت�ج��ددة وتكنولوجيا املعلومات
والبنية التحتية وغريها.
و�أ�شاد معايل وزير العدل  -يف ختام
الزياة  -باحل�ضور الأفريقي املتميز
�ضمن " �إك�سبو  2020دبي" حيث
�سلطت امل�شاركة الأفريقية ال�ضوء
على التطور الكبري الذي ت�شهده
�أغ �ل��ب دول ال �ق ��ارة ع�ل��ى خمتلف
الأ�صعدة االقت�صادية واالجتماعية
والتقنية.

عمر العلماء يزور جناح �إيطاليا يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام

زار معايل عمر بن �سلطان العلماء
وزي ��ر دول ��ة ل �ل��ذك��اء اال�صطناعي
واالق �ت �� �ص��اد ال��رق �م��ي وتطبيقات
العمل عن بعد  ،جناح �إيطاليا يف
"�إك�سبو  2020دبي" ،وتعرف
على التجارب التي يعر�ضها اجلناح
امل���س�ت��وح��ى م��ن م�ق��ول��ة "اجلمال
ي �ج �م��ع النا�س" ،وال � ��ذي ي �ق��ع يف
م�ن�ط�ق��ة ال �ف ��ر� ��ص ،ح �ي��ث ك� ��ان يف
ا�ستقباله باولو غلي�سنتي املفو�ض
العام امل�س�ؤول عن جناح �إيطاليا يف
�إك�سبو  2020دبي.
و�أ�� � �ش � ��اد ع �م ��ر � �س �ل �ط��ان العلماء
بجمالية ت�صميم اجلناح الإيطايل
وم��ا يقدمه من جتربة ا�ستثنائية
م� ��ن خ� �ل��ال الأف � � �ك� � ��ار ال ��ري ��ادي ��ة
والإب � ��داع � ��ات ال �ت��ي ي�ستعر�ضها،
معربا ع��ن �إعجابه باملواهب التي
�صممت اجلناح.
واط � � �ل� � ��ع وزي� � � � ��ر دول� � � � ��ة ل� �ل ��ذك ��اء
اال�صطناعي واالق�ت���ص��اد الرقمي
وتطبيقات العمل عن بُعد ،خالل
ال��زي��ارة ،على �أق�سام اجلناح الذي
مت ت�صميمه باالعتماد على مواد

� �ص��دي �ق��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ،وال � ��ذي يربط
اجل � �م � �ه ��ور ب ��ال� �ف� �ن ��ون واجل � �م� ��ال
وامل �ع ��رف ��ة والإب � � � ��داع ،وي �ع �ك ����س يف
ال��وق��ت ذات��ه احل���ض��ارة الإيطالية
ال �غ �ن �ي��ة وال� �ت� �ط ��ور التكنولوجي
ال�ك�ب�ير ال ��ذي ت�شهده �إي�ط��ال�ي��ا يف
خمتلف املجاالت.
و� ُ��ص �م��م اجل �ن��اح الإي� �ط ��ايل الذي
ي�شغل م�ساحة  3500مرت مربع
ب��ارت �ف��اع  25م �ت�را ،يف � �ص��ورة 3

هياكل ل�سفن مقلوبة ،تغطي �سقف
املبنى ،منت�صبة فوق �أعمدة طويلة،
يحمل كل منها لونا من �ألوان علم
�إيطاليا الثالثة ،الأخ�ضر والأبي�ض
والأح� �م ��ر ،وت �ب��دو م��ن �أع �ل��ى مثل
زهرة بثالث بتالت متفتحة.
وي� � �ه � ��دف ال �ت �� �ص �م �ي ��م ،يف �ش ّقه
اخل� � � � ��ارج� � � � ��ي� ،إىل االح� � �ت� � �ف � ��اء
بامل�ستك�شفني الإيطاليني ،الذين
ج��اب��وا ع �ل��ى م ��دى ق� ��رون البحار

ال �ب �ع �ي��دة والأرا�� � �ض � ��ي املجهولة،
م�ؤ�س�سني جلملة م��ن االت�صاالت
والعالقات اجلديدة مع جمتمعات
نائية وح���ض��ارات ف��ري��دة� ،أم��ا من
ال��داخ��ل ،ف�يروي الت�صميم حكاية
ع��ن ج�م��ال �إي�ط��ال�ي��ا ال ��ذي ر�سمت
م �ع��امل��ه ال� �ت� �ب ��ادالت واالت� ��� �ص ��االت
امل �ع��رف �ي��ة والإب� ��داع � �ي� ��ة والفنية
املختلفة م��ع ال���ش�ع��وب والأقاليم
الأخرى.

�إيواء يفتتح عمله الفني قطع البولنغ يف �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام

اف �ت �ت��ح م ��رك ��ز �أب ��وظ� �ب ��ي ل�ل��إي ��واء
والرعاية الإن�سانية – �إيواء ،التابع
ل��دائ��رة تنمية امل�ج�ت�م��ع ب�أبوظبي،
ع�م�ل��ه ال �ف �ن��ي "قطع البولنغ" يف
منطقة اليوبيل ب�إك�سبو 2020دبي
�أم ����س  .ج��اء ذل��ك بح�ضور ك��ل من
معايل ح�صة بنت عي�سى بوحميد،
وزي� � ��رة ت �ن �م �ي��ة امل �ج �ت �م��ع ،ومعايل
ال��دك �ت��ور م�غ�ير خ�م�ي����س اخلييلي،
رئي�س دائرة تنمية املجتمع ،و�سعادة
��س��ارة �شهيل ،امل��دي��ر ال�ع��ام للمركز،
و�أ�صحاب ال�سعادة ومدراء العموم يف
القطاع االجتماعي ب�أبوظبي.
وي �ت��م ع��ر���ض ال�ع�م��ل ال�ف�ن��ي طوال
امل��و� �س��م ل �ي �ك��ون م �ن��ارة للإن�سانية

والعمل االجتماعي ،وقد مت �صنعه
على م��دار ع��ام�ين ب��أي��د  20امر�أة
من احلاالت الإن�سانية الناجية من
االجت��ار بالب�شر ،التي �شملها املركز

برعايته� ،ضمن برامج �إعادة الت�أهيل
النف�سي وال�ت��دري��ب املهني اخلا�صة
بهن ،وذل��ك بالتعاون م��ع و�إ�شراف
جمموعة �أبوظبي للثقافة والفنون،

وهو يتكون من ع�شر قطع «بولنغ»
ع �ل��ى � �ش �ك��ل الإن� ��� �س ��ان وم�صنوعة
ب�ح�ج�م��ه ال�ط�ب�ي�ع��ي و�أم ��ام �ه ��ا كرة
كبرية مكتوب عليها كلمة "احلياة"
ب��ال �ع��رب �ي��ة والإجن �ل �ي ��زي ��ة .وي ��روي
ال�ع�م��ل ال�ف�ن��ي ��ش�ع��ور احل ��االت عرب
ال�شروحات ال�صوتية والكتابات التي
ت�صحبه ،وتعك�س فكرته نظرتهن
للحياة بعد النجاة ودعم املركز لهن،
ح �ي��ث حت��اك��ي جت��ارب �ه��ن القا�سية
لعبة "البولنغ" عند ا�صطدام الكرة
بالقطع اخل�شبية و�سقوط القطع
ث ��م ع��ودت �ه��ا ل �ل��وق��وف م ��ن جديد،
ف �ق��د ��ص��دم�ت�ه��ن احل� �ي ��اة م ��ن قبل
�إال �أن�ه��ن ،مبعونة �أخيهن الإن�سان،
رج�ع��ن للنهو�ض وم��واج�ه��ة احلياة
من جديد.

زوار �أك�سبو  2020يحر�صون على كتابة �أ�سمائهم باخلط العربي
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

يقف زوار �أك�سبو � 2020أمام اخلطاط عبد الفتاح ملحة ليقتنوا �أ�سماءهم
املكتوبة باخلط العربي ،وذل��ك يف جناح �صميم ال��ذي ي�ضم العديد من
اجلوانب الرتاثية والعادات القدمية للحياة اليومية للإماراتي قدمياً،
ولأن اخل��ط العربي ج��زء ال يتجز�أ م��ن الهوية العربية ك��ان ل��ه ح�ضور
قوي يف هذا اجلناح املهم الذي يعك�س بدوره �أهمية احلفاظ على الهوية
الإماراتية ونقل الرتاث من جيل �إىل �آخر واالهتمام ب�شتى القطاعات ذات
ال�صلة بالإرث الثقايف للدولة.
يجل�س الفنان الت�شكيلي اخلطاط عبد الفتاح ملحة يف ركن اخلط العربي
ليقدم منوذجاً حياً ملعنى الت�صالح والت�سامح مع اللغات ،من خالل كتابة
�أ��س�م��اء ال ��زوار ال�ع��رب وغ�ير الناطقني بالعربية ب��اخل��ط ال�ع��رب��ي املميز
واملتداخل ب�شكل �إبداعي وفني يده�ش اجلمهور ،وحول هذا الركن ي�ؤكد
اخلطاط عبد الفتاح ملحة �أن وج��وده يف اك�سبو  2020فر�صة عظيمة
و�شرف كبري �أن �أ�ضيف جزءاً ب�سيطاً من الرتاث �ضمن جمموعة خمتارة
من املهتمني باحلفاظ على التاريخ والرتاث ال�شعبي لدولة الإمارات التى
ع�شت فيها قرابة الأربعني عاماً ،وخالل هذه الفرتة الطويلة متكنت من
نحت �أ�سمي بني جهابذة فن اخلط العربي و�صقلت هذه املوهبة باالطالع
والتدريب من خالل ال��دورات التدريبية و�شاركت يف العديد من املحافل
املحلية والدولية ،وذلك بالعبارات العربية املعروفة.
و�أ� �ض��اف اخل�ط��اط عبد الفتاح ملحة �أن اخل��ط العربي ل��ه رون��ق جميل

و��س�ح��ر ال ي�ع��رف��ه ��س��وى م �ت��ذوق اجل �م��ال ،ف�م��ن اخل��ط مم�ك��ن �أن نر�سم
�أ�شكا ًال كثرية لوجوه وطيور وحيوانات ،بالإ�ضافة �إىل ت�شكيل مناذج من
العبارات يف منظور جمايل يعر�ض يف الأماكن العامة وامل�ساجد وغريها
من الأماكن التى ي�ستوجب وجود هذا الفن ،و�أ�شار �إىل �أن وجوده منذ زمن
طويل بالإمارات جعله ممن �شاركوا يف كتابة اللوحات الإر�شادية للطرق،
وعقد دورات وور���ش عمل للأطفال حتت رعاية هيئة الثقافة والفنون
بدبي لتعليم اخلط العربي ون�شر هذه الثقافة التى تهدف حلب الأطفال
لهذه املوهبة ونقل اخلربات للأجيال.
وك�شف اخل�ط��اط عبد ال�ف�ت��اح ملحة ب��أن��ه نحت جم�سم جلمل بالأبعاد
احلقيقية ،والغريب �أنها كانت �أول مرة ينحت فيها جم�سم بهذا احلجم
وبال�شكل الطبيعي لين�صب �أمام البوابة الرئي�سية ملق�صب دبي ،وبد�أ العمل
بدرا�سة الت�شريح من الكتب واال�ستعانة باملواد اخلام امل�ساعدة من الورق
واحلديد واجلب�س بورد والأ�سمنت واللون ودهان عازل ،ومت تنفيذه من
ر�سم ونحت وده��ان ،وق��د ن��ال �أع�ج��اب اجلميع وا�ستح�سان اجلمهور لأن
اجلمل كان باحلجم الطبيعي .ومن جانبها �أف��ادت اخلطاطة رزان عبد
الفتاح ملحة ب�أنها اكت�سبت املوهبة بالوراثة وا�صقلتها من التعلم امل�ستمر
من والدها ال��ذي �أكت�شف فيها املوهبة مبكراً ومن��ى فيها ع�شق الري�شة
والقلم واللألوان والتعامل مع الورق والر�سم والنحت ،م�شرية �إىل �أنها
تطور من نف�سها وتتعلم كل ما هو جديد يف هذا الفن ،وعربت عن �سعادتها
بامل�شاركة يف �أك�سبو  2020وتطمح يف �أن ينال عملها �إعجاب الزوار وتظل
كلماتها والأ�سماء التى كتبتها �ضمن مقتنياتهم عند عودتهم لدولهم.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فري�ش
فودز لإدارة املزارع
رخ�صة رقم CN 4027192: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/خمبز
باتر اند بريد
رخ�صة رقم CN 3844176: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/مزرعة النجوم
لرتبية الطيور الداجنة
رخ�صة رقم CN 1796310:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد علي احمد الزبيدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد علي احمد الزبيدي
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
تاج ال�سلطان للعطور
رخ�صة رقم CN 1659827: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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:العارف لبطاريات ال�سيارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:ليوا  ,جفن  ,قطعة  26مكتب  , 24مبنى ال�سيد �سامل
حممد متعب غامن واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1016680 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جوين كافيه
رخ�صة رقم CN 2699048:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حمدان عبداهلل �سامل فطيمه املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد قما�ش طار�ش خليفه املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سكوبد
دياليت�س للحلويات
رخ�صة رقم CN 3704361: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

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة النجار الزراعية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني و�سط املدينة  -حي امل�ضيف � -شارع خليفه بن زايد
 مبنى ال�سيد�/سيف حممد غامن احمد واخرينرقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1114987 :

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�/ستاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/11/24:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 22AE2C724E26AB22FAD:تاريخ التعديل2021/12/6:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إعــــــــــالن

العدد  13410بتاريخ 2021/12/7

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل �شم�سة لالدوات الكهربائية
رخ�صة رقم CN 1027598:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حار�س ماتومال %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على �سعيد مبارك عبداهلل العتيبه
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل �شم�سة لالدوات الكهربائية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم طيب
رخ�صة رقم CN 1046660:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /
�إ�ضافة حميد عبداهلل �سعيد ا�سماعيل املهريى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل �سعيد ا�سماعيل ن�صر املهريى
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم طيب

SHAMSA ELECTRICAL ACCESSORIES SHOP

TAYYIB RESTAURANT

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايراي
لتمثيل ال�شركات
رخ�صة رقم CN 2840150: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/اما�سي
خلدمات رجال االعمال
رخ�صة رقم CN 1150608: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)

�إعــــــــــالن

�إىل /حمل �شم�سة لالدوات الكهربائية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SHAMSA ELECTRICAL ACCESSORIES SHOP - 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

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/تريه �آ�سه للمقاوالت وال�صيانة العامة
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2855213:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /فادى �سليمان ال نبوت من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /فادى �سليمان ال نبوت من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد يو�سف نا�صر جا�سم الزعابى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /تريه �آ�سه للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سريف مي خلدمات ا�ستقدام
العمالة رخ�صة رقم CN 1298511:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من� /سريف مي خلدمات ا�ستقدام العمالة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/زون للخدمات البيئية
رخ�صة رقم CN 4071398:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /زون للخدمات البيئية

SERVE ME MANPOWER RECRUITMENT SERVICES

ZONE ENVIRONMENTAL SERVICES

�إىل /م�ؤ�س�سه �سريف مي ملتابعة املعامالت

�إىل /جرين كود الدارة املرافق

SERVE ME FOR TRANSACTIONS FOLLOW UP SERVICES EST

GREEN CODE FACILITY MANAGEMENT

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات متابعة املعامالت 8299003
تعديل ن�شاط  /حذف خدمات مكاتب التو�سط يف توظيف العمالة 7810001
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعديل عنوان  /من �أبوظبي �أبوظبي �أبوظبي �إىل �أبوظبي جزيرة ابوظبي
�شرق  202101911202 202101911202 2-16كي ام كي للعقارات  -ذ م م
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

TRE ESSE CONSTRUCTION & MAINTENANCE SERVICES L.L.C

�إىل  /تريه ا�سه للمقاوالت وال�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
TRE ESSE CONSTRUCTION & MAINTENANCE SERVICES 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/ترافل بالنر للعطالت
رخ�صة رقم CN 2708654:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شم�س الدين تاتانكاندى �شيكيناكاندى %49
تعديل مدير � /إ�ضافة �شم�س الدين تاتانكاندى �شيكيناكاندى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سعيد حممد احمد يعروف املن�صورى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سعيد حممد احمد يعروف املن�صورى من � % 100إىل %51
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ترافل بالنر للعطالت

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/البيت املا�سي لأعمال الديكور
رخ�صة رقم CN 1134558:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /البيت املا�سي لأعمال الديكور

�إعــــــــــالن

TRAVEL PLANNER HOLIDAYS

�إىل /ترافل بالنر للعطالت ذ.م.م

TRAVEL PLANNER HOLIDAYS L.L.C

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

�إعــــــــــالن

DIAMOND WORKS DECOR WORKS

�إىل /البيت املا�سي لل�صيانة العامة والديكور
AL BAIT AL MASI GENERAL MAINTENANCE AND DECOR

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط  /حذف ق�ص وتف�صيل ال�ستائر 9524002
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)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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�إىل /مطعم بيتاك

�إعــــــــــالن

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكيورت للمحا�سبة القانونية واال�ست�شارات
ال�ضريبية ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ2021/11/10:
وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق
لدى كاتب العدل بالرقم - 2122001776:تاريخ التعديل2021/12/5:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13410بتاريخ 2021/12/7

BAETHAK RESTAURANT

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة املنهل خلدمات ال�سيارات  -ذ م م
رخ�صة رقم CN 1018755:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سلطان حممد خمي�س البادى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سلطان حممد خمي�س البادى من � % 50إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نايف حممد خمي�س البادى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل نوع رخ�صة  /من حرفية �إىل جتارية
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ور�شة املنهل خلدمات ال�سيارات  -ذ م م
ALMANHAR AUTO SERVICES WORKSHOP- L L C

�إىل  /ور�شة املنهل خلدمات ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ALMANHAL ATUO WORKSHOP- 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)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اخليار االف�ضل خلدمات الفح�ص  -فرع
ابوظبي رخ�صة رقم CN 1180926:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدالرحيم ا�سماعيل على عبدالرحيم الفهيم %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اخليار االف�ضل خلدمات الفح�ص

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ماجيك وورد لل�صيانة العامة وخدمات

�إعــــــــــالن

BEST CHOICE TESING SERVICES

تعديل وكيل خدمات  /حذف �صالح حممد نا�صر �سعيد املعمرى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جونا�سيالن اوما
تعديل ر�أ�س املال  /من � 250000إىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من فرع �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /اخليار االف�ضل خلدمات الفح�ص  -فرع ابوظبي

BEST CHOICE TESTING SERVICES -ABU DHABI BR

�إىل /بي �سي تي ا�س خلدمات الفح�ص والتفتي�ش ذ.م.م

C T S TESTING AND INSPECTION SERVICES L.L.C

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

�إعــــــــــالن

التنظيف رخ�صة رقم CN 3679931:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد الطاف ح�سني ليت توزامال ح�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف طارق حم�سن ح�سني ال�سعدى الكثريى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ماجيك وورد لل�صيانة العامة وخدمات التنظيف
MAGIC WORLD GEN MAINTENANCE AND CLEANING SERVICES

�إىل  /ماجيك وورد لل�صيانة العامة وخدمات التنظيف � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
MAGIC WORLD GEN MAINTENANCE AND CLEANING SERVICES - 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)
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مكتوم بن حممد ي�ستقبل الر�ؤ�ساء التنفيذيني ل�شركة ني�سان موتورز يف مقر �إك�سبو  2020دبي
•• دبي-وام

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية� ،صباح �أم�س الر�ؤ�ساء التنفيذيني
ل�شركة ني�سان موتورز ال�شريك الر�سمي لقطاع ال�سيارات يف �إك�سبو دبي
 .2020فقد ا�ستقبل �سموه يف مبنى القادة يف �إك�سبو  2020دبي ،ا�شواين
غوبتا ،الرئي�س التنفيذي للعمليات يف �شركة ني�سان ،وغييوم كارتييه ،رئي�س
منطقة �أفريقيا وال�شرق الأو�سط والهند و�أوروبا و�أوقيانو�سيا يف ال�شركة،
وفريدريك كينيت�س ،نائب رئي�س املنطقة ل�ش�ؤون ال�شركات .و�أثنى �سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم خالل اللقاء على دور القطاع
اخلا�ص ك�شريك رئي�سي يف م�سرية التنمية االقت�صادية على م�ستوى الدولة،

وحر�ص القيادة الر�شيدة على تهيئة كافة الظروف التي ت�سمح للم�ؤ�س�سات
الوطنية والعاملية بامل�شاركة الإيجابية يف دفع م�سرية التطوير االقت�صادي،
يف �ضوء ال�شراكة املمتدة منذ عقود بني القطاعني احلكومي واخلا�ص يف
خمتلف املجاالت .كما �أ�شاد �سموه بدور امل�ؤ�س�سات العاملية يف ر�سم مالمح
امل�ستقبل من خالل توفري خدمات وم�شروعات ومبادرات تهدف بالدرجة
الأوىل خلدمة وراحة الإن�سان �ضمن خمتلف القطاعات امل�ستقبلية ،وهو ما
اجتمع العامل من �أجله يف �أك�سبو  2020دبي ال��ذي يجمع بني �أجنحته
ر�ؤى و�أفكار  192دولة نحو امل�ستقبل .ح�ضر اللقاء معايل رمي الها�شمي،
وزي��رة دول��ة ل���ش��ؤون ال�ت�ع��اون ال��دويل امل��دي��ر ال�ع��ام لإك�سبو  2020دبي،
والدكتورة �أمينة الر�ستماين ،ع�ضو جمل�س الإدارة -جمموعة عبدالواحد
الر�ستماين.

ي�ست�ضيفه احلدث العاملي �إك�سبو  2020دبي

09

وزارة تنمية املجتمع حتتفي باملتطوعني يف يوم التطوع العاملي
•• دبي-الفجر:

اح�ت�ف��ت وزارة تنمية املجتمع يف
احل � ��دث ال �ع��امل��ي الأك �ب��ر �إك�سبو
 2020دبي بيوم التطوع العاملي
ال � � ��ذي ي� ��� �ص ��ادف اخل ��ام� �� ��س من
دي�سمرب م��ن ك��ل ع ��ام ،وبح�ضور
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزير الت�سامح والتعاي�ش املفو�ض
ال � �ع� ��ام لإك �� �س �ب ��و 2020دبي ،
ومعايل ح�صة بنت عي�سى بوحميد
وزي� ��رة ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م��ع ،ومعايل
رمي ال �ه��ا� �ش �م��ي وزي� � ��رة ال ��دول ��ة
ل �� �ش ��ؤون ال �ت �ع��اون ال� ��دويل مدير
ع� ��ام م �ك �ت��ب �إك�سبو2020دبي
وع��دد من ال�شخ�صيات املجتمعية
وامل �� �س ��ؤول�ين وال �ق �ي��ادات والفرق
ال�ت�ط��وع�ي��ة  ،ب�ف�ع��ال�ي��ات و�أن�شطة
مكثفة ومب�شاركة متطوعني من
خمتلف اجلن�سيات والأعمار ممن
كان لهم دور يف تنظيم هذا احلدث
 ،حيث ت�ضمن جل�سة ع�صف ذهني
ال� �س �ت �� �ش��راف م���س�ت�ق�ب��ل وم�سرية
ال �ع �م ��ل ال� �ت� �ط ��وع ��ي ،وفعاليات
ع��ام��ة ت�ب�رز ق���ص����ص م�ل�ه�م��ة من
املتطوعني الذين كر�سوا حياتهم
ل�ل�م�ج�ت�م��ع والإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة ب�شكل
ع ��ام ،و�إ�� �ش ��ادات بعظم الإجن� ��ازات
ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا م �ت �ط��وع��و �إك�سبو
2020دبي احلدث العاملي الأهم
الذي ا�ستقطب ال�شعوب وجمعهم
يف دول ��ة ت ��ؤم��ن ب��اخل�ير والعطاء
ل�ل�ج�م�ي��ع ،وي ��أت��ي ه ��ذا االحتفال
بالتعاون مع اك�سبو  2020دبي
 ،وم��ؤ��س���س��ة الإم� � ��ارات وبرنامج
الأمم امل� �ت� �ح ��دة للمتطوعني،
والهيئة الدولية جلهود التطوع
". "IAVE
وح� ��ول ه ��ذا ال �� �ش ��أن ق ��ال ال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير
الت�سامح والتعاي�ش املفو�ض العام
لإك�سبو  2020دبي يف كلمته يف
ح��دي�ق��ة ال�ي��وب�ي��ل "التطوع قيمة
�إن�سانية متجذرة يف جمتمع دولة

• نهيان بن مبارك  :التطوع قيمة �إن�سانية متجذرة يف جمتمع دولة الإمارات
• ح�صة بوحميد  :التطوع يعزز تطلعات املجتمعات نحو امل�ستقبل
الإم ��ارات العربية املتحدة غر�س
ب��ذوره��ا ال��وال��د امل��ؤ��س����س ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان �آل نهيان ،طيب
اهلل ث� ��راه ،وج�ع�ل��ت م�ن��ه القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة م�ن�ه��ج ع �م��ل و�أ�سلوب
ح� �ي ��اة .وه� ��و ن ��اب ��ع م ��ن ثقافتنا
القائمة على االح�ترام والت�سامح
والتعاون والعطاء.
و�أ�ضاف معاليه �أن �إك�سبو 2020
ف��ر� �ص��ة ل�ل�ج�م�ي��ع م ��ن مواطنني
وم �ق �ي �م�ي�ن ع� �ل ��ى ه � ��ذه الأر� � � ��ض
ال�ط�ي�ب��ة ل�ي�ك��ون��وا م�ع�ن��ا يف رحلة
توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل
ول��رد اجلميل ملجتمعهم وتقدمي
� �ص��ورة م�شرقة ل��دول��ة الإم� ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة و�إب� ��راز تنوعها
وغناها وهو ما يظهر جليا يف تنوع
ث�ق��اف��ات متطوعينا وجن�سياتهم
و�أع �م ��اره ��م وخ�ب�رات �ه��م .ك �م��ا �أن
اخل� �ب��رات امل�ك�ت���س�ب��ة وال �ك �ف ��اءات
التي �ساهم برنامج املتطوعني يف

بنائها ومتكينها �ستجعل من هذا
ال�برن��ام��ج املتميز والأ��ض�خ��م من
نوعه على م�ستوى املنطقة جزءا
م��ن �إرث �إك�سبو الإي�ج��اب��ي الذي
�سيمتد لأبعد من الأ�شهر ال�ستة
النعقاد احل��دث ال��دويل وي�ستمر
ل�سنني طويلة قادمة.
و�إن ت��زام��ن �إك���س�ب��و  2020دبي
م ��ع اح �ت �ف��االت �ن��ا ال��وط �ن �ي��ة بعيد
االحتاد اخلم�سني ميثل فر�صة لنا
للت�أمل يف �إجن��ازات خم�سني عاما
م�ضت وال�ت�ط�ل��ع ق��دم��ا خلم�سني
قادمة والتفكر فيما نريده ملئوية
الإم � ��ارات ع�ل��ى خم�ت�ل��ف ال�صعد،
وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا اجل��ان��ب التطوعي.
ن��ري��د �أن ي�ك��ون العمل التطوعي
رك � �ي� ��زة م ��ؤ� �س �� �س �ي��ة را�� �س� �خ ��ة يف
ك� ��ل ج� ��وان� ��ب ال �ع �م ��ل املجتمعي
واحل �ك��وم��ي والإن �� �س��اين يف بلدنا
و�أن يكون للجميع �إ�سهام دائم فيه
مبا يعود باخلري على املجتمع ويف

الوقت ذاته يعزز من بناء كفاءات
وق��درات الأف��راد وامل�ؤ�س�سات لبناء
م�ستقبل �أف�ضل للجميع".
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ق��ال��ت م �ع��ايل ح�صة
بنت عي�سى بوحميد وزيرة تنمية
امل �ج �ت �م��ع� ،أن االح �ت �ف ��اء باليوم
العاملي للتطوع هو مبثابة �إ�شادة
ب� ��الأع � �م� ��ال اخل �ي�ري� ��ة وال �ع �ط ��اء
واح �ت �ف��ا ًء ب��امل�ت�ط��وع�ين يف جميع
�أن�ح��اء ال�ع��امل ،ال �سيما متطوعي
�إك���س�ب��و ال��ذي��ن نفخر ب�ه��م ونعتز
مب ��ا ي �ت �ط��وع��ون م ��ن �أج � �ل� ��ه� .إن
واجبنا يحتم علينا ت�شجيع جميع
اجلهود املبذولة يف جمال التطوع
على م�ستوى العامل وحتفيز دور
التطوع وتفعيله من �أج��ل تعزيز
�أهداف التنمية امل�ستدامة التابعة
للأمم املتحدة .2030
و�أ� � �ض� ��اف� ��ت م � �ع ��ال � �ي � �ه ��ا�:إن ه ��ذه
الفر�صة اال�ستثنائية التي جتمعنا
حتت مظلة �إك�سبو  2020دبي،

مكنتنا من االحتفال باملتطوعني
والإ�� �ش ��ادة ب ��إجن��ازات �ه��م املده�شة
يف حت�سني احل �ي��اة ع�ل��ى م�ستوى
ال �ع��امل؛ ك�م��ا �أت��اح��ت ل�ن��ا معرفة
ق�ص�ص جن��اح ملهمة ع��ن ه�ؤالء
الأب � � �ط� � ��ال امل� �ج� �ه ��ول�ي�ن ال ��ذي ��ن
كر�سوا حياتهم يف �سبيل حت�سني
م���س�ت��وي��ات جمتمعاتهم وخدمة
الإن�سانية ب�لا ح��دود �أو مواجهة
التمييز على وج��ه غ�ير منقو�ص
�سواء من خالل التطوع على �أر�ض
الواقع �أو التطوع افرتا�ضياً يف �أي
مكان ويف �أي وقت ،حيث �أن هدفنا
امل�شرتك هو "خدمة الإن�سانية".
وت ��اب� �ع ��ت م� �ع ��ايل وزي � � ��رة تنمية
امل�ج�ت�م��ع�" :إن ال�ع�م��ل التطوعي
هو �أ�سمى ر�سالة قد ن�ؤديها للأمة
وامل �ج �ت �م��ع والإن� ��� �س ��ان ول �ه��ا �أث ��ر
�إيجابي عظيم على كل منهم ،لذا
ف�إن التطوع يحظى باهتمام عاملي
باعتباره �أحد الأه��داف الرئي�سية

للتنمية امل�ستدامة ال�ت��ي تتحقق
مب �� �س��اع��دة احل �ك ��وم ��ة والقطاع
اخل� ��ا�� ��ص وال �� �س �ل �ط ��ات وهيئات
املجتمع املدين والأ�سرة واملجتمع
ككل .فعندما تزداد فعالية التطوع
وت� ��أث�ي�ره ،تتمتع ال �ب �ل��دان بواقع
�أق � ��وى وح� �ي ��اة �أف �� �ض��ل ورفاهية
�أكرب" .و�أ�شارت معاليها �إىل وجود
�أك�ثر من مليار متطوع يقدمون
ال �ع��دي��د م ��ن الأع � �م� ��ال احل�سنة
ويقومون بالعديد من الت�صرفات
الإيجابية؛ حيث يبذل املتطوعون
على م�ستوى العامل جهوداً تنموية
تعادل اجلهود التي ي�ؤديها 109
مليون عامل ب��دوام كامل ،وقالت
م�ع��ال�ي�ه��ا" :بلغت ن�سبة اجلهود
التطوعية التي تقوم بها الإناث
 57%على م�ستوى العامل ،وبلغ
عدد املتطوعني الإناث يف الأعمال
ال�ت�ط��وع�ي��ة غ�ي�ر ال��ر��س�م�ي��ة على
م���س�ت��وى ال �ع��امل ح ��وايل ،59%

وه ��ذه ��ش�ه��ادة ف�خ��ر واع �ت��زاز لهم
ولنا ولكم".
وي� ��أت ��ي االح �ت �ف��ال ب �ي��وم التطوع
ال �ع��امل��ي يف �إك �� �س �ب��و 2020دبي
الذي جمع متطوعني من خمتلف
اجلن�سيات  ،امل�سجلني يف املن�صة
ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ت�ط��وع "متطوعني.
امارات" ،volunteers.ae
ح �ي��ث � �ص �م��م �إك �� �س �ب��و برناجما
مم �ي��زا ل�ل�م�ت�ط��وع�ين ل�ي�ق��دم لهم
جتربة مميزة وفريدة من نوعها
للتعلم وال�ت��وا��ص��ل لل��أف��راد من
خمتلف �شرائح املجتمع ،مب��ن يف
ذلك الطالب واخلريجون وربات
ال �ب �ي��وت وامل �ت �ق��اع��دون و�أ�صحاب
الهمم.
ح�ي��ث م�ث��ل امل�ت�ط��وع�ين يف اك�سبو
2020دبي �أك� �ث��ر م ��ن 135
جن�سية  ،و 47باملائة منهم من
م��واط �ن��ي دول � ��ة الإم � � � ��ارات53 ،
ب��امل��ائ��ة م��ن خم�ت�ل��ف اجلن�سيات،

و 49ب��امل��ائ��ة رج ��ال 51 ،باملائة
م ��ن ال �ن �� �س��اء  ،و 42ب��امل��ائ��ة من
امل �ت �ط��وع�ين ت��زي��د �أع �م��اره��م عن
الـ30عاما و 58ب ��امل ��ائ ��ة تقل
�أعمارهم عن  30عاما ،و�أ�شارت
�إح�صائيات �إك�سبو �أن  63باملائة
م ��ن امل �ت �ط��وع�ين ال ��ذي ��ن ت �ت�راوح
�أع� �م ��اره ��م ب�ي�ن 18و 24عاما
ه��م م��ن م��واط�ن��ي دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة  65 ،باملائة من
الإناث  ،و 35باملائة من الذكور.
وك� ��ل ه� ��ذه الأرق� � � ��ام ت� ��ؤك ��د دعم
امل�ت�ط��وع�ين ل�سل�سلة وا��س�ع��ة من
ال�ب�رام��ج وال �ف �ع��ال �ي��ات م�ن��ذ بدء
�إك���س�ب��و يف �أك �ت��وب��ر  2021حتى
31مار�س ،2022ويعتربون
نقطة و��ص��ل جلميع زوار �إك�سبو
م � ��ن خم �ت �ل ��ف اجل� �ن� ��� �س� �ي ��ات من
زائ� ��ري� ��ن وم �ق �ي �م�ين ع �ل��ى �أر�� ��ض
ال ��وط ��ن ،ح �ي��ث ت �ت �ن��وع �أدواره � � ��م
لأك �ث ��ر م� ��ن  30جت� ��رب� ��ة ،ب ��دء
م��ن اال�ستقبال وال�ضيافة ودعم
�أج�ن�ح��ة ال ��دول امل���ش��ارك��ة والنقل
وكبار ال�شخ�صيات والدعم التقني
ووحدات الدعم احليوية وغريها
م��ن �أرك � ��ان وزواي � ��ا �إك �� �س �ب��و التي
حتت�ضن امل�ت�ط��وع�ين ل�ت�ق��دم لهم
جتربة تطوعية المثيل لها.

هندورا�س ت�ستقبل الزوار مبج�سمات �أثرية وجدريات زيتية يف جناحها ب�أك�سبو 2020
•• �أك�سبو � :أ�سامة عبد املق�صود

ي�ق��دم ج�ن��اح ه�ن��دورا���س يف اك�سبو
 2020دبي مزيج من الثقافات
وال� �ت ��اري ��خ ال � ��ذي ي �ج��ذب ال � ��زوار
ويجعلهم يقفون �أم��ام دول��ة تعرب
ع��ن نف�سها م��ن خ�لال م�شاركتها
يف ه� ��ذا احل � ��دث ال �ك �ب�ي�ر ،وككل
الدول امل�شاركة تروج دولة هندرا�س
لنف�سها وت�ع��رف بعاداتها وقيمها
الإن�سانية يف قالب من الت�صميم
املعرب عن التطلع الذي ت�سعى �إليه
لتحقيقه ،فمنذ اللحظات الأوىل
ل��زي��ارة اجل�ن��اح جن��د رده��ة وا�سعة
وقد ق�سمت لغرف متعددة يف�صلها
عدداً من اللوحات الإر�شادية والتى
حتتوي على املعلومات الوفية عن
ال�ق�ط��اع��ات املختلفة م��ن مناحي
احلياة.

ي�ستقبل جناح هندورا�س يف اك�سبو
 2020بت�صميم م��رت�ف��ع عليه
ر��س��وم��ات ب��ارزة تتحد يف ال�صورة
ولكن كلة لقطة بارزة عن الأخرى
وت�شكل �صورة عامة غري منف�صلة،
ومدخل يف املنت�صف على جانبية
�سيدة عجوز بوجه مبت�سم وفتاة
على اجلانب الأخ��ر بينهما الباب
الرئي�سي ،وامل�ساحة الداخلية مت
تق�سيمها ب�شكل اح �ت�رايف مريح
للب�صر وللم�شاهدة وامل� ��رور بني
امل� ��� �س ��ارات ال��وا� �س �ع��ة ،ف �� �ض�لا عن
الأل��وان التى مت توزيعها ب�أ�سلوب
فني مبتكر ي�ج��ذب ال�ع�ين ويريح
الأع���ص��اب وي��دع��و ال��زائ��ر للت�أمل
واك� �ت� ��� �ش ��اف ه � ��ذه ال � ��دول � ��ة التى
اختارت منطقة الفر�ص يف �أك�سبو
لتعرب عن ذاتها وتروج لنف�سها من
خالله.

ت�ب��د�أ ال��رح�ل��ة يف ج�ن��اح هندورا�س
ب��ا��س�ت�ق�ب��ال ال��زائ��ري��ن م��ن طائر
ال� �ب� �ب� �غ ��اء امل � �ت� ��دىل م� ��ن ال�سقف
وي� �ق ��اب� �ل ��ه ط ��ائ ��ر �أخ � � ��ر ب� ��أل ��وان ��ه
املتداخلة والكثرية التى ت�شكل روح
الأر���ض وانتاجها املتنوع ،وتواجه
الزائر لوحة تعريفية عن الدولة
موقعها وم�ساحتها وع��دد �سكانها
وت �� �ض��اري �� �س �ه��ا وا�� �س ��م عا�صمتها
وال�ع�م�ل��ة ال �ت��ى ت�ت�ع��ام��ل ب �ه��ا ،وكل
ما يتعلق باملعرفة العامة للدولة،
وامل�ساحة الكلية مت تنظيمها تباعاً
ح�سب الأول ��وي ��ة ،ف�ت�ب��د�أ التاريخ
واملج�سمات الأثرية ل�شكل الإن�سان
يف امل��ا��ض��ي وق�ب��ل امل�ي�لاد يف لوحة
منحوتة ب�إبداع متقن وابتكار فذ.
ومت ��ر ال��رح �ل��ة ب��ال �ت �ن��وع احليوي
ل �ل �ب �ي �ئ��ة يف ه� � �ن � ��دورا� � ��س واه � ��م
امل �ح��ا� �ص �ي��ل ال �ن �ب��ات �ي��ة وال � �ب� ��ذور

احلقيقية التى جلبت من الدولة
لعر�ضها باجلناح يف �أك�سبو ،كما
ت �ب�ين ل��وح��ة ج ��داري ��ة مر�سومة
ب��أل��وان الزيت ملكونات البيئة من
ب�شر وح �ي��وان وط �ي��ور و�شواطئ،
وك � ��أن ال �ل��وح��ة ال�ت�ع�ب�يري��ة جتمع
جميع البيئة واحل �ي��اة وعالقتها
ب� ��الأر�� ��ض وال � ��دول � ��ة ،ويف غرفة
�أخ� ��رى ت�ظ�ه��ر ال���س��واح��ل واجل ��زر
واملعامل ال�سياحية والرتاث الغني
ب��ال �ث �ق��اف��ة وال �ف �ن ��ون ،ف���ض�لا عن
ا�ستك�شاف ال�شعب الهندورا�سي
والرتويج له من عدة زواي��ا ،منها
عر�ض الأح�ج��ار االثرية يف �أرفف
زجاجية على �شكل متحف م�صغر
ولكل حجر معلوات خا�صة به.
و�أه�ت��م جناح هندورا�س يف �أك�سبو
 2020ب�ع��ر���ض من ��اذج حقيقية
ون���س��خ ط�ب��ق الأ� �ص��ل م��ن الأث� ��ار،

باال�ضافة لعر�ض �صور الأماكن
الأث ��ري ��ة وم �ق��اط��ع م �� �ص��ورة عرب
�شا�شات تتحدث عنها بالتف�صيل
وتعطي ال��زائ��ر ان�ط�ب��اع جيد عن
هذه املناطق الأثرية وال�سياحية،
وخ���ص����ص اجل �ن ��اح رك ��ن للحرف
ال �ي��دوي��ة وال �� �ص �ن��اع��ات احلرفية
التى يجيدها �سكان الهندورا�س،
وتلك امل�شغوالت تعرب عن احلياة
اليومية والإرث الثقايف والرتاث
واه��م ال �ع��ادات والتقاليد ،وتقدم
نبذة عن التنوع احليوي يف الدولة،
كما تركز على الغو�ص وال�سواحل
ال�شاطئية واحلياة البحرية وتنوع
ال�ترب��ة و�أه ��م النتجات الزراعية
م ��ن ف��اك �ه��ة وحم��ا� �ص �ي��ل نباتية،
كما ركز اجلناح على ن�شر لوحات
ت���ض��م ه ��ذه امل�ن�ت�ج��ات مبج�سمات
حقيقية ول��وح��ات تعبريية منها

لوحة ت�صلح غالف لكتاب ق�ص�ص
�أطفال حيث ت�ضمت هذه اللوحة
ق ��رد ي�ج�ل����س مت��ت ��ش�ج��رة وتنوع
ال�ن�ب��ات��ات خلفة ب��أل��وان�ه��ا املبهرة
التى تعرب ع��ن الطبيعة اخلالبة
التى متتلكها دولة الهندورا�س.
وقد اهتم جناح هندورا�س يف �أك�سبو
 2020ب��اجل��ان��ب االقت�صادي
ح �ي��ث ف � ��رد ل ��ه م� �ك ��ان خم�ص�ص
ل�لات �ف��اق �ي��ات واب� � ��رام ال�صفقات
اال�ستثمارية من جميع دول العامل
وال �ت �ب ��ادل ال �ت �ج ��اري ،وذل� ��ك من
خ�لال ال�تروي��ج الكت�شاف فر�ص
اال��س�ت�ث�م��ار يف ج�م�ي��ع القطاعات
امل �ن �ت �� �ش��رة يف ال ��دول ��ة م ��ن زراع ��ة
و�صناعة وجت��ارة ،ق�ضال عن كون
هندورا�س من ال��دول التى ت�سعى
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة والتطوير
امل�ستمر يف �شتى املجاالت.
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ال�صني ت�سجل � 61إ�صابة جديدة بكورونا

رئي�س وزراء اليابان ي�سعى لتح�سني القدرات الدفاعية
•• طوكيو-رويرتز

تعهد رئي�س ال ��وزراء الياباين فوميو كي�شيدا �أم����س االثنني
ب�ضمان زي��ادة �أج��ور العاملني حلماية االقت�صاد م��ن ارتفاع
الت�ضخم العاملي م��ع تعزيز ال �ق��درات الدفاعية للبلد الذي
ي��واج��ه ت�ن��ام��ي ال�ن�ف��وذ ال�صيني ويتح�سب لت�صرفات كوريا
ال�شمالية غري املتوقعة.
و�أدىل ك�ي���ش�ي��دا ب �ه��ذه ال�ت���ص��ري�ح��ات يف ي ��وم اف �ت �ت��اح جل�سة
ا�ستثنائية للربملان عقدت ملناق�شة ميزانية تكميلية للحد من
�أثر جائحة كوفيد 19-يف حني ي�سعى لإ�صالح االقت�صاد قبل
�أن يبد�أ يف الإ��ص�لاح امل��ايل .وزي��ادة الأج��ور هي �سبيل رئي�س
ال ��وزراء ملواجهة االنكما�ش امل��ايل بتغيري اجت��اه دورة النمو
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املنخف�ض يف الأجور و�ضعف الإنفاق اال�ستهالكي  ..ويف الوقت
نف�سه ت�شجيع ال�شركات اليابانية على الإنفاق من �سيولتها،
التي بلغت م�ستويات قيا�سية ،على زيادة الأج��ور واال�ستثمار.
وفيما يتعلق بال�سيا�سة الأمنية قال كي�شيدا �إن اليابان �ســــــتعزز
ب�شــــكل �أ�سا�سي و�ضعهـــــــا الدفاعــــــــي بدرا�ســـــــة خيارات منها
امتالك القدرة على �ضرب قواعد العدو .و�أ�ضاف “من �أجل
حماية حياة �أفراد ال�شعب و�سبل عي�شهم� ،سندر�س كل اخليارات
ومنها القدرة على مهاجمة قواعد العدو  ...وتعزيز و�ضعنا
الدفاعي ب�شكل �أ�سا�سي وعلى وجه ال�سرعة» .وميثل امتالك
مثل ه��ذه ال �ق��درات حت��وال يف و�ضع طوكيو الع�سكري املقيد
بالد�ستور ال�سلمي الذي و�ضع بعد احلرب العاملية الثانية ومن
املفرت�ض �أن تقوم ب��دور ال��درع يف �إط��ار حتالفها مع الواليات

امل�ت�ح��دة يف ح�ين ت�ت��وىل وا��ش�ن�ط��ن دور ر�أ� ��س احل��رب��ة .وقال
كي�شيدا �إنه يف �إطار زيادة القدرات الدفاعية �ستقوم احلكومة،
خالل عام ،بتجديد ثالث وثائق �أ�سا�سية حتدد �إطار ال�سيا�سة
الأمنية ،وهي ا�سرتاتيجية الأمن الوطني و�إر�شادات برنامج
الدفاع الوطني وبرنامج الدفاع متو�سط املدى .وفيما يتعلق
مبواجهة جائحة كوفيد 19-قال كي�شيدا �إنه �سيتيح احل�صول
على جرعات من�شطة من اللقاحات دون انتظار انتهاء فرتة
ثمانية �أ�شهر حددتها احلكومة بعد اجلرعة الثانية .وتزايدت
الدعوات لت�سريع �إعطاء اجلرعات املن�شطة يف اليابان مع بدء
انت�شار �أوم�ي�ك��رون املتحور اجلديد من فريو�س ك��ورون��ا على
م�ستوى العامل على الرغم من �أن �أع��داد الإ�صابات بكوفيد-
 19ظلت منخف�ضة يف الأ�سابيع الأخرية.

كانت مولد عبارة «جمهورية املوز»

هندورا�س :زيومارا كا�سرتو لإنقاذ دولة ّ
ه�شة!...

قد ي�ؤدي انتخاب زيومارا �إىل حت�سني �أو�ضاع بلد �ضعيف ،ي�ستنزفه نزوح �سكانه �إىل الواليات املتحدة
•• الفجر –خرية ال�شيباين
ظهرت عبارة “جمهورية املوز” عام  1904بقلم
الكاتب الأمريكي �أو .هرني ،وقد متت �صياغتها
لأول مرة لو�صف هندورا�س ،ثم مت تطبيقها على
البلدان املجاورة.
وعلى غرار دول �أمريكا الو�سطى الأخرى ،كانت
هذه الدولة يف ذلك الوقت م�ستعمرة �شبه زراعية،
حيث �ضاعفت �شركة الفواكه املتحدة االمريكية
�أرباحها على ح�ساب العمال الالتينو�س.
بعـــد قرن من الزمـــــان ،ال يــــــزال م�صري هذه
ً
مرتبطا بالواليات املتحدة لكن لأ�سباب
الأم��ة
خمتلفة.
يف ال � ��واق � ��ع ،م� ��ن ه� �ن ��دورا� ��س
( 9.9مليون ن�سمة) وغواتيماال
( 17مليو ًنا) وال�سلفادور (6.5
مليون) ،البلدان الثالثة “للمثلث
ال�شمايل” ،ي� �ن� �ط� �ل ��ق معظم
امل �ه��اج��ري��ن ال��راغ �ب�ين يف العبور
�إىل ال�شمال ،ومب�ساعدة املهربني،
احل� � ��دود ب�ي�ن ال� ��والي� ��ات املتحدة
واملك�سيك.
عام  2021وحده ،خاطر حوايل
� 400أل��ف هندورا�سي -ما يقرب
م��ن  2ب��امل��ائ��ة م��ن ال���س�ك��ان ،وهو
رق��م مذهل -باملغامرة ،وامل�شاركة
فيما ت�سميه و�سائل الإع�ل�ام ،من
�سي ان ان �إىل فوك�س نيوز ،الأزمة
احلدودية.
ه��ذا ه��و ال�سبب يف �أن �إدارة جو
بايدن تراقب عن كثب اخلطوات
الأوىل مل��ر� �ش �ح��ة ح� ��زب احلرية
و�إعادة الت�أ�سي�س (ي�سار) ،الرئي�سة
املنتخبة يف  28نوفمرب .وت�أمل
وا�� �ش� �ن� �ط ��ن �أن جت� �ل ��ب كا�سرتو
اال��س�ت�ق��رار �إىل ه��ذا ال�ب�ل��د الذي
�أ��ض�ع�ف��ه ال�ف�ق��ر ( 62ب��امل��ائ��ة من
ال �� �س �ك ��ان) وال �ب �ط ��ال ��ة والف�ساد
وت � �ه� ��ري� ��ب امل � � �خ� � ��درات وال� �ع� �ن ��ف
وكوفيد .و� ً
أي�ضا من قبل رئي�سها
املنتهية والي �ت��ه ،خ ��وان �أورالن ��دو
هرينانديز ،وهو حمافظ مت�شدد
وحكم
ي�شتبه يف ارتكابه اختال�ساتُ ،
على �شقيقه يف ال��والي��ات املتحدة،
عام  ،2018بال�سجن مدى احلياة
بتهمة تهريب الكوكايني« .ميثل

انت�صار زي��وم��ارا كا�سرتو ،فر�صة
ال�ستعادة ال�شعور بالدولة ،مبا ان
هدفها املعلن يتمثل يف �إن�شاء جلنة
مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �� �س��اد والإف �ل ��ات من
العقاب ،يالحظ اخلبري مانويل
�أوروزك� � � ��و ،م��ن م��ؤ��س���س��ة احل ��وار
الأم��ري �ك �ي��ة ،وم �ق��ره��ا وا�شنطن،
لأن��ه من هاتني امل�شكلتني تتدفق
كل امل�شاكل الأخرى».
وم��ن ب��اري ����س ،ي�ضيف غا�سبار
�إ��س�ترادا� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية

•• عوا�صم-رويرتز

ق��ال ت�ق��ري��ر ُن���ش��ر �أم ����س االثنني
�إن “�أفريقيا لي�س �أمامها فر�صة
ت� ��ذك� ��ر ل �ل �ت �غ �ل��ب ع� �ل ��ى جائحة
كوفيد 19م ��ا مل ي �ت��م تطعيم
 70باملئة من �سكانها بنهاية عام
 ،2022ومع ذلك ف�إن “التمييز
ال�صارخ يف توزيع اللقاحات” ترك
القارة تتهاوى يف امل�ؤخرة.
وع��زز اكت�شاف �ساللة �أوميكرون
م��ن ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا يف جنوب
ال � �ق ��ارة م ��زاع ��م ب� � ��أن انخفا�ض
معدالت التطعيم ميكن �أن ي�شجع
ع�ل��ى ظ �ه��ور حت� ��ورات فريو�سية
قادرة على االنت�شار بدول ترتفع
فيها معدالت التطعيم.
غري �أن م�ؤ�س�سة حممد �إبراهيم
قالت يف تقرير ب�ش�أن كوفيد19
يف �أفريقيا �إن “خم�س دول فقط
من دول القارة البالغ عددها 54
يف طريقها لتحقيق هدف منظمة
ال�صحة العاملية بتطعيم 40%
من ال�سكان تطعيماً كام ً
ال بنهاية
.»2021
و�أظ � � �ه� � ��رت ب � �ي ��ان ��ات امل�ؤ�س�سة
ال�ت��ي �أن���ش��أه��ا ق�ط��ب االت�صاالت

�أعلنت اللجنة الوطنية لل�صحة يف ال�صني �أم�س االثنني ت�سجيل
� 61إ�صابة م�ؤكدة جديدة بفريو�س كورونا �أم�س الأول ،ارتفاعا
من  59يف اليوم ال�سابق.
و�أف��اد بيان من اللجنة ب��أن  38من الإ�صابات اجلديدة حملية،
انخفا�ضا من  42قبل يوم.
و�سجلت ال�صني  44حالة جديدة مل تظهر عليها �أعرا�ض مقارنة
مع  21يف اليوم ال�سابق .وال ت�صنف ال�صني تلك احلاالت على �أنها
�إ�صابات م�ؤكدة.
ومل ت�سجل ال���ص�ين �أي وف �ي��ات ج��دي��دة ليظل ال �ع��دد ث��اب�ت��ا عند
 .4636و�سجل بر ال�صني الرئي�سي � 99203إ�صابات م�ؤكدة
حتى �أم�س الأول.

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

قبل عام من منت�صف املدة:

جو بايدن يف ّ
فخ الأولويات!...
•• فران�سوا كليمن�صو

فوز مر�شحة احلزب الي�ساري زيومارا كا�سرتو بالرئا�سية

مهاجرون من هندورا�س يف الطريق اىل الواليات املتحدة
يف معهد العلوم ال�سيا�سية“ :من كلفها ج��و ب��اي��دن ب��الإ��ش��راف على
جانبهم ،يحتاج الأمريكيون �إىل �أزمة املهاجرين .لكن يجب �أوال
�إق ��ام ��ة ح� ��وار ب � ّن��اء م��ع الرئي�سة التغلب على انعدام الثقة املتبادل.
اجل��دي��دة� .إن احل��د م��ن تدفقات يف عهد �أوب��ام��ا ،ع��ام  ،2009مل
ال� � �ه� � �ج � ��رة ق � �ب� ��ل االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ت ��دن وا� �ش �ن �ط��ن �إط ��اح ��ة اجلي�ش
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة الن�صفية (نوفمرب ال �ه �ن��دورا� �س��ي ب��ال��رئ�ي����س مانويل
� )2022سي�سمح بتجفيف خطاب زي�ل�اي ��ا ،ال � ��ذي ك� ��ان �أزع � ��ج نخب
اجل �م �ه ��وري�ي�ن ،ال ��ذي ��ن يتهمون تيغو�سيغالبا ب��إع�لان تقاربه مع
ال� ��دمي� ��وق� ��راط � �ي�ي��ن بال�ضعف ف�ن��زوي�لا ه��وغ��و ��ش��اف�ي��ز .تو�ضيح
وع��دم ال�ك�ف��اءة م�ستهدفني نائب �صغري :طيلة �أرب�ع��ة ع�ق��ود ،كانت
ال��رئ �ي ����س ك ��ام ��اال ه��اري ����س ،التي زي��وم��ارا ك��ا��س�ترو زوج ��ة مانويل

زي�لاي��ا ،ال��ذي �أط�ي��ح ب��ه قبل اثني
ع�شر ع��ا ًم��ا .وم��ع ذل��ك2021 ،
لي�س عام  :2009فنزويال ،فقدت
منوذجا
م���ص��داق�ي�ت�ه��ا ،ومل ت�ع��د
ً
ي�ح�ت��ذى لأي ��ش�خ����ص .وزيومارا
لي�ست مانويل� :إنها لي�ست دمية
ب �ي��د زوج� �ه ��ا ،وامن� ��ا ام � ��ر�أة قوية
وعاقلة ،تريد وقف تدهور بلدها،
وفقًا للعديد من املراقبني .ن�أمل
�أنهم يقولون احلقيقة.
عن الك�سربي�س

تقرير :التمييز يف توزيع اللقاحات ترك �أفريقيا يف امل�ؤخرة
ال� � ��� � �س � ��وداين ل� ��دع� ��م احل ��وك� �م ��ة
والتنمية االقت�صادية يف �أفريقيا
�أن واحدا من بني كل � 15شخ�صاً
يف �أفريقيا تلقوا تطعيمات كاملة،
مقارنة مع قرابة  70%يف دول
جمموعة ال�سبع الغنية.
وق��ال �إبراهيم رئي�س امل�ؤ�س�سة يف
ب�ي��ان“ :منذ ب��داي��ة ه��ذه الأزمة،
ح � � ��ذرت م ��ؤ� �س �� �س �ت �ن��ا و�أ�� � �ص � ��وات
�أف��ري �ق �ي��ة �أخ� � ��رى م ��ن �أن ق ��ارة
�أفريقيا غري املح�صنة قد ت�صبح
ح��ا� �ض �ن��ة م �ث��ال �ي��ة للفريو�سات
املتحورة».
و�أ��ض��اف “يذكرنا ظهور متحور
�أوميكرون �أن جائحة كوفيد19
ال ت��زال متثل تهديداً عامليا ،و�أن
خيارنا الوحيد هو تطعيم جميع
�سكان العامل”“ .ومع ذل��ك ،ما
زل �ن��ا ن���ش�ه��د مت �ي �ي��زاً � �ص��ارخ �اً يف
توزيع اللقاحات ،كما �أن �أفريقيا
ب ��الأخ � �� ��ص ُت� ��رك� ��ت ت� �ت� �ه ��اوى يف
امل�ؤخرة».
كانت �إمدادات اللقاحات �شحيحة
يف �أف��ري �ق �ي��ا ب �ع��دم��ا ا�ستحوذت
ال ��دول املتقدمة على الطلبيات
الأولية من �شركات الأدوي��ة ،كما
ب ��د�أت م �ب��ادرة ك��وف��اك����س العاملية

•• بكني-رويرتز

لتوزيع اللقاحات بداية بطيئة.
وقال التقرير �إن “الإمدادات زادت
يف �أفريقيا يف ال�شهور الأخرية”،
غ�ير �أن �ضعف �أن�ظ�م��ة الرعاية
ال�صحية والبنية التحتية يعرقل
بدء حمالت التطعيم بعد و�صول
اللقاحات.
وذك� ��ر �أن اجل��ائ �ح��ة ك���ش�ف��ت عن

�ضعف �أن�ظ�م��ة الت�سجيل املدين
يف �أف��ري�ق�ي��ا� ،إذ �أن  10%فقط
م��ن ال��وف �ي��ات يف ال� �ق ��ارة يجري
ت�سجيلها ر�سمياً.
و�أث ��ار �ضعف ال�ن�ظ��م اح�ت�م��ال �أن
تكون معدالت التطعيم �أق��ل مما
تظهره الإح�صاءات الر�سمية.
ودع��ت امل�ؤ�س�سة �أي�ضاً �إىل تعزيز

�شبكات الأمان االجتماعي البالية
حل�م��اي��ة ال �ف �ئ��ات الأ� �ش��د �ضعفاً،
م�شرية �إىل �أن متو�سط الإنفاق يف
�أفريقيا على تدابري اال�ستجابة
جلائحة كوفيد ،19خ��ارج نطاق
ال��رع��اي��ة ال�صحية ،بلغ 2.4%
من الناجت املحلي الإج�م��ايل� ،أي
�أقل من ن�صف املتو�سط العاملي.

بني ال�سيا�سة الداخلية وال�سيا�سة اخلارجية ،بني
الو�سطيني والتقدميني ،بني ال�صني ورو�سيا ،بني
الناتو و�أوروب ��ا ،يجد الرئي�س الأمريكي �صعوبة
للعب ورقة “يف نف�س الوقت».
املقابلة التي �سيجريها جو بايدن مع فالدميري
بوتني ،اليوم الثالثاء ،هو يف غنى عنها وما كان
يتمناها� .أمل يحاول �إغ�لاق الأزم��ة بني الواليات
امل�ت�ح��دة ورو��س�ي��ا ب�ع��د ل�ق��ائ��ه ب�سيد ال�ك��رم�ل�ين يف
يونيو املا�ضي؟ ولكن ملاذا مل يتمكن الأوروبيون،
م��ن خ�ل�ال ات �ف��اق �ي��ات م�ي�ن���س��ك ال���ش�ه�يرة وتلك
ال�صيغة النورماندية ،من حل الق�ضية الأوكرانية
املتعفنة منذ �سبع �سنوات ،والتي ميكن �أن تتحول
�إىل حرب حقيقية مفتوحة وتقليدية بني مو�سكو
وكييف من االن حتى نهاية العام؟
يف ع��امل م �ث��ايل ،ك��ان ج��و ب��اي��دن ي��ود الرتكيز
على �أولويتني فقط� :إ�صالحات البنية التحتية
املادية واالجتماعية والبيئية يف الداخل ،وال�صني
ف�ق��ط يف اخل� ��ارج .وك �م��ا وع��د م���س�ت���ش��اره للأمن
القومي ،جيك �سوليفان ،ف�إن �سيا�سته اخلارجية
�ستكون دبلوما�سية يف خدمة الطبقة الو�سطى
الأمريكية ...مبعنى �آخ��ر ،تايوان قبل �أوكرانيا،
و�أوهايو قبل مانهاتن.
توازن قوى داخلي
لكن رمب��ا ا�ستخف ج��و ب��اي��دن مب�ي��زان القوى.
�أو ًال داخ��ل ح��زب��ه :ب�ين ال��رب�ي��ع واخل��ري��ف ،ف�شل
يف ان يح�صل م��ن دميقراطيني اثنني م��ن ميني
الو�سط (ال�سناتورة كري�سنت �سينيما من �أريزونا،
وال �� �س �ن��ات��ور ج��و م��ان���ش�ين م��ن و� �س��ت فرجينيا)
وم��ن جمموعة التقدميني يف جناح ��س��ان��درز ،يف
جمل�س النواب ،على ان يتوافقوا على الأ�سا�سيات.
فال�صراع على حجم خطتي البنية التحتية و�إعادة
بناء �أمريكا ب�شكل �أف�ضل ،ب�ين اليمني والي�سار
و� �ض��ع م���ص��ال��ح ال �ن��واب امل�ن�ت�خ�ب�ين ق�ب��ل م�صالح
احلزب ،يف حني كان املطلوب و�ضع م�صالح الدولة
قبل م�صالح احلزب.
يف هذه اللعبة ،قد ي�سود االنطباع ب�أن الأمريكيني
تعلموا كل الدرو�س ...لكن ال .وهذا ي�ص ّح ب�شكل
خ��ا���ص ع �ل��ى امل�ع���س�ك��ر ال��دمي �ق��راط��ي :ق��د يكون
القا�سم امل���ش�ترك ب�ين ك��ل م��ن كلينتون و�أوباما
وب��اي��دن ،هو خ�سارة �أغلبيتهم يف جمل�س النواب
مب�ج��رد انتهاء عامهم ال�ث��اين يف املن�صب .ولئن
جنح كلينتون و�أوباما يف �إع��ادة انتخابهما ،فلي�س
هناك ما ي�شري �إىل �أن هذا قد ينجح مع بايدن.
حري�صا على عدم �إجراء �أدنى تكهن حول
�س�أكون
ً
قدرته على الرت�شح جمددا �أو قدرة نائبه ،كاماال
ه��اري����س ،على خالفته ،لكن �شعبيتهما ترتاجع
ب�سرعة كبرية جدًا مما يثري القلق.
املعار�ضة متما�سكة
اخلطر الآخر الذي ا�ستخف به بايدن ،كما يبدو
يل ،ه��و وزن امل�ع��ار��ض��ة ووح��دت �ه��ا .ل��ن �أع ��ود هنا
�إىل انت�صار اليمني يف االنتخابات ملن�صب حاكم
والي��ة فرجينيا ،لكن املع�سكر املحافظ �أظ�ه��ر يف
الأ�سابيع الأخ�يرة متا�سكه �سواء على الأر���ض� ،أو
يف الكوجنر�س.
يوا�صل مع�سكر ترامب ا�ستغالل ا�ستطالع ُن�شر
يف نهاية �أكتوبر املا�ضي ،والذي �أظهر لي�س فقط،
فقدا ًنا متزايدًا ل�شعبية جو بايدن ،ولكن � ً
أي�ضا �أن
دونالد ترامب �سيكون �أف�ضل من خليفته لو كان
يف ال�سلطة.
وح�سب ا�ستطالع مل��رك��ز ال��درا��س��ات ال�سيا�سية

الأمريكية بجامعة هارفارد،
�أج��راه معهد هاري�س� ،سيكون
ال��رئ �ي ����س ت ��رام ��ب يف �أف �� �ض��ل و� �ض��ع ب�ي�ن جميع
املر�شحني اجلمهوريني �إذا �أج��ري��ت االنتخابات
ال��رئ��ا��س�ي��ة ل �ع��ام  2024غ � �دًا ،م�ت�ق��د ًم��ا بفارق
كبري على مناف�سيه املحافظني� .أم��ا فيما يتعلق
مب�ي��زان ال�ق��وى ب�ين احل��زب اجل�م�ه��وري واحلزب
الدميقراطي ،فقد ا�ستعاد نف�س ت��وازن��ه ،بل مع
مزيد من الرف�ض القاطع (يعار�ض ب�شدة) �ضد
ال��دمي �ق��راط �ي�ين �أك �ث�ر م��ن اجل �م �ه��وري�ين (37
باملائة مقابل 32باملائة).
ومع ذلك ،ال يريد جو بايدن البقاء غري ن�شط
يف املجال الدويل .لكن من الوا�ضح �أنه كان يف�ضل
اال��س�ت�م��رار يف ال�ترك�ي��ز على ال���ش��ؤون الآ�سيوية
ب� ��د ًال م��ن الأم � ��ور الأوروب � �ي� ��ة .وج �ل� ّ�ي �أنّ حلقة
معاهدة اوكو�س� ،ش ّكلت عامال للك�شف عن ت�شابك
الأولويات هذا.
ب��إغ���ض��اب الفرن�سيني والأوروب� �ي�ي�ن يف ق�ضية
املعاهدة مع �أ�سرتاليا واململكة املتحدة ،وهو الذي
خ�ضع لتوه الختبار �شك احللفاء ب�ش�أن قدرته على
�إدارة االن�سحاب م��ن �أفغان�ستان� ،ساهم اختياره
�إع�ط��اء الأول��وي��ة مل��وق��ف ��ص��ارم وق��وي يف منطقة
�آ�سيا واملحيط الهادئ يف مواجهة ال�صني ،يف ابعاده
عن الأوروبيني �أكرث مما كان يود.
هذه املرحلة من االرتباك بني القوى الغربية مل
تفلت عن فالدميري بوتني الذي ،من خالل ح�شد
قواته جمددا على احلدود الأوكرانية� ،أراد �أن يع ّمق
القطيعة مع الأوروبيني املنخرطني يف اتفاقيات
مين�سك ،من �أجل فر�ض حوار ح�صري مع �أمريكا،
وبالتايل �إجبار جو بايدن على االنخراط يف نقا�ش
حا�سم حول ر�سم خط دفاع الناتو يف �أوروبا .وكما
يو�ضح دبلوما�سي �أوروب��ي منخرط ب�شدة يف هذه
الق�ضية“ ،ال يريد بوتني ان�ضمام �أوكرانيا �إىل
الناتو ،لكنه يريد �إقناع بايدن بان ال ي�ستق ّر الناتو
يف �أوكرانيا � ً
أي�ضا” .بعبارة �أخ��رى ،تخترب رو�سيا
ق��درة ال��والي��ات املتحدة على �أن ت�ك��ون يف موقف
هجومي �ضد ال�صني بينما تكون يف موقف دفاعي
يف �أوروبا.
انتخابات التجديد الن�صفي يف االفق
قبل �أقل من عام من انتخابات التجديد الن�صفي،
هناك حلظة �شك حول م�صداقية جو بايدن .هل
هو قادر على مواجهة كل هذه التحديات الداخلية
واخلارجية يف نف�س الوقت؟ بح�سب ا�ستطالعات
الر�أي ،ف�إن الأمريكيني ما زالوا مدينني له مبلف
واحد فقط ،ولي�س �أقله ،مكافحة جائحة كوفيد
 .19وه��و عمل ف��ذ ،بالنظر �إىل حجم الق�صفواحل�م�ل��ة ال�ت��ي ي�ق��وده��ا اجل�م�ه��وري��ون ح��ول هذا
املو�ضوع ،و�أولهم حاكم فلوريدا رون دي�سانتي�س.
ول �ك��ن� � ،س��واء ت�ع� ّل��ق الأم� ��ر مب�ك��اف�ح��ة الت�ضخم،
وال�سيا�سة اخلارجية ،ورد الفعل �ضد اجلرمية،
ف�إن الأمريكيني يحكمون على جو بايدن بق�سوة.
وج��د ا�ستطالع ه��اري����س� ،أن �أغلبية �صغرية من
الأمريكيني ب��د�أت ت�شكك يف ت�أثري عمره وقوته
للوفاء بدوره كرئي�س.
اخلال�صة؟ من الأف�ضل �أن ي�ستغل الأوروبيون
مطلع عام  ،2022مع و�صول دم��اء جديدة �إىل
برلني ،والرئا�سة الفرن�سية لالحتاد الأوروب ��ي،
واعتماد “بو�صلة ا�سرتاتيجية” جديدة لأوروبا،
وال�ن�ق��ا���ش ح��ول ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ن��ات��و اجلديدة،
لإظ �ه��ار ال��وح��دة واجل� ��ر�أة وال �ط �م��وح .لأن �ه��م �إذا
كانوا ال يحبون �أمريكا املنعزلة �أو املنفردة ،فانهم
لن يحبوا �أكرث �أمريكا ال�ضعيفة �أو التي تتل ّم�س
طريقها.

ترجمة خرية ال�شيباين

* رئي�س حترير �صحيفة لو جورنال دو دميان�ش .من م�ؤلفاته“ ،هيالري كلينتون من
الألف �إىل الياء” ،و”العي�ش مع الأمريكيني” ،ومرتجم وكاتب مقدمة كتاب “عن العرق
يف �أمريكا باراك �أوباما».

جنوب �أفريقيا جتهز م�ست�شفياتها ملوجة جديدة من كوفيد

•• جوهان�سربج-رويرتز

قال رئي�س جنوب �إفريقيا �سرييل رامافوزا �إن بالده جتهز م�ست�شفياتها ال�ستقبال املزيد من املر�ضى يف الوقت الذي
تدفع فيه �ساللة �أوميكرون من فريو�س كورونا البالد �إىل موجة رابعة من مر�ض كوفيد.19-
و ُر�صد املتحور اجلديد لأول مرة يف جنوب �أفريقيا ال�شهر املا�ضي و�أثار قلقا عامليا �إذ تخ�شى احلكومات من موجة
جديدة من ارتفاع حاالت الإ�صابة.
وارتفعت الإ�صابات يف جنوب �أفريقيا الأ�سبوع املا�ضي فبلغت �أكرث من � 16ألف حالة يوم اجلمعة ارتفاعا من نحو
 2300يوم االثنني املا�ضي.

الثالثاء  7ديسمبر  2021م  -العـدد 13410

عربي ودويل

7 December 2021 - Issue No 13410

Tuesday

م�ست�شار ال�سي�سي :ال �إ�صابات بـ «�أوميكرون» يف م�صر ولكن!
•• القاهرة-وكاالت

�أُ�صيب العامل مبوجة من الهلع والذعر بعد الأنباء املتداولة عن
انت�شار متحوُّر جديد لفريو�س كورونا امل�ستجد “�أوميكرون” �إال
�أ ّن م�صر حتى الآن �آمنة من هذا املتحوّر وفق ما �أعلن وزير التعليم
العايل القائم ب�أعمال وزير ال�صحة امل�صرية ،خالد عبد الغفار.
ب��دوره� ،أ ّك��د م�ست�شار الرئي�س امل�صري لل�ش�ؤون ال�صحيّة ،حممد
عو�ض تاج الدين ،ت�صريحات وزير ال�صحّ ة ب�أ َّن �أوميكرون مل يدخل
م�صر حتى هذه اللحظة.
و�أ�ضاف يف ت�صريحات خا�صّ ة ملوقع “�سكاي نيوز عربية” �أ ّنه مل يتم
ر�صد حاالت م�صابة به حتى الآن ،وتابع“ :لكن هذا ال يعني �أن هذا
املتحور مل يدخل م�صر».

و�أ�شار �إىل �أ َّن الدرا�سات العلمية والتوقعات ت�شري �إىل �أ ّنه �سيدخل
م�صر خ�لال ال�ف�ترة املقبلة وخ�لال امل��وج��ة احلالية م��ن فريو�س
ك��ورون��ا .و��ش��دد على �أ َّن م�صر الزال��ت “عالقة” باملوجة الرابعة
لفريو�س كورونا امل�ستجد ،ولكن البد من العمل على تقليل الإ�صابة
به قدر الإمكان.
وي�ؤكد م�ست�شار الرئي�س على �أنه لي�س هناك معلومات علمية عن
ه��ذا املتحور اجل��دي��د ومل تن�شر حتى الآن يف كافة �أن�ح��اء العامل
معلومات تف�صيلية.
و�أو�ضح �أ ّنه مل ت�شر� ،أي�ضا ،الدرا�سات العلمية عن كيفية التعامل مع
هذا املتحوّر� ،أو حاالت الإ�صابة به ،وال حتى حجم انت�شاره �أو قوة
ت�أثريه ،لذلك ال بد من تطبيق الإجراءات االحرتازية التي ت�شدد
ال��دول��ة على تنفيذها .و�شدد م�ست�شار الرئي�س امل�صري لل�ش�ؤون

ال�صحيّة على �ضرورة �إ�سراع املواطنني يف احل�صول على اللقاح.
و�أو�ضح �أ ّن ال�سلطات امل�صرية تتابع بدقة كل ما ين�شر عن املتحور
“�أوميكرون” حتى يتم التعامل معه حلني ظهور حاالت م�صابة
به يف م�صر.
و�أ ّك ��د على �أ َّن امل�صريني لي�س �أم��ام�ه��م خ�ي��ار �آخ��ر ��س��وى االتباع
واال�ستجابة للتو�صيات ال�صحيّة ال�ت��ي تعلنها ال��دول��ة امل�صرية،
م�شددًا على �أ ّن “حالة الفزع التي �سببها املتحور اجلديد مربرة يف
ظل التعامل مع جمهول».
وك�شف عن �أ َّن تطعيم الأط�ف��ال �سيتم من عمر  12لـ  15عامًا،
م�ضي ًفا“ :يتم ح��ال� ًّي��ا جتهيز التعليمات وال�ق��واع��د والدرا�سات
للإعالن من خالل رابط الت�سجيل لإعالم �أولياء الأمور ر�سميًّا يف
الفرتة املقبلة» .وكانت وزارة ال�صحة قد �أعلنت عن ا�ستالم 600

�ألف جرعة من لقاحي جون�سون �آند جون�سون وا�سرتازينيكا) الأحد
مبطار القاهرة الدويل.
ولفتت �إىل �أ ّن��ه من املقرر �أن تت�سلم م�صر  3مليون و� 900ألف
جرعة من لقاح “�أ�سرتازينيكا” بنهاية �شهر دي�سمرب اجلاري.
و�أك ��دت ع��ن ت��واف��ر ك��اف��ة �أن ��واع ال�ل�ق��اح��ات مب��راك��ز التطعيمات يف
جميع حمافظات اجلمهورية� ،إىل جانب ت�صنيع اللقاحات حمليًّا
داخل م�صانع ال�شركة القاب�ضة للم�ستح�ضرات احليوية واللقاحات
“فاك�سريا» .ويف �سياقٍ �آخ��ر ،تابع القائم ب��أع�م��ال ال ��وزارة خالل
االجتماع �سري العمل يف التجهيز للحملة القومية للتطعيم �ضد
�شلل الأطفال ،املقرر انطالقها يف  19دي�سمرب اجل��اري ،وت�ستمر
ملدة � 4أيام ،وت�ستهدف تطعيم  16.5مليون طفل من خالل 45
�ألف فريق ،ي�ضم � 90ألف ع�ضو.

�صحف عربية :اليمنيون بني مطرقة احلرب و�سندان الفقر
•• عوا�صم-وكاالت

م� ��ع �إم � �ع � ��ان م �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات احل ��وث ��ي
الإره��اب�ي��ة يف ممار�ساتها العدوانية
وت�صعيدها لهجماتها �ضد املدنيني
يف خم�ت�ل��ف �أن� �ح ��اء ال �ي �م��ن ،تتفاقم
الكارثة الإن�سانية التي ي�شهدها هذا
ال�ب�ل��د ،م��ا يجعل �سكانه على “�شفا
جماعة” ،حت��ذر الأمم املتحدة ،من
�أن �ه��ا ��س�ت�ك��ون الأ�� �س ��و�أ م��ن ن��وع�ه��ا يف
العامل ب�أ�سره منذ عقود.
وب �ح �� �س��ب � �ص �ح��ف ع��رب �ي��ة �� �ص ��ادرة
االثنني ،جل�أت احلكومة اليمنية �إىل
ال�سعودية لوقف االنهيار املت�سارع يف
الو�ضع االقت�صادي واملعي�شي الذي
ي �ن��ذر ب �ك��ارث��ة �إن �� �س��ان �ي��ة وتداعيات
� �س �ي��ا� �س �ي��ة ن �ت �ي �ج��ة ف� �ق ��دان العملة
اليمنية املزيد من قدرتها ال�شرائية
وف�شل احل�ك��وم��ة اليمنية يف �إيجاد
ح �ل��ول اق�ت���ص��ادي��ة ون �ق��دي��ة جذرية
للحد من التدهور احلا�صل.
مقاي�ضات
وبح�سب م��ا ذك��رت م�صادر �سيا�سية مينية ل�صحيفة
“العرب” ال�ل�ن��دن�ي��ة ف�ق��د ت�ضمنت ر��س��ال��ة الرئي�س
اليمني التيوجهها �إىل ويل العهد ال�سعودي حممد بن
�سلمان طلباً بتقدمي وديعة مالية جديدة �إىل البنك
امل��رك��زي اليمني لوقف انهيار ال��ري��ال ومتكني رجال
الأع �م��ال م��ن ا��س�ت�يراد امل��واد الغذائية بناء على �سعر
ال�صرف ال��ذي ح��دده البنك امل��رك��زي للريال اليمني
�أمام العمالت الأخرى.
و�أ� �ش��ارت ال�صحيفة �إىل �أن الرئي�س ه��ادي �أق��دم على
•• عوا�صم-وكاالت

وق� �ع ��ت ف��رن �� �س��ا و�إي� �ط ��ال� �ي ��ا نهاية
الأ�� �س� �ب ��وع امل ��ا�� �ض ��ي ،و�� �س ��ط �ضجة
�إعالمية كبرية يف روم��ا“ ،معاهدة
كريينايل” ل �ت �ع��اون ث �ن��ائ��ي معزز
من �أجل تعزيز عالقات ت�ضررت يف
ال�سنوات الأخ�ي�رة وب��الأخ����ص حول
الأزمة الليبية.
وقعت االتفاقية يف ق�صر كريينايل
ال��رئ��ا� �س��ي ب�ي�ن ال��رئ�ي����س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون ورئي�س احلكومة
الإي�ط��ال�ي��ة م��اري��و دراغ ��ي ،بح�ضور
الرئي�س �سريجيو ماتاريال.
وتن�ص املعاهدة على حماور للتعاون
ّ
امل �ع � ّزز ع�ل��ى ��ص�ع�ي��د الدبلوما�سية
والدفاع والتحوالت البيئية والثقافة
وال �ت �ع �ل �ي��م وال �ت �ع ��اون االقت�صادي
وال�صناعي والف�ضاء.
كان التناف�س بني القوى الإقليمية
وال��دول�ي��ة وا��ض��حً ��ا يف م�سار الأزمة

ه��ذه اخل�ط��وة بعد تلويح ع��دد م��ن �أع���ض��اء احلكومة
واملكونات امل�شاركة لها ب�سحب وزرائهم ،وهو ما يهدد
بتعطيل م�ؤ�س�سات ال�شرعية التي تعمل باحلد الأدنى
نتيجة ا�ستمرار التوتر ال�سيا�سي وف�شل ا�ستكمال اتفاق
الريا�ض.
وربط مراقبون مينيون بني توقيت البيان الذي �صدر
قبل �أي ��ام م��ن قبل اث�ن�ين م��ن �أب ��رز ق �ي��ادات ال�شرعية
اليمنية ،وهما رئي�س جمل�س ال�شورى �أحمد عبيد بن
دغر ونائب رئي�س جمل�س النواب عبدالعزيز جباري،
وبني طلب الدعم ال�سعودي.
وه��ي طريقة لفت امل��راق�ب��ون �إىل �أن�ه��ا ت�ك��ررت بطرق

خمتلفة قبل كل طلب من ه��ذا النوع وال��ذي ع��ادة ما
ت�سبقه ت�صريحات معادية للتحالف العربي ومطالبة
ب�إعادة النظر يف العالقة بينه وبني ال�شرعية دون �أن
ترتتب على هذه املواقف �أي �إج��راءات من قبل قيادة
ال�شرعية املقيمة يف الريا�ض.
نهاية املطاف
م��ن جانبها �أ��ش��ارت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” �إىل
�أن الآف��اق االقت�صادية يف اليمن ه��ذا العام وم��ا بعده
�ستعتمد ب�شكل حا�سم على التح�سينات ال�سريعة يف
الو�ضع ال�سيا�سي والأمني ،ويف نهاية املطاف ما �إذا كان

وق��ف الأع�م��ال العدائية وامل�صاحلة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ��س�ي���س�م��ح ب � ��إع� ��ادة بناء
االق �ت �� �ص��اد وال �ن �� �س �ي��ج االجتماعي
يف ال�ي�م��ن دون متويـــــل خارجـــــــي
�إ�ضايف.
وا�ستدركت ال�صحيفة ب��أن ا�ستمرار
جائحة ك��ورون��ا ،يف ظ��ل ع��دم وجود
م�صادر م�ستقرة للعملة الأجنبية،
�سيجعل ال�سيا�سة النقدية التو�سعية
ت �خ��اط��ر ب�ت���س��ري��ع ان �خ �ف��ا���ض قيمة
ال��ري��ال ال�ي�م�ن��ي� ،إال يف ح ��ال زي ��ادة
�إنتاج النفط والقدرة على الت�صدير،
ف ��إن ذل��ك ميكن �أن يخفف ال�ضغط
على املالية العامة يف املناطق التي
ت�سيطر عليها احلكومة.
ومل ت�غ�ف��ل ال�صحفية ع��ن الإ�شارة
�إىل ت�أثــــــــر يف �شـــــــكل انخفا�ض
ال� � �ت� � �ح � ��وي �ل��ات ،واال�� � �ض� � �ط � ��راب � ��ات
التجارية ،والنق�ص احلاد يف �إمدادات
الوقود ،وتعطل العمليات الإن�سانية
وت��راج �ع �ه��ا ،ح �ي��ث ي� � ��ؤدي ا�ستمرار
العنف وجت��زئ��ة �سيا�سات االقت�صاد
الكلي �إىل زي��ادة ال�ضغوط على الظروف االقت�صادية
اله�شة.
ولفتت ال�صحيفة �إىل �أن ال�ت�ق��دي��رات الأول �ي��ة ت�شري
�إىل �أن االقت�صاد قـــد تقل�ص بن�سبة  % 8.5يف عام
 ،2020وقد ت�أثر الن�شــــــاط االقت�صادي غري النفطي
ب��ال�ت�ب��اط��ؤ يف ال �ت �ج��ارة ال�ن��اج��م ع��ن ف�يرو���س كورونا،
ونظــــــــم ال�ضرائب املزدوجة يف مناطق �سيطرة احلكومة
ومناطق �سيطرة ميلي�شيات احلوثي ،وندرة املدخالت،
و�أ�سعار ال�سلع .كما ت�أثر تدفق حتويالت املغرتبني منذ
عام  2020بفعل جائحة كورونا.

«معاهدة كريينايل» ..كيف ينظر �إليها الليبيون؟
ال �ل �ي �ب �ي��ة ،خ��ا� �ص��ة ب�ي�ن الدولتني
الأوروب � �ي � �ت �ي�ن ف��رن �� �س��ا و�إيطاليا،
ال �ل �ت�ين ات �� �س��م ��س�ل��وك�ه�م��ا يف ليبيا
بالديناميكية والتغيري امل�ستمر مبا
يحقق م�صاحلهما ،ويعزز نفوذهما،
وي�ضمن �أمنهما ال�ق��وم��ي ،بح�سب
اخلرباء.
فعقب توقيع االتفاقية� ،أك��د وزيرا
اخل��ارج �ي��ة الإي� �ط ��ايل ل��وي �ج��ي دي
م��اي��و ون�ظ�يره الفرن�سي ج��ان �إيف
ل� ��ودري� ��ان ،ال�ت�ن���س�ي��ق ال��وث �ي��ق بني
روم��ا وباري�س ب�ش�أن ليبيا ومنطقة
ال�ساحل الإفريقي.
و�شدد دي مايو خالل اللقاء ب�شكل
خا�ص على �أهمية �ضمان انتخابات
رئا�سية وب��رمل��ان�ي��ة ح��رة و�شاملة يف
ليبيا يف دي�سمرب املقبل وعلى �أولوية
ان�سحاب جميع املرتزقة واملقاتلني

الأجانب من البالد.
وه � �ن� ��ا �أك � � ��د ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز عقيلة
عبداحلفيظ� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية
بجامعة �سرت� ،أن التناف�س الفرن�سي
الإيطايل يف ال�ساحة الليبية �ساهم
بفاعلية يف عدم حتقيق �أيّ تقدم يف
م�سار العملية ال�سيا�سية.
وقال �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة
�سرت ،يف ت�صريحاته لـ”�سكاي نيوز
عربية”� ،إن��ه ال �شك �أن االتفاقية
ت�صب يف املقام ل�صالح ليبيا بحكم
�أن اجل��ان�ب��ان الفرن�سي والإيطايل
العبني فاعليني بتلك الأزمة.
وت��اب��ع� ،أن �أي ات�ف��اق �أوروب ��ي ولي�س
ث�ن��ائ��ي ف�ق��ط ي�خ��دم ل�ي�ب�ي��ا ،لأن كل
ج��ان��ب يف �أوروب � � ��ا ل��دي��ه م�صاحلة
اخل��ا� �ص��ة مم��ا ي � ��ؤدي �إىل ال�صدام
وت �ع �ق �ي��د امل ��وق ��ف ،ول �ك ��ن يف حالة

التوافق �ستقل حدة الأزمة بالفعل.
ال� �ت ��واف ��ق ال �ف��رن �� �س��ي الإي � �ط � ��ايل،
�سي�سهم � ً
أي�ضا ب�شكل كبري يف �ضمان
جن� ��اح اال� �س �ت �ح �ق��اق االن �ت �خ��اب��ي يف
ليبيا ،لأن��ه يعد ر�سالة وا�ضحة من
�أوروبا للأطراف التي ت�سعى لعرقلة
االنتخابات.
كما �سيعمل التقارب الثنائي حول
ل�ي�ب�ي��ا ع �ل��ى ت��وح �ي��د وج �ه��ة النظر
الأوروب � �ي ��ة ب��ال�ك��ام��ل جت ��اه م�ؤمتر
ب��اري ����س م��ن �أج ��ل امل���ض��ي ق��د ًم��ا يف
عملية االنتخابات وخروج املرتزقة.
و�أكد عبدالعزيز عقيلة عبداحلفيظ،
اال�ستقرار ال�سيا�سي الناجت من بناء
م��ؤ��س���س��ات ال��دول��ة �سي�سهم ب�شكل
مبا�شر يف اال�ستقرار االقت�صادي مما
ي�ساعد يف ا�ستفادة ال�شعب الليبي
من ثروات البالد ومقدراتها.

«�أي اتفاق هدفه مقدرات البالد”،
ه� �ك ��ذا و�� �ص ��ف ال ��دك � �ت ��ور ع �ب ��داهلل
حم �م��د �أط �ب �ي �ق��ة� ،أ� �س �ت��اذ الإع �ل��ام
امل�ساعد بق�سم الإعالم جامعة �سرت،
االتفاقية الثنائية التي وقعت بني
باري�س وروما.
وق ��ال �أط�ب�ي�ق��ة ،يف م�ع��ر���ض حديثه
لـ”�سكاي ن �ي��وز عربية”� ،إن تلك
االت�ف��اق�ي��ة ت�سعى لتق�سيم املطامع
ح � ��ول ث� � � ��روات وم� � �ق � ��درات ليبيا،
وحم��اول��ة ل�ت�ب��ادل الأدوار ل�ضمان
التدخل امل�ستمر يف ال�ش�أن الليبي.
و�أك��د �أ�ستاذ الإع�ل�ام امل�ساعد بق�سم
الإع�ل��ام ج��ام�ع��ة � �س��رت� ،أن النفط
وال�غ��از ه��دف �أ�سا�سي ل��دول �أوروب ��ا
من الأزمة الليبية ،ففرن�سا و�إيطاليا
على �أر�ض الواقع لديهم م�صالح يف
ليبيا يف قطاع الطاقة وا�ستثمارات.

ال��دور الفرن�سي تنامى يف ليبيا مع
اندالع �أحداث  17فرباير 2011؛
�إذ ك ��ان ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق نيكوال
�ساركوزي الأ�شد حما�سة للم�شاركة
يف احلملة الع�سكرية التي �أنهت حكم
العقيد معمر القذايف.
وح� ��اول� ��ت ب ��اري �� ��س ج �ن��ي املكا�سب
ال�سيا�سية واالقت�صادية من خالل
زيادة نفوذها يف ال�ساحة الليبية ذات
امل��وق��ع اجليو�سيا�سي امل�ه��م وامل ��وارد
ال �ط �ب �ي �ع��ة ال �ه��ائ �ل��ة م �ق��ارن��ة بعدد
ال�سكان.
وازداد االه �ت �م��ام ال�ف��رن���س��ي بامللف
ال �ل �ي �ب��ي م ��ع ال��رئ �ي ����س �إمي ��ان ��وي ��ل
م��اك��رون؛ حيث �أث��ار حت��رك باري�س
امل �ن �ف ��رد �آن� � � ��ذاك غ �� �ض��ب ال�سا�سة
الإي�ط��ال�ي�ين ال��ذي��ن ان�ت�ق��دوا غياب
ب�ل�اده��م ع��ن امل���ش�ه��د ،وا�ست�شعرت
حم��اوالت باري�س تعظيم نفوذها يف
ليبيا منذ بدء العمليات الع�سكرية
�ضد نظام القذايف.

امللف الليبي بني وا�شنطن ومو�سكو ..تفاهمات وم�صالح م�شرتكة
•• عوا�صم-وكاالت

«ال�ك�ث�ير م��ن امل�ل�ف��ات منها الأزم� ��ة الليبية” ..هكذا
و�صف ي��وري �أو�شاكوف م�ست�شار الكرملني ،االجتماع
االفرتا�ضي املقرر يوم الثالثاء بني الرئي�س الرو�سي،
فالدميري بوتن ونظريه الأمريكي جو بايدن.
تقارب �أمريكي رو�سي يلوح يف الأفق حول امللف الليبي
يف ظل تباعد وتوتر يف العديد من امللفات بني اجلانبني
�أبرزها الأزمة الأوكرانية.
الر�ؤية الأمريكية
�أعطت الإدارة الأمريكية خالل ال�شهور املا�ضية �أولوية
خا�صة للملف الليبي ،كما �سعت م��ن خ�لال جمل�س
الأمن واحللفاء يف �أوروبا للدفع نحو ت�سوية �سيا�سية،
والعمل على وقف الدعم املقدم للميلي�شيات امل�سلحة
التي ُتنفذ �أجندات خارجية.
يف ال���س�ي��اق ،ي�ق��ول ال�سيا�سي الليبي حممد ال ��دوري،
�إن وا��ش�ن�ط��ن �أع �ط��ت اه�ت�م��ام��ا لليبيا خ�ل�ال الفرتة
الوجيزة املا�ضية ،فدائ ًما ما قامت الر�ؤية الأمريكية
يف تلك الدولة الأفريقية على ا�سرتاتيجية “القيادة
م��ن الكوالي�س” ب��دون التدخل املبا�شر ،وظهر ذلك
منذ بداية الأزمة حيث ت�صدر امل�شهد حلفاء وا�شنطن
الأوروبيني.
و�أك��د ال�سيا�سي الليبي يف ت�صريحاته لـ”�سكاي نيوز
عربية”� ،أن ب�ع��د ت��ده��ور الأو�� �ض ��اع يف ليبيا وزي ��ادة
الالعبني الدوليني وف�شل �أوروب��ا يف احتواء الفو�ضى
التي �ضربت البالد على مدار �سنوات ،كل تلك الأ�سباب
دفعت وا�شنطن �إىل الدخول ب�شكل مبا�شر على خط
الأزمة.
من جانبه ،يقول عبد املنعم الي�سري رئي�س جلنة الأمن
القومي يف امل�ؤمتر الوطني العام الليبي ،املنتهية واليته،

�إن وا�شنطن ت�سابق الزمن الآن من �أجل منع �أي تغلغل
للنفوذ الرو�سي يف �شمال �أفريقيا وبالأخ�ص ليبيا.
و�أو�ضح الي�سري ،يف ت�صريحاته لـ”�سكاي نيوز عربية”،
�أن الف�شل الأوروب� ��ي يف امل�ل��ف الليبي� ،أع�ط��ى ملو�سكو
بح�سب وج��ه النظر الأم�يرك�ي��ة الفر�صة خللق ورقة
�ضغط ومنطقة نفوذ جديدة يف ال�شرق الأو�سط.
التحركات الرو�سية
م�ن�ت���ص��ف ال �� �ش �ه��ر امل ��ا�� �ض ��ي ،ويف ظ ��ل التح�ضريات
واالج �ت �م��اع��ات ال��دول �ي��ة م ��ن �أج� ��ل م�ن��اق���ش��ة عملية
االنتخابات الليبية ،قال الرئي�س الرو�سي ،فالدميري

بوتن� ،إن��ه من ال�ضروري توجيه امل�شاركني يف النزاع
الليبي للبحث عن ت�سوية ،كما �أك��د الرئي�س الرو�سي
�أن تطوير احل��وار مع بلدان ال�شرق الأو��س��ط �أولوية
مطلقة بالن�سبة لرو�سيا.
تلميحات رو�سية يف ظل التوتر مع ال��والي��ات املتحدة
يف عدد من امللفات ،ومطلع ال�شهر اجلاري بحث بوتن
يف ات���ص��ال ه��ات�ف��ي م��ع ال��رئ�ي����س ال�ترك��ي رج��ب طيب
�أردوغان الو�ضع يف ليبيا ،ومت الت�أكيد على عدم وجود
بديل للت�سوية ال�سيا�سية والدبلوما�سية برعاية الأمم
املتحدة.
كما عرب الطرفان عن دعمهم الكامل من �أج��ل جناح

االنتخابات العامة امل�ق��ررة يف  24دي�سمرب اجلاري،
ال�ت��ي ي�ج��ب �أن ت�سهم يف ا��س�ت�ع��ادة م��ؤ��س���س��ات الدولة
الليبية ووحدة �أرا�ضيها.
يف ال�سياق يقول عبد املنعم الي�سري� ،إنه ال يخفي على
�أحد العالقة الأمريكية الرو�سية املت�أزمة ،بخالف �سعى
مو�سكو لل�سيطرة على رقع جغرافية جديدة لتناور بها
وا�شنطن؛ فما يحدث يف �أوكرانيا والقرم لي�س مبعزل
مبا يحدث يف �سوريا و�شمال �أفريقيا وبالتحديد ليبيا.
من جانبه� ،أو�ضح الباحث الليبي حممد ال��دوري� ،أن
رو�سيا الآن تتبع �سيا�سة براغماتية تتعاون من خاللها
م��ع الأط � ��راف ك��اف��ة ب�غ����ض ال�ن�ظ��ر ع��ن اختالفاتهم
وحت��اول جتنب �أخطائها يف الأزم��ة ال�سورية ،والعمل
على حتقيق توازن يف عالقاتها بني الفاعلني الإقليمني
والدوليني امل�ؤثرين يف الأزمة الليبية.
املكا�سب الليبية
ت�ق��ارب دويل م�ستمر م��ع اق�ت�راب م��وع��د اال�ستحقاق
االنتخابي الليبي ،وهنا ي�ضيف الي�سري� ،أن املحادثات
ريا،
املرتقبة بني وا�شنطن ومو�سكو لن تفيد ليبيا كث ً
لأن تلك املحادثات ت�صب يف املقام الأول حول تفاهمات
ل�ضمان م�صالح اجلانبني داخل ليبيا.
و�أك��د رئي�س جلنة الأم��ن القومي يف امل��ؤمت��ر الوطني
يح�صدها
العام الليبي� ،أن الإيجابية الوحيدة التي ُ
امللف الليبي من تلك املحادثات هي الإ��ص��رار الدويل
والتفاهم حول �إجراء االنتخابات الرئا�سية يف موعدها.
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أك��د ال�ب��اح��ث الليبي حممد ال� ��دوري� ،أن
م��و��س�ك��و ت�سعى لتجنب ال�ن�ه��ج الت�صعيدي للأزمة،
حيث �إن الت�صعيد �سيت�سبب يف امل��زي��د م��ن املخاطر،
كما �أن رو�سيا مقتنعة ب�أنها لن تكون الو�سيط الوحيد
يف الأزم��ة الليبية ب��دون التوافق م��ع ال�ق��وى الدولية
الأخرى.
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عوا�صم
بغداد
�أعلن م�صدر �أمني عراقي �أم�س االثنني مقتل �أربعة من عنا�صر
الب�شمركة الكردية و�إ�صابة خم�سة بجروح يف هجوم وقع يف �شمال
ال �ع��راق ون���س��ب �إىل تنظيم داع ����ش الإره��اب��ي علما �أن ��ه ال�ث��ال��ث يف
غ�ضون �أ�سبوعني .وق��ال امل�صدر “قتل �أرب�ع��ة بينهم �ضابط برتبة
نقيب و�أ�صيب خم�سة بجروح يف هجوم ا�ستهدف م�ساء �أم�س الأول
قوات الب�شمركة عند قرية قرة �سامل” ،الواقعة اىل ال�شمال مدينة
كركوك .ويف هجوم مماثل �أواخ��ر ال�شهر املا�ضي ،قتل خم�سة من
املقاتلني الأك��راد (الب�شمركة) وجرح �أربعة يف انفجار عبوة نا�سفة
ا�ستهدف �آلية ع�سكرية ،ح�سبما �أفاد بيان ر�سمي ل��وزارة الب�شمركة
(وزارة الدفاع الكردية) .كما قتل � 12شخ�صا ،هم ثالثة مدنيني
وت�سعة من الب�شمركة ،يف هجوم وقع يف الثالث من ال�شهر احلايل يف
�شمال العراق و ُن�سب �إىل تنظيم داع�ش .وعقد غداة الهجوم اجتماع
بني ق��وات احلكومة االحتادية والب�شمركة ،اتفق الطرفان خالله
على “التن�سيق على الأر�ض” على ان تتوىل القوات االحتادية تنفيذ
�ضربات جوية �ضد الإرهابيني .و�أعلن العراق �أواخر العام 2017
ان�ت���ص��اره على تنظيم داع����ش بعد ط��رد الإره��اب �ي�ين م��ن ك��ل املدن
الرئي�سية التي �سيطروا عليها يف .2014
نيودلهي
قال م�س�ؤولون �أم�س االثنني �إن حاالت الإ�صابة بال�ساللة �أوميكرون
من فريو�س كورونا ارتفعت يف الهند �إىل  21يف مطلع الأ�سبوع و�إنه
يتعني على املواطنني التعجيل بح�صولهم على التطعيم.
و�سجلت والية راجا�ستان بغرب البالد �أكرب عدد من حاالت الإ�صابة
ب�أوميكرون بت�سع �إ�صابات ،تليها ثماين يف والية ماهارا�شرتا واثنتان
يف كارناتاكا وواحدة يف كل من جوجارات والعا�صمة نيودلهي.
وكتب وزي��ر ال�صحة �ساتيندار جني على تويرت “يجب على �سكان
دلهي �أن يتلقوا تطعيما كامال و�أن ي�ضعوا الكمامات ويحافظوا على
التباعد االجتماعي» .وقال �إن �أول حالة �إ�صابة ب�أوميكرون يف املدينة
كانت تخ�ص مري�ضا يعالج يف م�ست�شفى تديره الدولة .و�أ�ضاف �أن
ح��وايل  94باملئة م��ن البالغني باملدينة تلقوا جرعة واح��دة على
الأق��ل .وتلقى نحو  51باملئة من البالغني يف الهند البالغ عددهم
 944مليونا تطعيما ك��ام�لا فيما ح�صل  85باملئة على جرعة
واح��دة على الأق��ل .وتظهر البيانات احلكومية �أن ع�شرات املاليني
من النا�س ت�أخروا عن موعد تلقي جرعتهم الثانية على الرغم من
وفرة �إمدادات اللقاح .و�سجلت الهند يوم اخلمي�س �أول حالتي �إ�صابة
ب�أوميكرون يف والي��ة كارناتاكا اجلنوبية ،وكانت �إح��دى احلالتني
ل�شخ�ص مل ي�سافر خارج الوالية م�ؤخرا.
نريوبي

غرق � 31شخ�صا عندما جرفت املياه حافلة �أثناء حماولتها عبور
نهر ارت�ف��ع من�سوبه ج��راء الفي�ضانات يف كينيا ،بح�سب ح�صيلة
جديدة �أوردت�ه��ا ال�سلطات �أم�س الأول الأح��د ،م�شرية �إىل �أن عدد
ال�ضحايا قابل لالرتفاع.
وكانت ح�صيلة �سابقة ال�سبت �أ�شارت �إىل وجود  20قتيال.
و�صرخ �أ�شخا�ص �شاهدوا احلافلة املدر�سية التي مت ا�ستئجارها لنقل
جوقة كني�سة و�آخرين حل�ضور حفل زفاف يف منطقة كيتوي ،وهي
تغرق فيما ك��ان ال�سائق يحاول ال�سيطرة على املركبة لعبور املياه
ال�سريعة اجلريان.
وقالت ال�سلطات �إن غوا�صني ع�سكريني عرثوا على  31جثة منذ
ال�سبت ،فيما تتوا�صل عمليات البحث والإنقاذ.
ومت ّكن بع�ض الركاب من الهرب قبل غرق احلافلة وو�صلوا �إىل بر
الأم��ان .ومل يت�ضح عدد الذين كانوا يف احلافلة عندما انقلبت يف
نهر �إينزيو الواقع على بعد  200كيلومرت �شرق العا�صمة الكينية
نريوبي.
وقال �شهود عيان �إن ال�سائق كان يحاول عبور املياه املتدفقة ب�سرعة
لكن التيار جرف احلافلة.

مقتل فل�سطيني اقتحم حاجزا
ع�سكريا �إ�سرائيليا ب�سيارته

•• ال�ضفة الغربية -وكاالت

قتل فل�سطيني بنريان اجلي�ش الإ�سرائيلي ،بعدما �صدم حاجزا ع�سكريا
�إ�سرائيليا يف ال�ضفة الغربية ليل الأح ��د ،ح�سبما �أف ��ادت وزارة الدفاع
الإ�سرائيلية �أم�س االثنني.
وقالت ال��وزارة �إن الواقعة �أدت �إىل �إ�صابة حار�س �إ�سرائيلي ،فيما قتل
الفل�سطيني بعدما �أطلق عليه اجلنود النار يف موقع احلادث.
وذك��رت و�سائل �إع�ل�ام �إ�سرائيلية �أن املهاجم ال��ذي يبلغ م��ن العمر 16
عاما لقى حتفه ،بينما رف�ض م�س�ؤول يف وزارة الدفاع الإدالء مبزيد من
التفا�صيل.
و�أ� �ش��اد وزي��ر ال��دف��اع بيني غانت�س بتعامل ق��وات الأم ��ن ،ومتنى ال�شفاء
العاجل للحار�س ال��ذي نقل �إىل م�ست�شفى لتلقي ال�ع�لاج ،ح�سبما ذكرت
وكالة “�أ�سو�شيتد بر�س».
وج ��اء ال�ه�ج��وم ب�ع��د ي��وم�ين م��ن ط�ع��ن فل�سطيني م��ن ال���ض�ف��ة الغربية
لإ�سرائيلي خارج البلدة القدمية يف القد�س ،وحماولته طعن �شرطي من
حر�س احلدود قبل �إطالق النار عليه وقتله.
و�أظهر مقطع فيديو التقطه �أحد املارة ا�ستمرار ال�شرطة يف �إطالق النار
على املهاجم بعد �أن �سقط �أر�ضا ومنعها امل�سعفني من االقرتاب منه.
وب�ع��د ن�شر ال�ف�ي��دي��و� ،أع�ل�ن��ت وزارة ال �ع��دل الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �أن �ه��ا ا�ستدعت
ال�شرطيني املتورطني يف ح��ادث �إط�لاق النار ال�سبت ال�ستجوابهما ،قبل
�إطالق �سراحهما دون �شروط.
ويقول م�س�ؤولون �إ�سرائيليون �إن القوات يجب �أن تتخذ قرارات يف �أجزاء
من الثانية يف املواقف اخلطرة ،و�إن كل هذه احلوادث تخ�ضع للتحقيق.
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Notification by Publication of a Defendant
Before Case Management Office, Sharjah Federal Court,
Federal Civil Court of First Instance
)In Lawsuit No. SHCFICIREA2021/0009036/Civil (Partial
To Defendant: Al Barakat Paints Cont L.L.C.
Residence unknown: Emirate of Sharjah - Middle Area of Mleiha Behind New Mleiha
Ind - Shop No.3 owned by Ali Salem Hamedi Khasouni Al Katbi.
Subject: To Claim an amount of DHS (9,000) and legal interest at 12% from the date
of the Lawsuit until full payment, the judgement shall be self-executing immediately
without bail by force of law in accordance with the provisions of Article 229, Fifth
paragraph of the Civil Procedures Law.
You are required to attend the hearing on 19/12/2021 before the Case Management
Office of Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance at 08:30 amOffice No. (Case Manager Office No.5) personally or through a legal proxy, and
submit an answer note to the Lawsuit accompanied with all documents within a
period not exceeding ten days from the date of the publication to consider the abovementioned Lawsuit - in your capacity as a Defendant.
Judicial Services Office
Aisha Ibrahim Ali Al-Ali

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 7/ 12/ 2021 Issue No : 13410

70530

Notification of Performance order by Publication
In lawsuit No. Performance order - 7177/2021/60
Held at Performance orders and Commercial contracts enforcement no.203
The subject of lawsuit requiring the order to obligate the defendant to pay the sum of
AED320,000.00, the legal interest at rate of 5% from claim date until full payment,
fees,expenses and attorney's charges.
The plaintiff Nabil Ibrahim Abdul Azizi Ali - Address UAE/Dubai-Deira Al Maktoum
Road- Riqaa Buttain Plaza bldg, Seventh floor 705
To be announced
1- Amin Habibollah Amiri as a defendant.
2- Mohr Ali Mosayeb Kheiri as a defendant
The subject of Notification requested for a performance order, the Dubai first instance
court decided on 11th Nov,2021 to require the applicants jointly with each other to
perform the sum AED 320,000.00 (Three hundred twenty Thousand dirham), the legal
interest at 5% of due date 10/12/2021 until full payment,the expenses and 500dhs for
attorney's fees. You have the right to appeal within 15 days of the day following the
publication of this Notification.
Prepared by Laila Gulam Hydrayan

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7دي�سمرب  2021العدد 13410
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2021/10/07 :

املودعة حتت رقم 361497 :
با�ســم :كوورا انك.
وعنوانه 605 :كا�سرتو �سرتيت ،ماونتني فيو ،كاليفورنيا  ،94041الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بالفئة35 :
خدمات الت�سويق والإعالن والرتويج؛ معلومات العمل؛ توفري �أبحاث ال�سوق وخدمات املعلومات؛ الرتويج
ل�سلع وخدمات للآخرين عرب �شبكات الكمبيوتر واالت�صاالت ؛ خدمات الأعمال والإعالن؛ الرتويج ل�سلع
وخدمات للآخرين عن طريق توزيع الإعالنات عرب الإنرتنت و�شبكات االت�صاالت الأخرى؛ تنظيم و�إجراء
�أح��داث خا�صة لأغرا�ض جتارية �أو ترويجية �أو دعائية؛ تنظيم و�إج��راء �أح��داث خا�صة لأغرا�ض العمل؛
امل�شورة واملعلومات التجارية يف جمال تقنية �سل�سلة الكتل ()blockchain
و�صف العالمة :كلمة  QUORAبحروف التينية بااللوان اال�سود
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد � ،أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل ��دع ��و  /ع ��ون عبا�س
خ � �ظ� ��ار ح � �ي� ��اه  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )BZ1016632يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف�ق��د امل��دع��و  /ب��اب��رى جول
�� �ش ��ري ��ن ج� � ��ول  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )ED4796982يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /ادف� �ي� �ك ��ا
دي �ب��اك  ،ال�ه�ن��د اجلن�سية
 ج � � � � ��واز �� � �س� � �ف � ��ره رق � ��م( )9 2 3 6 3 1 8 T
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0503332306

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد موينول
ا�سالم عبدال�ستار  ،بنغالدي�ش
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )0457963BJيرجى
مم� ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة ال�ب�ن�غ�لادي���ش�ي��ة او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.
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حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13410بتاريخ 2021/12/7
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/21946

العدد  13410بتاريخ 2021/12/7
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/21950

املنذر  :بنك ابوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليه  :دي�سي اجنرياين �ستيف مريباتي .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )30,406.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 15 /PRIVATE / 75904ابوظبي ) من نوع ( هايونداي
فول�سرت _ هات�شباك) م��ودي��ل ( _ ) 2015ل��ون (  ) WHITEواملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف ابوظبي اال�سالمي �ش.م.ع
املنذر �إليه  :عادل ح�سن رم�ضان �سلمان .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )175,295.65دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رق��م (  / 88323خ�صو�صى /K/دب��ي ) من ن��وع ( دودج ت�شالنجر _
�صالون ) موديل ( _ ) 2016لون ( احمر ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر
مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

العدد  13410بتاريخ 2021/12/7

�إعــــــــــالن

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13410بتاريخ 2021/12/7
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/21947

العدد  13410بتاريخ 2021/12/7
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/21949

املنذر  :بنك ابوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليه  :علي ح�سن م�شتاق احمد .
ينذر امل�ن��ذر امل�ن��ذر �إليها ب�سرعة ��س��داد مبلغ وق��درة ( )180,070.00دره��م نتيجة
الإخ�لال ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذل��ك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج ��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  ) ABU DHABI / 12/PRIVATE / 86649من نوع (
 _ PORSCHEا�ستي�شن ) موديل ( _ ) 2018لون (  ) BLACKواملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

املنذر  :م�صرف ابوظبي اال�سالمي �ش.م.ع
املنذر �إليها  :علياء �سامل ال�شاعر حممد املرو�شد .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )119,138.40درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 4 / PRIVATE / 61354ابوظبي ) من نوع ( مر�سيد�س
ج��ي  _ 500ا�ستي�شن ) م��ودي��ل ( _ ) 2016ل��ون (  ) SILVERواملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13410بتاريخ 2021/12/7
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/21957

املنذر  :بنك ابوظبي التجاري �ش.م.ع
املنذر �إليها  :فر�سان حيفا لتاجري ال�سيارات .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )111,669.00درهم نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم (  / 6620خ�صو�صى /الفئة الثالثة /ال�شارقة ) من نوع ( مكالرين
ا�س  _ 570كوبيه ) موديل ( _ ) 2016لون ( احمر ) واملمولة ل�صاحلكم من
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :اب رايت لال�ست�شارات االدارية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية UP RIGHT MANAGEMENT CONSULTANCY :
بتاريخ 2021/11/23:
املودعة بالرقم 365274 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :اب رايت لال�ست�شارات االدارية
املوطن  :بناية الرمي بالزاالطابق الثاين مكتب � 206شارع زايد االول ابوظبي
 ,هاتف - 0557558662, :امييلAli@uprightmc.com :
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 36 :
اخل��دم��ات امل��ال�ي��ة ،اخل��دم��ات البنكية على م�ستوى امل�ؤ�س�سة ،خ��دم��ات ال�ت��أم�ين ،التخطيط امل��ايل ،تزويد
املعلومات املالية ،اخلدمات التجارية و املالية و الت�شغيلية املتعلقة باخلدمات االح�ترازي��ة ،خدمات �إدارة
املخاطر املالية ،اخلدمات الإ�ست�شارية املتعلقة باخلطط امل�ستقبلية للنمو و احليازة ،توفري التمويل للتاجري،
متويل امل�شاريع ،خدمات جمع الأم��وال ،خدمات املعلومات و الن�صح و اال�ست�شارة املتعلقة بجميع اخلدمات
املذكورة اعالة.
و�صف العالمة  :عبارة عن كلمات باللغة االجنليزية UP RIGHT MANAGEMENT CONSULTANCY
بحروف التينية
اال�شرتاطات :
فعلى من لديه �إعرتا�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 �إ�صدار هذا الإعالن

العدد  13410بتاريخ 2021/12/7

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اباليد للمقاوالت الكهربائية -
ذ م م رخ�صة رقم CN 1017204:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شيخ حمدان بن خليفه بن حمدان بن
حممد ال نهيان %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف بهاء يو�سف ال�شعار

العدد  13410بتاريخ 2021/12/7
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/21945
املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش م ع
املنذر �إليه  :نبيل احمد بابو بابو بامبنيزاتو كوجنو حممد .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )68,176.00درهم نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعة
باملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم (  / 56981خ�صو�صي /N/
دبي ) من نوع ( اودي � _ A3صالون ) موديل ( _ )2015لون ( �أبي�ض) واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

العدد  13410بتاريخ 2021/12/7
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/21942
املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش م ع
املنذر �إليه  :جريي اونتوغ مون�سيبكيون .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )41,016.00درهم نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعة
باملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم (  / 55872خ�صو�صي  /S/دبي
) من نوع ( �سوزوكي �سويفت _ �صالون ) موديل ( _ )2016لون ( ف�ضي) واملمولة
ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

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

العدد  13410بتاريخ 2021/12/7

�إلغاء اعالن �سابق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1117233:باال�سم التجاري:م�ؤ�س�سة عمران
اخلليج للتجارة  ,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)

الكاتب العدل

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13410بتاريخ 2021/12/7
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/21944
املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش م ع
املنذر �إليه  :عبداملاجد حممد ابراهيم .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )71,416.00درهم نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعة
باملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم (  / 14078خ�صو�صي /13/
�أبوظبي ) من نوع ( هوندا �سيفيك _ �صالون ) موديل ( _ )2013لون ( �أبي�ض)
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7دي�سمرب  2021العدد 13410

A TO Z SHIPPING SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد ابراهيم حممد الرئي�سى

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13410بتاريخ 2021/12/7
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/21943
املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش م ع
املنذر �إليه  :جو�سليتو جر فيالوبو�س جواقوين .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )36,955.00درهم نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعة
باملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم (  / 98238خ�صو�صي /R/
دبي ) من نوع ( ميت�سوبي�شي الن�سر _ �صالون ) موديل ( _ )2015لون ( رمادي)
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

�إىل /ايه تو زد خلدمات ال�شحن � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة بهاء يو�سف ال�شعار %49

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13410بتاريخ 2021/12/7
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/21953
املنذر  :بنك �أبوظبي التجاري �ش م ع
املنذر �إليه  :مار�سيلينو ميدرو�سو كالرون .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )24,102.00درهم نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعة
باملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم (  / 90778خ�صو�صي /N/
دبي ) من نوع ( ميت�سوبي�شي الن�سر _ �صالون ) موديل ( _ )2016لون ( �أبي�ض)
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،

A TO Z SHIPPING SERVICES 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)

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايه تو زد خلدمات ال�شحن ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2835121:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حمد عبيد خليفه اجلابر املرى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف طارق احمد ابو ع�ساف
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null*nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ايه تو زد خلدمات ال�شحن ذ.م.م

العدد  13410بتاريخ 2021/12/7

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوليد ال�ست�شارات املوارد
الب�شرية ذ.م.م رخ�صة رقم CN 2043630:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ايوب عنايه اهلل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعيد عبيد �سامل عبيد الظاهرى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعاد ريا�ض حممد�شريف طاهر ال�شيبانى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فيتيكات جريي�ش
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

العدد  13410بتاريخ 2021/12/7

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كري
تك�س لال�ست�شارات التقنية
رخ�صة رقم CN 2385699: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)

العدد  13410بتاريخ 2021/12/7

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/القوز للنقليات العامه  -ذ م م
رخ�صة رقم CN 1096708:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /غازى �صالح �سليم ح�سني املنهاىل من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /غازى �صالح �سليم ح�سني املنهاىل من � % 50إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �صالح الزم �سليم ح�سن املنهاىل
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /القوز للنقليات العامه  -ذ م م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

لإعالناتكم يف

AL QOUZ GENERAL TRANSPORT - L L C

�إىل /القوز للنقليات العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL QOUZ GENERAL TRANSPORT - 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)

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae
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«�إنها مر�شحة الو�سط»:

فرن�سا :هكذا انتزعت فالريي بيكري�س تاج اجلمهوريني
•• الفجر -بول �شوليه
ترجمة خرية ال�شيباين
كانت هذه اجلملة الأوىل من خطابها .عندما �ألقت
خطابها يف مقر حزب اجلمهوريني بعد �إعالن فوزها،
ابتكرت فالريي بيكري�س �سردية مللحمتها“ :لأول

مر�شحة
مرة يف تاريخها ،متتلك عائلتنا ال�سيا�سية
ّ
لالنتخابات الرئا�سية (� .)...أفكر يف جميع ن�ساء
فرن�سا” ،قالت للمنت�سبني املجتمعني يف جو �شديد
احل��رارة� .إن رئي�سة منطقة �إيل دو فران�س لي�ست
خمطئة .لقد كتب اليمني يوم �أول �أول �أم�س ال�سبت
ف�صال جديدا يف تاريخه .بـ  60فا�صل  95باملائة من

الأ�صوات ،فازت فالريي بيكري�س بو�ضوح على �إيريك
�سيوتي يف اجلولة الثانية من م�ؤمتر م�س�ؤول عن
تعيني مر�شح اجلمهوريني اىل �سباق ق�صر الإليزيه.
وح��ذرت املر�شحة يف كلمتها �أن “اليمني اجلمهوري
عاد».
فالريي بيكري�س عادت هي الأخ��رى .لقد قطعت

املر�شحة �شوطا ط��وي�لا .الفتاة ال��ت��ي غ���ادرت يف
�صخب حزب اجلمهوريني عام  2019ا�ستطاعت �أن
تنتزع عفو عائلتها ال�سيا�سية ،وانت�صارها هو ثمرة
حملة منهجية وفعالة ،وخط من�سجم مع املنتمني
حلزب اجلمهوريني :حزم قيادي ،ووعد ب�إ�صالحات
ليربالية.

13

الغلبة كانت للو�سط
مل تخطئ فالريي بيكري�س ابد�أ
يف نوع االنتخابات ،ولهذا ال�سبب
فازت بها.
تلميذة جاك �شرياك ،ا�شتهرت
يف كثري من الأحيان ،بالتجديف
عك�س التيار .خ�لال االنتخابات
التمهيدية لعام  ،2016دعمت
�آالن جوبيه قبل ث�لاث��ة �أ�سابيع
من هزميته .وبعد ثالث �سنوات،
ان�ت�ظ��رت ا�ستقالة ل ��وران ووكيز
م��ن رئا�سة اجلمهوريني لترتك
احلزب .لقد تع ّلمت من �أخطائها.
وه ��ذه امل� ��رة ،ك ��ان ل ��دى الوزيرة
ال�سابقة �إح�سا�س بالتوقيت.
العمل اجلماعي
ي�ستمد انت�صارها ج��ذوره من
ق �ل��ب ال �� �ص �ي��ف .يف  22يوليو،
فاج�أت فالريي بيكري�س اجلميع
ب� ��إع�ل�ان� �ه ��ا ت��ر� �ش �ح �ه��ا ل�سباق
الإل � �ي� ��زي� ��ه .ومل ي �ك��ن م� ��ن حق
كري�ستيان جاكوب� ،سوى ر�سالة
ق�صرية ب�سيطة بعد � 48ساعة.
� �س �خ��ر خ �� �ص��وم �ه��ا م� ��ن هذا
ال �ت��وق �ي��ت ،يف ح�ي�ن ك��ان��ت عقول
الفرن�سيني يف �إجازتهم .خط�أ يف
التحليل ...لقد اقامت املناف�سة
ب� � ��إع � ��داد امل� � �ب � ��اراة م ��ع كزافييه
ب� ��رت� ��ران وح ��رم� �ت ��ه م ��ن مكانة
املر�شح الطبيعي الذي كان يحلم
ب �ه��ا“ .لو ان �ت �ظ��رت ب��داي��ة العام
ال��درا� �س��ي ،مل��ا ك��ان��ت ��س�ت�ل�ح��ق به
�أبدًا” ،هكذا حلل نائب منطقة
�إي�سون روبن ردا يف �أكتوبر.
� �ض��اع �ف��ت ف ��ال�ي�ري بيكري�س
اجلوالت واملقابالت مع ال�صحافة
الإقليمية ،ويتفق اجلميع على
�أنها ق�ضت �صيفًا جيدًا ...وها هي
يف ال�سباق.
عندما عادت �إىل بريف ،ر�سخت
�سرديتها ع��ن ال�ط��ال�ب��ة اجليدة،
واك � � � ��دت ،م � ��ؤي � ��دة االن �ت �خ ��اب ��ات
التمهيدية املفتوحة� ،إنها �ستمتثل
لعملية التعيني التي �سيختارها
اجلمهوريون ...العمل اجلماعي،
ال �شيء �سوى العمل اجلماعي.
يف ذلك الوقت ،توقع �أن�صارها
ت �ق ��اط ��ع ن� ��واي� ��ا ال �ت �� �ص��وي��ت مع
ك ��زاف� �ي� �ي ��ه ب � � ��رت � � ��ران .ل� �ك ��ن مل
ي �ح��دث � �ش��يء ،ظ �ل��ت نتائجهما
يف ا�ستطالعات ال��ر�أي م�ستقرة.
يف � �س �ب �ت �م�ب�ر ،ك� � ��ان اال� �س �ت �م ��اع
للمر�شحة �أق��ل ،وكانت تعزو هذا
الركود ،يف جل�ساتها اخلا�صة� ،إىل
زح ��ف �إري� ��ك زم� ��ور .و��ش�ك��ل دفن
االنتخابات التمهيدية املفتوحة
يف نهاية �سبتمرب ل�صالح امل�ؤمتر
املغلق �ضربة �أخرى.
لقد ب��ات على املن�شقة والهاربة
اغ��راء عائلتها القدمية .يف ذلك
الوقت ،مل يكن لدى اليمني �سوى
كزافييه برتران ومي�شيل بارنييه.
ي �ت �� �ص��در الأول ا�ستطالعات
ال��ر�أي ،بينما ظل الأخ�ير موال ًيا
ل �ـ ح��زب اجل�م�ه��وري�ين“ .انها يف
كما�شة ...لي�س لديها اي م�ساحة
�سيا�سية” ،ق��ال حينها قيادي يف
ح ��زب اجل �م �ه��وري�ين .وك� ��ان هذا

املطلوب التمايز عن ماكرون

�إن املر�شحة ال�شرياكية ،متثل القا�سم امل�شرتك الأدنى لليمني وهذا كان كافيا لفوزها
انتزعت العفو من عائلتها ال�سيا�سية ،عدم تكرار �أخطاء  ،2016عندما مل
وانت�صارها هو ثمرة حملة منهجية وفعالة يو�سّ ع فران�سوا فيون فريقه بعد فوزه
حتليل �سائد ووا�سع االنت�شار على
اليمني.
حرباء
لكن املر�شحة عنيدة .يف الواقع
تك ّيفت ب�سرعة مع هذا الت�ش ّكل.
وحت � ��ت ق � �ي� ��ادة م ��دي ��ر حملتها
باتريك �ستيفانيني ،جنحت فرقها
يف تامني انخراط عدد كبري من
االن �� �ص��ار يف ح ��زب اجلمهوريني
قبل الت�صويت“ .لقد ق��ام بعمل
�� �ص ��ائ ��غ ،ي �ح � ّي �ي��ه ن ��ائ ��ب الأل � ��ب
م��اري �ت �ي��م �إي ��ري ��ك ب��اوج �ي��ه� ،إن ��ه
ج � ّراح انتخابي” .يعرف الرجل
اخل��ري�ط��ة االنتخابية ع��ن ظهر
قلب ،ويعرف كيف مييز حتركات
ب �ط �ل �ت��ه .مت ان� �ت� �خ ��اب ف ��ال�ي�ري
ب �ي �ك��ري ����س يف �إي � ��ل دو فران�س،
وهي تتمتع �أحيانًا ب�صورة امر�أة
م� ��ن مي �ي�ن ال ��و� � �س ��ط .خ � �ط � ��أ...
ل�ق��د ع��ر��ض��ت يف احل�م�ل��ة خطا ًبا
ل �ي�برال � ًي��ا وح ��از ًم ��ا ل�ل�غ��اي��ة حول
الق�ضايا ال�سيادية� .أ�سلوب مثايل
لإغ��واء النواة ال�صلبة للن�شطاء،
�إنها تدغدغهم وتقنعهم ،مثلما
ف�ع�ل��ت ع�ن��دم��ا ا� �س �ت �ع��ادت بطاقة
ع�ضويتها.
وعلى وجه اخل�صو�ص ،تفوقت
املر�شحة يف امل�ن��اظ��رات املتلفزة.

“لقد ج�ع�ل��ت م��ن امل�م�ك��ن عك�س
االجتاه” ،ي��رى روب��ن ردا .انها
تظهر فيها �شخ�صية هجومية،
وال ت�تردد يف م�ضايقة خ�صومها
مت��ا ًم��ا م �ث��ل �إري � ��ك � �س �ي��وت��ي .ان
ال�سيا�سة لي�ست امتحانا واختبارا
بل مناظرة.

لقد ا�ستفادت فالريي بيكري�س
من نقاط �ضعف خ�صومها�“ .إنها
مر�شحة ال��و��س��ط ،ي�لاح��ظ كادر
من اجلمهوريني.
كانت �أعلى يف ا�ستطالعات الر�أي
من بارنييه ،لكنها كانت �أقل من
ب��رت��ران .ومت احلكم عليها ب�أنها

�أق ��ل خ�ي��ان��ة م��ن ب ��رت ��ران ،ولكن
�أك�ث�ر م��ن ب��ارن�ي�ي��ه� ،إن�ه��ا القا�سم
امل�شرتك الأدن��ى لليمني” .وهذا
يكفي للفوز.
ك��ل �شيء ي�ب��د�أ الآن للمر�شحة
ال�ي�م�ي�ن�ي��ة“ .كان امل� ��ؤمت ��ر فاحت
لل�شهية” ،يبت�سم عثمان ن�صرو،

بيكري�س .العودة من بعيد

يف حملتها� ،ستعتمد فالريي بيكري�س على
برناجمها اليميني  ...و�صورتها كامر�أة
ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س م �ن �ط �ق��ة �إي� � ��ل دو
ف��ران ����س .ع �ل��ى امل� ��دى الق�صري،
يجب عليها ح�شد حزبها وو�ضع
اجلمهوريني يف جبهة العمل...
ع � ��دم ت � �ك ��رار �أخ � �ط� ��اء ،2016
يو�سع فران�سوا فيون
عندما مل ّ
فريقه بعد فوزه.

حتمية التجميع
ك ��ان ج�م�ي��ع م��ر��ش�ح��ي امل�ؤمتر
حا�ضرين حول فالريي بيكري�س
ي��وم ال�سبت يف خطاب تتويجها.
“مل تكن ال���ص��ورة زورا وزيفا”،
ي � ��ؤك� ��د ن ��ائ ��ب ج� �م� �ه ��وري .ففي
فريق املر�شحة ،نالحظ “�أناقة”
ك��زاف �ي �ي��ه ب ��رت ��ران ،ال� ��ذي و�ضع
نف�سه يف خدمتها منذ هزميته.
“لقد �أظ �ه��ر اح�ت�راف ��ا �سيا�سيا
كبريا” ،ي�شيد جيفروي ديدييه
ع�ضو ال�برمل��ان الأوروب ��ي .وال بد
�أن ي�ج���س��م امل�خ�ط��ط التنظيمي
ل �ل �ح �م �ل��ة روح ال � ��وح � ��دة ه� ��ذه.
“بع�ض داع�م��ي ال�ساعات الأوىل
ق��د يتم الت�ضحية بهم قلي ً
ال”،
يتوقع �أحد االوفياء لبيكري�س.
على امل��دى الطويل ،التحدي
ال��ذي تواجهه ف��ال�يري بيكري�س
�أك�ث�ر ح�سا�سية م��ن ه��ذا بكثري.
تمُ � �ن ��ح  10ب ��امل ��ائ ��ة م� ��ن ن ��واي ��ا
ال�ت���ص��وي��ت ،ي�ج��ب ع�ل��ى املر�شحة
اخ��راج اجلمهوريني م��ن كما�شة
م��اك��رون-ل��وب��ان ،وان ت�ع�ي��د اىل
ال�ي�م�ين ��س�ب��ب وج� � ��وده ...مهمة
�شبه وجودية.
يعتقد العديد م��ن امل�س�ؤولني
املنتخبني يف حزب اجلمهوريني،
�أن اليمني لن ينجو من الإق�صاء

ا�ستفادت فالريي من نقاط �ضعف خ�صومها و�أظهرت �أن ال�سيا�سة لي�ست اختبارا بل مناظرة
على املر�شحة �إخراج اجلمهوريني من كما�شة ماكرون-لوبان ،و�أن تعيد �إىل اليمني �سبب وجوده

كزافييه برتران ،االوفر حظا و�ضع نف�سه يف خدمتها منذ هزميت

وحدة اليمني املهمة اال�سا�سية

ال � � �ث� � ��اين يف اجل� � ��ول� � ��ة الأوىل
م� ��ن االن� �ت� �خ ��اب ��ات الرئا�سية.
“�سيتحملون العبء ،يقول مقرب
م��ن م��ر��ش��ح م �ه��زوم� ،إذا خ�سرت
يف اجل ��ول ��ة الأوىل� ،سيكونون
امل�س�ؤولني” .وي � �ق � ��در داع � ��م
لفالريي بيكري�س �أنها قد ت�صل
�إىل  15/14ب��امل��ائ��ة م��ن نوايا
الت�صويت يف يناير� ،أما “�إذا بقيت
ع�ن��د  10ب��امل��ائ��ة ،ف�ستكون هذه
م�شكلة».
«يجب التمايز عن ماكرون»
للإقالع� ،سيتعني على فالريي
ب�ي�ك��ري����س �إظ �ه��ار اخ�ت�لاف�ه��ا عن
�إميانويل ماكرون .وهذا التحدي
لي�س خا�صا بها� ،إنه حتدي اليمني
منذ عام .2017
ل �ك��ن ،غ��ال � ًب��ا م��ا ت �ك��ون الوزيرة
ال�سابقة يف ورطة ،ب�سبب �صورتها
“الليربالية من �إيل دو فران�س”،
املرتبطة يف املخيال اجلمعي مع
جمموعة اجلمهورية اىل االمام.
“بيكري�س ،هي م��اك��رون ،”2.0
� �س �خ��ر ن��ائ��ب م ��ن اجلمهوريني
يف �أغ �� �س �ط ����س .و”�سيكون من
ال � �� � �ض� ��روري �أن مت� �ي ��ز نف�سها
ع��ن م ��اك ��رون ،ي�ع�ه��د ق �ي��ادي من
اجل �م �ه��وري�ين� ،إن �ه��ا ت�ن�ط�ل��ق من
م �� �س��اف��ة �أب� �ع ��د م ��ن ب� ��رت� ��ران يف
ه� ��ذه ال �ن �ق �ط��ة ،ل �ك��ن ه� ��ذا لي�س
م�ستحي ً
ال».
يف حملتها� ،ستعتمد فالريي
بيكري�س على برناجمها اليميني
 ...و� �ص��ورت �ه��ا ك� ��ام� ��ر�أة .ولي�س
م��ن قبيل ال�صدفة �أن�ه��ا طرحت
ه��ذا املو�ضوع يف ب��داي��ة خطابها.
��س�ت�ت���س��ارع ه ��ذه احل �م �ل��ة بداية
م��ن ال�ي��وم االث�ن�ين حيث �ستزور
ف��ال�يري بيكري�س ��س��ان��ت مارتن
ف�ي���س��وب��ي ب �ل��دة �إي��ري��ك �سيوتي،
ون � �ي � ��� ��س .ع � � ��ام  ،2016منح
فران�سوا فيون نف�سه رحلة تزلج
بعد انت�صاره على �آالن جوبيه...
اليمني يريد بالت�أكيد التعلم من
�أخطائه.
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 11 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361729 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت
 ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدةوذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الدعاية والإع�لان؛ خدمات وكاالت الدعاية والإع�لان؛ خدمات �إدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال؛ تقييم
الأع�م��ال؛ ا�ست�شارات يف �إدارة وتنظيم الأع�م��ال؛ �إدارة �أعمال املطاعم والفنادق واحل��دائ��ق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق
املالهي وغريها من الوجهات الرتفيهية؛ �إدارة م�شاريع الأعمال؛ �إدارة الأعمال (للآخرين)؛ خدمات م�ساعدة الأعمال؛
امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والإعالن والعالقات العامة؛ تقدمي
الت�سهيالت املكتبية؛ �إدارة عالقات الزبائن؛ خدمات التعاقد اخلارجي يف جمال �إدارة عالقات الزبائن؛ خدمات ا�ست�شارات
الإدارة ال�شخ�صية؛ جتميع وتنظيم املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري
لتمكني الزبائن من م�شاهدة تلك ال�سلع ب�سهولة و�شرائها؛ خدمات ت�أمني �أو توفري للآخرين؛ الإدارة ال�صناعية؛ تنظيم
املعار�ض واملعار�ض التجارية لغايات جتارية �أو �إعالنية؛ ت�أجري امل�ساحات الإعالنية؛ ت�أجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل
الإع�لام؛ خدمات �أبحاث الت�سويق فيما يتعلق بالإعالم؛ خدمات التجميع (امل�ساعدة يف الأع�م��ال)؛ بيع املمتلكات باملزاد
العلني؛ خدمات برامج الوالء؛ خدمات برامج الوالء واحلوافز واملكاف�آت؛ الرتويج للإقامة يف الفنادق واملطاعم والأطعمة
وامل�شروبات واملنتجعات وال�سبا ومالعب اجلولف والفعاليات الريا�ضية وبرامج ال�سفر ال�شاملة والرحالت ال�سياحية ومدن
الألعاب واملنتجعات وال�سبا ومالعب اجلولف والفعاليات الريا�ضية وح��زم ال�سفريات واجل��والت واحلدائق ذات الطابع
اخلا�ص وحدائق املالهي من خالل �إدارة برنامج مكاف�آت حتفيزية؛ توفري منا�صب للأطعمة وامل�شروبات وحمالت االمتياز
والتحف التذكارية يف الوجهات الرتفيهية وحدائق املالهي واال�ستادات ؛ توفري املعلومات اخلا�صة بكل هذه اخلدمات ،مبا
يف ذلك توفري املعلومات ب�ش�أن هذه اخلدمات عن طريق �شبكة حا�سوب عاملية .الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " ORB ENTERTAINMENTب�أحرف التينية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 12 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361848 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اللعب والألعاب و�أدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ �أدوات الريا�ضة البدنية (اجلمباز) والأدوات الريا�ضية
غري الواردة يف فئات �أخرى؛ �آالت �صاالت �ألعاب الفيديو؛ كرات للألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ الأقرا�ص
الطائرة (لعب)؛ الألعاب؛ �أجهزة الألعاب؛ الطائرات الورقية؛ ك��رات رخامية �أو زجاجية للعب؛ �أحاجي
ال�صور املقطوعة؛ �أقنعة (�أدوات لعب)؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب (�شدة)؛
كرات لعب؛ �ألعاب م�صنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�ضارب للألعاب؛ مركبات لعبة يتم
التحكم فيها بالرميوت؛ خ�شخي�شات (�أدوات لعب)؛ �ألعاب حلقية؛ مركبات �صغرية؛ �أطقم �صغرية؛ لعبة
القناين اخل�شبية؛ فرفرية �أو نحلة؛ دمى حم�شوة؛ �أرجوحات؛ دمى الدببة؛ �أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج
لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ �أجنحة للماء ت�ساعد على الطفو �أثناء اال�ستحمام وال�سباحة؛ �أرجوحات
احلدائق ذات الطابع اخلا�ص.
الواقـعة بالفئة28 :
و�صف العالمة :كلمة "  "AIYAHمكتوبة ب�أحرف التينية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ� 12 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361847 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س؛ لبا�س القدم؛ �أغطية الر�أ�س؛ قم�صان ن�صف كم (تي �شريت)؛ �سرتات علوية؛ كنزات بقلن�سوة؛
كابات؛ مالب�س ال�سباحة؛ �سراويل ق�صرية؛ بنطلونات؛ قم�صان؛ جاكيتات؛ ف�ساتني؛ تنورات؛ �صنادل؛ مباذل
ا�ستحمام؛ �أغطية ر�أ�س لال�ستحمام؛ قم�صان داخلية للرجال؛ قم�صان للريا�ضة؛ كنزات خفيفة؛ واقيات من
ال�شم�س؛ مالب�س م�ضادة للماء؛ بذالت رطبة؛ مالب�س واقية من الطفح اجللدي؛ ع�صابات للمع�صم؛ �أقنعة
قما�شية؛ �أحذية؛ �صنادل؛ �أخفاف.
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :كلمة "  "AIYAHمكتوبة ب�أحرف التينية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
		
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم  185961 :تاريخ الإيداع 2013/01/31 :
تاريخ الت�سجيل 2014/02/25 :
با�ســم � :سكت�شرز يو ا�س ايه  ,انك
وعنوانه  228 :مانهاتن بيت�ش بوليفارد ،مانهاتن بيت�ش ،كاليفورنيا  ،90266الواليات املتحدة
الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
لبا�س القدم
الواقـعة بالفئة25 :
بيانات التعديل
ا�سم من �إنتقلت له امللكية  :براندبالك ،انك.
وعنوانه  3631 :وا�سات�ش افنيو ،لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا  ،90066الواليات املتحدة الأمريكية
تاريـخ انتـقال امللكية 2021/11/23 :
تاريخ التا�شري 2021/11/24 :

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

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

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

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

الثالثاء  7دي�سمرب  2021العدد 13410

الثالثاء  7دي�سمرب  2021العدد 13410

الثالثاء  7دي�سمرب  2021العدد 13410

الثالثاء  7دي�سمرب  2021العدد 13410

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 4 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361167 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س؛ لبا�س القدم؛ �أغطية الر�أ�س؛ قم�صان ن�صف كم (تي �شريت)؛ �سرتات علوية؛ كنزات بقلن�سوة؛
كابات؛ مالب�س ال�سباحة؛ �سراويل ق�صرية؛ بنطلونات؛ قم�صان؛ جاكيتات؛ ف�ساتني؛ تنورات؛ �صنادل؛ مباذل
ا�ستحمام؛ �أغطية ر�أ�س لال�ستحمام؛ قم�صان داخلية للرجال؛ قم�صان للريا�ضة؛ كنزات خفيفة؛ واقيات من
ال�شم�س؛ مالب�س م�ضادة للماء؛ بذالت رطبة؛ مالب�س واقية من الطفح اجللدي؛ ع�صابات للمع�صم؛ �أقنعة
قما�شية؛ �أحذية؛ �صنادل؛ �أخفاف
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من �شكل ثالثي الأبعاد ل�شخ�صية خيالية ت�شبه �صقر .الواجهتني الأمامية
و اجلانبية مو�ضحتان يف ال�شكل.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 3 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361048 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة
مكتب  -1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ حدائق املالهي؛ احلدائق ذات
الطابع اخلا�ص؛ تنظيم و�إقامة احلفالت املو�سيقية؛ تنظيم و�إقامة العرو�ض املبا�شرة؛ تنظيم و�إقامة امل�ؤمترات والندوات
وور���ش العمل؛ تنظيم و�إقامة اللقاءات؛ تنظيم و�إقامة ال�ن��دوات؛ حجز املقاعد للعرو�ض؛ خدمات مع�سكرات الأطفال؛
توفري ت�سهيالت وخدمات وم��راف اال�ستجمام؛ تنظيم املعار�ض لغايات ثقافية �أو تعليمية؛ خدمات ال�سينما؛ خدمات
ترفيه الأطفال؛ اخلدمات الريا�ضية والرتفيهية؛ ال�سريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم املعار�ض؛ خدمات وكاالت
التذاكر؛ خدمات الت�صوير الفوتوغرايف؛ خدمات تخطيط احل�ف�لات؛ تنظيم الفعاليات والعرو�ض واملعار�ض لغايات
ترفيهية؛ �إنتاج �أف�لام احلركة املبا�شرة والكوميديا والدراما والر�سوم املتحركة؛ توزيع وعر�ض �أف�لام احلركة املبا�شرة
والكوميديا والدراما والر�سوم املتحركة؛ العرو�ض امل�سرحية؛ تنظيم امل�سابقات والألعاب واملناف�سات؛ توفري مقاطع فيديو
قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع �شبكي؛ توفري �ألعاب قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع �شبكي؛ خدمات مبا�شرة
فيما يتعلق بالرتفيه؛ خدمات الرتفيه الإذاعي؛ توفري موقع �شبكي يقدم مقاطع �أفالم وفيديوهات مو�سيقية غري قابلة
للتنزيل؛ خدمات نوادي املعجبني؛ توفري �ألعاب احلا�سوب املبا�شرة؛ �إجراء امل�سابقات مبا�شرة؛ خدمات الألعاب الإلكرتونية
املقدمة عرب �شبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات الن�شر الإلكرتوين؛ ن�شر الكتب؛ ن�شر الكتب الإلكرتونية مبا�شرة؛ ن�شر املجالت؛
ن�شر الكتب الهزلية؛ عر�ض الأفالم ال�سينمائية و�أفالم الر�سوم املتحركة الربامج التلفزيونية؛ ابتكار الر�سوم املتحركة؛
�إنتاج الر�سوم املتحركة؛ خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة �أعاله
الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من �شكل ثالثي الأب�ع��اد ل�شخ�صية خيالية للدلخ .الواجهتني الأمامية و اجلانبية
مو�ضحتان يف ال�شكل.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 3 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361047 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اللعب والألعاب و�أدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ �أدوات الريا�ضة البدنية (اجلمباز) والأدوات الريا�ضية
غري الواردة يف فئات �أخرى؛ �آالت �صاالت �ألعاب الفيديو؛ كرات للألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ الأقرا�ص
الطائرة (لعب)؛ الألعاب؛ �أجهزة الألعاب؛ الطائرات الورقية؛ ك��رات رخامية �أو زجاجية للعب؛ �أحاجي
ال�صور املقطوعة؛ �أقنعة (�أدوات لعب)؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب (�شدة)؛
كرات لعب؛ �ألعاب م�صنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�ضارب للألعاب؛ مركبات لعبة يتم
التحكم فيها بالرميوت؛ خ�شخي�شات (�أدوات لعب)؛ �ألعاب حلقية؛ مركبات �صغرية؛ �أطقم �صغرية؛ لعبة
القناين اخل�شبية؛ فرفرية �أو نحلة؛ دمى حم�شوة؛ �أرجوحات؛ دمى الدببة؛ �أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج
لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ �أجنحة للماء ت�ساعد على الطفو �أثناء اال�ستحمام وال�سباحة؛ �أرجوحات
احلدائق ذات الطابع اخلا�ص	
الواقـعة بالفئة28 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من �شكل ثالثي الأبعاد ل�شخ�صية خيالية للدلخ .الواجهتني الأمامية و
اجلانبية مو�ضحتان يف ال�شكل.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 3 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361037 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س؛ لبا�س القدم؛ �أغطية الر�أ�س؛ قم�صان ن�صف كم (تي �شريت)؛ �سرتات علوية؛ كنزات بقلن�سوة؛
كابات؛ مالب�س ال�سباحة؛ �سراويل ق�صرية؛ بنطلونات؛ قم�صان؛ جاكيتات؛ ف�ساتني؛ تنورات؛ �صنادل؛ مباذل
ا�ستحمام؛ �أغطية ر�أ�س لال�ستحمام؛ قم�صان داخلية للرجال؛ قم�صان للريا�ضة؛ كنزات خفيفة؛ واقيات من
ال�شم�س؛ مالب�س م�ضادة للماء؛ بذالت رطبة؛ مالب�س واقية من الطفح اجللدي؛ ع�صابات للمع�صم؛ �أقنعة
قما�شية؛ �أحذية؛ �صنادل؛ �أخفاف
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من �شكل ثالثي الأبعاد ل�شخ�صية خيالية للدلخ .الواجهتني الأمامية و
اجلانبية مو�ضحتان يف ال�شكل.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

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

بتاريخ� 6 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361356 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س؛ لبا�س القدم؛ �أغطية الر�أ�س؛ قم�صان ن�صف كم (تي �شريت)؛ �سرتات علوية؛ كنزات بقلن�سوة؛
كابات؛ مالب�س ال�سباحة؛ �سراويل ق�صرية؛ بنطلونات؛ قم�صان؛ جاكيتات؛ ف�ساتني؛ تنورات؛ �صنادل؛ مباذل
ا�ستحمام؛ �أغطية ر�أ�س لال�ستحمام؛ قم�صان داخلية للرجال؛ قم�صان للريا�ضة؛ كنزات خفيفة؛ واقيات من
ال�شم�س؛ مالب�س م�ضادة للماء؛ بذالت رطبة؛ مالب�س واقية من الطفح اجللدي؛ ع�صابات للمع�صم؛ �أقنعة
قما�شية؛ �أحذية؛ �صنادل؛ �أخفاف
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة " كرنفال " باللغة العربية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 4 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361171 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة
مكتب  -1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ حدائق املالهي؛ احلدائق ذات
الطابع اخلا�ص؛ تنظيم و�إقامة احلفالت املو�سيقية؛ تنظيم و�إقامة العرو�ض املبا�شرة؛ تنظيم و�إقامة امل�ؤمترات والندوات
وور���ش العمل؛ تنظيم و�إقامة اللقاءات؛ تنظيم و�إقامة ال�ن��دوات؛ حجز املقاعد للعرو�ض؛ خدمات مع�سكرات الأطفال؛
توفري ت�سهيالت وخدمات وم��راف اال�ستجمام؛ تنظيم املعار�ض لغايات ثقافية �أو تعليمية؛ خدمات ال�سينما؛ خدمات
ترفيه الأطفال؛ اخلدمات الريا�ضية والرتفيهية؛ ال�سريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم املعار�ض؛ خدمات وكاالت
التذاكر؛ خدمات الت�صوير الفوتوغرايف؛ خدمات تخطيط احل�ف�لات؛ تنظيم الفعاليات والعرو�ض واملعار�ض لغايات
ترفيهية؛ �إنتاج �أف�لام احلركة املبا�شرة والكوميديا والدراما والر�سوم املتحركة؛ توزيع وعر�ض �أف�لام احلركة املبا�شرة
والكوميديا والدراما والر�سوم املتحركة؛ العرو�ض امل�سرحية؛ تنظيم امل�سابقات والألعاب واملناف�سات؛ توفري مقاطع فيديو
قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع �شبكي؛ توفري �ألعاب قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع �شبكي؛ خدمات مبا�شرة
فيما يتعلق بالرتفيه؛ خدمات الرتفيه الإذاعي؛ توفري موقع �شبكي يقدم مقاطع �أفالم وفيديوهات مو�سيقية غري قابلة
للتنزيل؛ خدمات نوادي املعجبني؛ توفري �ألعاب احلا�سوب املبا�شرة؛ �إجراء امل�سابقات مبا�شرة؛ خدمات الألعاب الإلكرتونية
املقدمة عرب �شبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات الن�شر الإلكرتوين؛ ن�شر الكتب؛ ن�شر الكتب الإلكرتونية مبا�شرة؛ ن�شر املجالت؛
ن�شر الكتب الهزلية؛ عر�ض الأفالم ال�سينمائية و�أفالم الر�سوم املتحركة الربامج التلفزيونية؛ ابتكار الر�سوم املتحركة؛
�إنتاج الر�سوم املتحركة؛ خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة �أعاله
الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من �شكل ثالثي الأبعاد ل�شخ�صية خيالية ت�شبه �صقر .الواجهتني الأمامية و اجلانبية
مو�ضحتان يف ال�شكل.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 4 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361169 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اللعب والألعاب و�أدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ �أدوات الريا�ضة البدنية (اجلمباز) والأدوات الريا�ضية
غري الواردة يف فئات �أخرى؛ �آالت �صاالت �ألعاب الفيديو؛ كرات للألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛ الأقرا�ص
الطائرة (لعب)؛ الألعاب؛ �أجهزة الألعاب؛ الطائرات الورقية؛ ك��رات رخامية �أو زجاجية للعب؛ �أحاجي
ال�صور املقطوعة؛ �أقنعة (�أدوات لعب)؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب (�شدة)؛
كرات لعب؛ �ألعاب م�صنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�ضارب للألعاب؛ مركبات لعبة يتم
التحكم فيها بالرميوت؛ خ�شخي�شات (�أدوات لعب)؛ �ألعاب حلقية؛ مركبات �صغرية؛ �أطقم �صغرية؛ لعبة
القناين اخل�شبية؛ فرفرية �أو نحلة؛ دمى حم�شوة؛ �أرجوحات؛ دمى الدببة؛ �أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج
لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ �أجنحة للماء ت�ساعد على الطفو �أثناء اال�ستحمام وال�سباحة؛ �أرجوحات
احلدائق ذات الطابع اخلا�ص
الواقـعة بالفئة10 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من �شكل ثالثي الأبعاد ل�شخ�صية خيالية ت�شبه �صقر .الواجهتني الأمامية
و اجلانبية مو�ضحتان يف ال�شكل.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 11 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361733 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت
 ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدةوذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�شراب (غري الكحويل)؛ خدمات توفري الطعام وال�شراب للغري؛ الإقامة امل�ؤقتة؛ خدمات الفنادق؛
خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات الإق��ام��ة الفندقية؛ خدمات متوين الفنادق (بالطعام وال���ش��راب)؛ خدمات حجز
الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات الفندقية ملعار�ض الأعمال واملعار�ض التجارية وامل�ؤمترات واالجتماعات
واملحا�ضرات واللقاءات؛ خدمات تخطيط الفعاليات؛ توفري ت�سهيالت (الإقامة) لإجراء امل�ؤمترات واالجتماعات واملعار�ض
واملعار�ض التجارية والعطالت؛ ت�أجري قاعات االجتماعات؛ خدمات ال�ضيافة (الإقامة)؛ �أجنحة ال�ضيافة (توفري الإقامة
�أو الطعام �أو ال�شراب (غري الكحويل))؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما يتعلق بالإقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات
التموين بالطعام وال�شراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ التموين بالطعام وال�شراب؛ حمالت الع�صري؛
خدمات ال��زوار املرتبطة بحجز الفنادق والإقامة واملطاعم؛ خدمات ال�شيف ال�شخ�صي؛ خدمات التعاقد ب�ش�أن الأطعمة
وامل�شروبات؛ توفري منافذ الأطعمة وامل�شروبات املتنقلة؛ خدمات التموين؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ توفري الأطعمة
وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ ت�سهيالت حدائق الكرفانات؛ خدمات التموين املزودة يف حدائق املقطورات؛ خدمات
التموين امل��زودة داخ��ل حديقة م�لاه��ي؛ خ��دم��ات التموين امل��زودة داخ��ل الوجهات الرتفيهية؛ توفري ت�سهيالت حدائق
املقطورات امل�ؤقتة؛ دور احل�ضانات النهارية للأطفال؛ مناطق اال�سرتاحة يف حمطات اخلدمات؛ خدمات التموين املتنقلة؛
خدمات الن�صح واملعلومات واال�ست�شارات املرتبطة بكل ما ورد �أع�لاه؛ جميع اخلدمات ال��واردة �أع�لاه مقدمة �أي�ضا عرب
االنرتنت من قاعدة بيانات حا�سوبية �أو عرب �شبكة االت�صاالت العاملية.
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " ORB ENTERTAINMENTب�أحرف التينية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

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

الثالثاء  7دي�سمرب  2021العدد 13410

الثالثاء  7دي�سمرب  2021العدد 13410

الثالثاء  7دي�سمرب  2021العدد 13410

الثالثاء  7دي�سمرب  2021العدد 13410

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 6 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361423 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اللعب والألعاب و�أدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ �أدوات الريا�ضة البدنية (اجلمباز) والأدوات الريا�ضية
غري الواردة يف فئات �أخرى؛ �آالت �صاالت �ألعاب الفيديو؛ العاب �صاالت الت�سلية؛ كرات للألعاب؛ الدمي؛
بيوت الدمي؛ الأقرا�ص الطائرة (لعب)؛ الألعاب؛ �أجهزة الألعاب؛ الطائرات الورقية؛ كرات رخامية �أو
زجاجية للعب؛ �أحاجي ال�صور املقطوعة؛ �أقنعة (�أدوات لعب)؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات
لعب؛ ورق لعب (�شدة)؛ ك��رات لعب؛ �ألعاب م�صنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رم��ي؛ م�ضارب
للألعاب؛ مركبات لعبة يتم التحكم فيها بالرميوت؛ خ�شخي�شات (�أدوات لعب)؛ �ألعاب حلقية؛ مركبات
�صغرية؛ �أطقم �صغرية؛ لعبة القناين اخل�شبية؛ فرفرية �أو نحلة؛ دمى حم�شوة؛ �أرجوحات؛ دمى الدببة؛
�أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ �أجنحة للماء ت�ساعد على الطفو �أثناء
اال�ستحمام وال�سباحة؛ �أرجوحات احلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ �ألعاب الكرنفاالت؛ �ألعاب حدائق املالهي.
الواقـعة بالفئة28 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة "  " Carnavalب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ� 6 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361410 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س؛ لبا�س القدم؛ �أغطية الر�أ�س؛ قم�صان ن�صف كم (تي �شريت)؛ �سرتات علوية؛ كنزات بقلن�سوة؛
كابات؛ مالب�س ال�سباحة؛ �سراويل ق�صرية؛ بنطلونات؛ قم�صان؛ جاكيتات؛ ف�ساتني؛ تنورات؛ �صنادل؛ مباذل
ا�ستحمام؛ �أغطية ر�أ�س لال�ستحمام؛ قم�صان داخلية للرجال؛ قم�صان للريا�ضة؛ كنزات خفيفة؛ واقيات من
ال�شم�س؛ مالب�س م�ضادة للماء؛ بذالت رطبة؛ مالب�س واقية من الطفح اجللدي؛ ع�صابات للمع�صم؛ �أقنعة
قما�شية؛ �أحذية؛ �صنادل؛ �أخفاف
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة "  " Carnavalب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:

املودعة حتت رقم361405 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة
مكتب  -1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ توفري مرافق الت�سلية والرتفيه؛ توفري
�صاالت �أل�ع��اب الت�سلية؛ توفري �أل�ع��اب حدائق امل�لاه��ي؛ توفري م��دن امل�لاه��ي؛ خدمات حجز التذاكر حلدائق املالهي واحلدائق
ذات الطابع اخلا�ص؛ حدائق املالهي؛ احلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ الكرنفاالت؛ الرتفيه بطابع الكرنفال؛ كرنفاالت ال�سفر؛
مهرجانات؛ جاال (احتفاالت)؛ م�سريات  /مواكب؛ توفري �ألعاب حدائق املالهي واخلدمات الرتفيهية ل�صالح الغري؛ توفري �صاالت
الألعاب و مناطق االلعاب؛ توفري �صاالت الألعاب و مناطق االلعاب ل�صالح الغري؛ تنظيم و�إقامة احلفالت املو�سيقية؛ تنظيم و�إقامة
العرو�ض املبا�شرة؛ تنظيم و�إقامة امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل؛ تنظيم و�إقامة اللقاءات؛ تنظيم و�إقامة الندوات؛ حجز املقاعد
للعرو�ض؛ خدمات مع�سكرات الأطفال؛ توفري ت�سهيالت وخدمات ومرافق اال�ستجمام؛ تنظيم املعار�ض لغايات ثقافية �أو تعليمية؛
خدمات ال�سينما؛ خدمات ترفيه الأطفال؛ اخلدمات الريا�ضية والرتفيهية؛ ال�سريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم املعار�ض؛
خدمات وكاالت التذاكر؛ خدمات الت�صوير الفوتوغرايف؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم الفعاليات والعرو�ض واملعار�ض لغايات
ترفيهية؛ �إنتاج �أفالم احلركة املبا�شرة والكوميديا والدراما والر�سوم املتحركة؛ توزيع وعر�ض �أفالم احلركة املبا�شرة والكوميديا
والدراما والر�سوم املتحركة؛ العرو�ض امل�سرحية؛ تنظيم امل�سابقات والألعاب واملناف�سات؛ توفري مقاطع فيديو قابلة وغري قابلة
للتنزيل من موقع �شبكي؛ توفري �ألعاب قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع �شبكي؛ خدمات مبا�شرة فيما يتعلق بالرتفيه؛ خدمات
الرتفيه الإذاعي؛ توفري موقع �شبكي يقدم مقاطع �أفالم وفيديوهات مو�سيقية غري قابلة للتنزيل؛ خدمات نوادي املعجبني؛ توفري
�ألعاب احلا�سوب املبا�شرة؛ �إجراء امل�سابقات مبا�شرة؛ خدمات الألعاب الإلكرتونية املقدمة عرب �شبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات الن�شر
الإلكرتوين؛ ن�شر الكتب؛ ن�شر الكتب الإلكرتونية مبا�شرة؛ ن�شر املجالت؛ ن�شر الكتب الهزلية؛ عر�ض الأفالم ال�سينمائية و�أفالم
الر�سوم املتحركة الربامج التلفزيونية؛ ابتكار الر�سوم املتحركة؛ �إنتاج الر�سوم املتحركة؛ توفري املحتوى الرقمي يف جمال الرتفيه؛
خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة �أعاله
الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة " كرنفال " باللغة العربية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم
امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

� 6أكتوبر 2021

بتاريخ� 6 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361399 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اللعب والألعاب و�أدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ �أدوات الريا�ضة البدنية (اجلمباز) والأدوات الريا�ضية
غري الواردة يف فئات �أخرى؛ �آالت �صاالت �ألعاب الفيديو؛ العاب �صاالت الت�سلية؛ كرات للألعاب؛ الدمي؛
بيوت الدمي؛ الأقرا�ص الطائرة (لعب)؛ الألعاب؛ �أجهزة الألعاب؛ الطائرات الورقية؛ كرات رخامية �أو
زجاجية للعب؛ �أحاجي ال�صور املقطوعة؛ �أقنعة (�أدوات لعب)؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات
لعب؛ ورق لعب (�شدة)؛ ك��رات لعب؛ �ألعاب م�صنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رم��ي؛ م�ضارب
للألعاب؛ مركبات لعبة يتم التحكم فيها بالرميوت؛ خ�شخي�شات (�أدوات لعب)؛ �ألعاب حلقية؛ مركبات
�صغرية؛ �أطقم �صغرية؛ لعبة القناين اخل�شبية؛ فرفرية �أو نحلة؛ دمى حم�شوة؛ �أرجوحات؛ دمى الدببة؛
�أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ �أجنحة للماء ت�ساعد على الطفو �أثناء
اال�ستحمام وال�سباحة؛ �أرجوحات احلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ �ألعاب الكرنفاالت؛ �ألعاب حدائق املالهي.
الواقـعة بالفئة28 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة " كرنفال " باللغة العربية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 11 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361735 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اللعب والألعاب و�أدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ �أدوات الريا�ضة البدنية (اجلمباز) والأدوات الريا�ضية
غري الواردة يف فئات �أخرى؛ �آالت �صاالت �ألعاب الفيديو؛ �ألعاب �صاالت الت�سلية؛ كرات للألعاب؛ الدمي؛
بيوت الدمي؛ الأقرا�ص الطائرة (لعب)؛ الألعاب؛ �أجهزة الألعاب؛ الطائرات الورقية؛ كرات رخامية �أو
زجاجية للعب؛ �أحاجي ال�صور املقطوعة؛ �أقنعة (�أدوات لعب)؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات
لعب؛ ورق لعب (�شدة)؛ ك��رات لعب؛ �ألعاب م�صنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رم��ي؛ م�ضارب
للألعاب؛ مركبات لعبة يتم التحكم فيها بالرميوت؛ خ�شخي�شات (�أدوات لعب)؛ �ألعاب حلقية؛ مركبات
�صغرية؛ �أطقم �صغرية؛ لعبة القناين اخل�شبية؛ فرفرية �أو نحلة؛ دمى حم�شوة؛ �أرجوحات؛ دمى الدببة؛
�أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ �أجنحة للماء ت�ساعد على الطفو �أثناء
اال�ستحمام وال�سباحة؛ �أرجوحات احلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ �ألعاب الكرنفاالت؛ �ألعاب حدائق املالهي.
الواقـعة بالفئة28 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "�أورب �إنرتتينمنت" ب�أحرف عربية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ� 11 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361728 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اللعب والألعاب و�أدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ �أدوات الريا�ضة البدنية (اجلمباز) والأدوات الريا�ضية
غري الواردة يف فئات �أخرى؛ �آالت �صاالت �ألعاب الفيديو؛ �ألعاب �صاالت الت�سلية؛ كرات للألعاب؛ الدمي؛
بيوت الدمي؛ الأقرا�ص الطائرة (لعب)؛ الألعاب؛ �أجهزة الألعاب؛ الطائرات الورقية؛ كرات رخامية �أو
زجاجية للعب؛ �أحاجي ال�صور املقطوعة؛ �أقنعة (�أدوات لعب)؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات
لعب؛ ورق لعب (�شدة)؛ ك��رات لعب؛ �ألعاب م�صنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رم��ي؛ م�ضارب
للألعاب؛ مركبات لعبة يتم التحكم فيها بالرميوت؛ خ�شخي�شات (�أدوات لعب)؛ �ألعاب حلقية؛ مركبات
�صغرية؛ �أطقم �صغرية؛ لعبة القناين اخل�شبية؛ فرفرية �أو نحلة؛ دمى حم�شوة؛ �أرجوحات؛ دمى الدببة؛
�أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛ الرتامبولني؛ �أجنحة للماء ت�ساعد على الطفو �أثناء
اال�ستحمام وال�سباحة؛ �أرجوحات احلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ �ألعاب الكرنفاالت؛ �ألعاب حدائق املالهي.
الواقـعة بالفئة28 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " ORB ENTERTAINMENTب�أحرف التينية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 11 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361732 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية؛
خدمات ت�صميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات احلا�سوبية؛ الأبحاث العلمية؛ الأبحاث التقنية؛
درا�سات امل�شاريع التقنية؛ خدمات مراقبة اجل��ودة؛ اختبارات مراقبة اجل��ودة؛ خدمات االعتماد؛ مراقبة
جودة اخلدمات؛ فحو�صات مراقبة اجل��ودة؛ خدمات االعتماد التقني؛ خدمات االعتماد التقني للحدائق
ذات الطابع اخلا�ص وحدائق املالهي؛ خدمات التحقق من عزم الدوران؛ خدمات التحقق من عزم الدوران
لألعاب و�أن�شطة احلدائق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق املالهي؛ خدمات فح�ص ال�صحة وال�سالمة؛ اختبارات
�سالمة املنتج؛ اختبارات ال�سالمة للمعدات والرتكيبات؛ خدمات فح�ص ال�صحة وال�سالمة للحدائق ذات
الطابع اخلا�ص وحدائق املالهي؛ خدمات فح�ص ال�صحة وال�سالمة والفح�ص التقني للألعاب و�أماكن
اجلذب يف احلدائق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق املالهي؛ خدمات الفح�ص؛ خدمات الفح�ص للغري؛ اختبار
وحتليل وتقييم منتجات وخدمات الغري؛ توفري املعلومات واال�ست�شارات والن�صائح فيما يتعلق بكافة هذه
اخلدمات.
الواقـعة بالفئة42 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " ORB ENTERTAINMENTب�أحرف التينية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 11 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361736 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة -
مكتب  -1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الدعاية والإع�لان؛ خدمات وكاالت الدعاية والإع�لان؛ خدمات �إدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال؛ تقييم
الأع�م��ال؛ ا�ست�شارات يف �إدارة وتنظيم الأع�م��ال؛ �إدارة �أعمال املطاعم والفنادق واحل��دائ��ق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق
املالهي وغريها من الوجهات الرتفيهية؛ �إدارة م�شاريع الأعمال؛ �إدارة الأعمال (للآخرين)؛ خدمات م�ساعدة الأعمال؛
امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والإعالن والعالقات العامة؛ تقدمي
الت�سهيالت املكتبية؛ �إدارة عالقات الزبائن؛ خدمات التعاقد اخلارجي يف جمال �إدارة عالقات الزبائن؛ خدمات ا�ست�شارات
الإدارة ال�شخ�صية؛ جتميع وتنظيم املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري
لتمكني الزبائن من م�شاهدة تلك ال�سلع ب�سهولة و�شرائها؛ خدمات ت�أمني �أو توفري للآخرين؛ الإدارة ال�صناعية؛ تنظيم
املعار�ض واملعار�ض التجارية لغايات جتارية �أو �إعالنية؛ ت�أجري امل�ساحات الإعالنية؛ ت�أجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل
الإع�لام؛ خدمات �أبحاث الت�سويق فيما يتعلق بالإعالم؛ خدمات التجميع (امل�ساعدة يف الأع�م��ال)؛ بيع املمتلكات باملزاد
العلني؛ خدمات برامج الوالء؛ خدمات برامج الوالء واحلوافز واملكاف�آت؛ الرتويج للإقامة يف الفنادق واملطاعم والأطعمة
وامل�شروبات واملنتجعات وال�سبا ومالعب اجلولف والفعاليات الريا�ضية وبرامج ال�سفر ال�شاملة والرحالت ال�سياحية ومدن
الألعاب واملنتجعات وال�سبا ومالعب اجلولف والفعاليات الريا�ضية وح��زم ال�سفريات واجل��والت واحلدائق ذات الطابع
اخلا�ص وحدائق املالهي من خالل �إدارة برنامج مكاف�آت حتفيزية؛ توفري منا�صب للأطعمة وامل�شروبات وحمالت االمتياز
والتحف التذكارية يف الوجهات الرتفيهية وحدائق املالهي واال�ستادات ؛ توفري املعلومات اخلا�صة بكل هذه اخلدمات ،مبا
يف ذلك توفري املعلومات ب�ش�أن هذه اخلدمات عن طريق �شبكة حا�سوب عاملية .الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "�أورب �إنرتتينمنت" ب�أحرف عربية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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مق ّبالت ال�شتباكات قادمة بني بكني ووا�شنطن:

جزر �سليمان :النفوذ ال�صيني هو هدف املحتجني احلقيقي
•• الفجر -ريت�شارد �أرزت

ترجمة خرية ال�شيباين
منذ عام  ،2019يقرتب رئي�س ال��وزراء مانا�سيه
�سوغافاري من جمهورية ال�صني ال�شعبية ملحاولة
�إخراج الأرخبيل من �صعوباته االقت�صادية.

قد تكون اال�ضطرابات التي حركت جزر �سليمان
�أوىل ب���وادر اال�شتباكات امل�ستقبلية ب�ين ال�صني
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة ح��ت��ى وان ام��ت��ن��ع��ت هاتان
القوتان عن التدخل .هذا الأرخبيل ،ذو املناخ �شبه
اال�ستوائي الواقع و�سط املحيط الهندي� ،شمال غرب
منوذجا لال�ستقرار ال�سيا�سي
بحر امل��رج��ان ،لي�س
ً

�أو الإدارة االقت�صادية اجليدة .هناك القليل من
التما�سك بني ال�سكان املنت�شرين يف العديد من اجلزر
اجلبلية والربكانية البعيدة عن بع�ضها البع�ض،
والتي متتد على �أكرث من  1400كيلومرت .ويعي�ش
�سبعمائة وثالثة وخم�سون �ألف ن�سمة ب�شكل رئي�سي
من زراعة الكفاف حيث تهيمن مزارع النخيل وجوز

الهند� ،إىل جانب �صيد �سمك التونة.
بالت�أكيد� ،أن��ه بالإ�ضافة �إىل اللغة الإجنليزية،
ي��ت��ح��دث ال�����س��ك��ان امل��ح��ل��ي��ون ل��غ��ة مم��اث��ل��ة لتلك
امل�ستخدمة يف �إندوني�سيا �أو ماليزيا ،مما مييزهم عن
بابوا غينيا اجلديدة املجاورة .جلزر �سليمان �أي�ضا
تاريخ م�شرتك.

15
19
19

�أُ�ضرمت النريان يف عدة مبانٍ يف العا�صمة هونيارا

يف نهاية القرن التا�سع ع�شر� ،أن�ش�أ
الربيطانيون حممية هناك بينما
ا��س�ت�ع�م��رت �أمل��ان �ي��ا غ�ي�ن�ي��ا اجلديدة
وج ��زر � �س��ام��وا .ث ��م ،خ�ل�ال احلرب
ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ك ��ان الأرخبيل
م�سرحً ا لقتال رهيب بني اجلي�شني
الأم��ري�ك��ي وال�ي��اب��اين .وبعد حوايل
 30ع��ا ًم��ا ،يف ع��ام � ،1978أعلنت
بريطانيا العظمى ا��س�ت�ق�لال جزر
�سليمان ،التي ال تزال يف الكومنولث،
مم��ا يعني �أن امل�ل�ك��ة �إل�ي��زاب�ي��ث هي
ر�أ���س دولتها .ورئي�س وزرائ�ه��ا منذ
ع��ام  ،2014مانا�سيه �سوغافاري،
هو من ال�سكان الأ�صليني.
انعدام الأمن
وثغرة يف امليزانية
ع��رف الأرخ �ب �ي��ل م�ن��ذ ا�ستقالله
�أح��داث��ا ��ش�ت��ى .ع��ام  ،1986حدث
�إع �� �ص ��ار ا� �س �ت��وائ��ي ع� �م�ل�اق .وع ��ام
 ،2007زل � � � ��زال ع �ن �ي��ف �أعقبه
ت���س��ون��ام��ي .ث��م زالزل ع��ام 2013
واخ��ر  .2016وم��ع ذل��ك ،ف ��إن ما
ي�ق�ل��ق ج ��زر ��س�ل�ي�م��ان ب���ش�ك��ل خا�ص
ه��و ان �ع��دام الأم � ��ن .وت �ط��ورت هذه
الظاهرة عام � ،2003إىل درجة �أن
احلكومة طلبت امل�ساعدة الدولية،
وق��د ار��س�ل��ت �أ��س�ترال�ي��ا ونيوزيلندا
وح � � ��دات ،و� �ش � ّك �ل �ت��ا ق� ��وة م�ساعدة
�إقليمية ،بقيت �أجزاء منها يف مكانها
حتى عام .2013
ولكن ،عامًا بعد عام ،تدهورت �إدارة
البالد .منا عجز كبري يف امليزانية،
و�أ��ض�ي��ف �إل�ي��ه �إزال ��ة ال�غ��اب��ات ب�شكل
كارثي ،وانت�شار �أوبئة املالريا .وكل
هذا �سي�ؤدي �إىل ا�ستياء متزايد بني
ال�سكان .وي�شتكي موظفو اخلدمة
امل��دن�ي��ة م��ن �أن �ه��م ال ي�ع��رف��ون �أب� �دًا
متى �سيتقا�ضون رواتبهم .وتنعقد
جمال�س ال��وزراء �سريّا قدر الإمكان
حتى ال تكون مو�ضع احتجاجات �أو
هجوم من قبل الع�صابات امل�سلحة.
يوم الأربعاء  24نوفمرب ،2021
ان��دل �ع��ت �أع� �م ��ال ال �� �ش �غ��ب ،اذ �أدت
ال�صعوبات االقت�صادية التي تفاقمت
ب�سبب القيود التي فر�ضتها جائحة
كوفيد� 19-إىل الق�ضاء على �شباب
عاطل عن العمل ا�صال .وال ت�ساعد
اخل�صومات التقليدية العديدة بني
خم�ت�ل��ف م �ك � ّون��ات الأرخ �ب �ي ��ل على
توفري احللول.
تعترب جزيرة مااليتا ،الأكرث كثافة
��س�ك��ان�ي��ة ،وع �ل��ى وج ��ه اخل�صو�ص،

رئي�س وزراء جزر �سليمان مانا�سيه �سوغافاري يف زيارة لل�صني

حتافظ تايبيه على دعم قوي داخل جزر �سليمان بينما ت�أمل بكني يف احل�صول على موطئ قدم هناك
حم��روم��ة اقت�صاديًا م�ق��ارن��ة بجزر
ج��وادال �ك��ان��ال ح�ي��ث ت�ق��ع هونيارا،
العا�صمة .ويهاجم املحتجّ ون ب�شكل
رئ�ي���س��ي احل ��ي ال���ص�ي�ن��ي ،ال ��ذي له
�أه �م �ي��ة اق �ت �� �ص��ادي��ة ك �ب�يرة يف جزر
�سليمان ،خا�صة �أن عالقات الأرخبيل
مع العامل ال�صيني قد تطورت.
الوزن االقت�صادي لل�صني
ب �ح �ل��ول ع� ��ام � ،1983أقيمت
ع�ل�اق��ات دب�ل��وم��ا��س�ي��ة م��ع تايوان.
وع� �ل ��ى م� ��ر ال �� �س �ن�ي�ن ،ك ��ان ��ت ج ��زر
�سليمان ج ��ز ًء م��ن ال ��دول اخلم�س
ع�شرة ال�صغرية ،منها ب��اراغ��واي �أو
�سانت لو�سيا �أو مدينة الفاتيكان،
ال �ت��ي ت �ع�ترف ب �ت��اي��وان ،جمهورية
ال���ص�ين .ل�ك��ن ع��ام  ،2019غيرّ ت
حكومة هونيارا م�سارها.
ق ��رر رئ �ي ����س ال � � ��وزراء مانا�سيه
�سوغافاري� ،أن تقيم ج��زر �سليمان
ع �ل�اق ��ات م ��ع ج �م �ه��وري��ة ال�صني
ال�شعبية.
وب � � � � ّرر ه � ��ذا ال �ت �غ �ي�ي�ر م� ��ن خ�ل�ال
تو�ضيح �أن��ه يتعلق بتعزيز امل�صالح
االقت�صادية للأرخبيل ،حيث وعدت
بكني بامل�ساعدة املالية يف تنمية جزر
��س�ل�ي�م��ان .وت��وق��ف رئ�ي����س ال � ��وزراء
ع� ��ن االع � �ت� ��راف ب� �ت ��اي ��وان ك��دول��ة
م�ستقلة ،و�إ� �ض �ف��اء ال���ش��رع�ي��ة على
ال�صني كممثل لها .ثم قام مانا�سيه
�سوغافاري برحلة �إىل بكني ،حيث
مت ا�ستقباله بحفاوة كبرية.
وك��ان ر ّد املعار�ضة يف ج��زر �سليمان
ب ��ان و� �ص �ف��ت رئ �ي ����س ال � � ��وزراء ب�أنه
“دمية ال�صني».
م �ن��ذ ع ��ام  ،2017ت�ع�م��ل بكني
على زي��ادة االت�صال واال�ستثمارات
االق �ت �� �ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة م��ع جزر
� �س �ل �ي �م��ان .وي ��ذه ��ب م ��ا ي �ق��رب من
 70باملائة م��ن � �ص��ادرات الأرخبيل
م ��ن امل� �ع ��ادن وال ��ذه ��ب والأخ�شاب
�إىل ال�صني .ع��ام � ،2019سمحت
“اتفاقية تعاون” وقعتها حكومة

ه��ون �ي��ارا م ��ع � �ش��رك��ة � �س��ام غ� ��روب،
وه� ��ي � �ش��رك��ة � �ص �ي �ن �ي��ة ،با�ستئجار
جزيرة توالجي ب�أكملها طيلة 75
ع��ا ًم��ا .وال �ه��دف ،ه��و �إن���ش��اء منطقة
اقت�صادية خا�صة هناك.
و�أم��ام احتجاجات � 1200ساكن،
ال� �ت ��ي ان� �خ ��رط ��ت ف �ي �ه��ا املعار�ضة
ب�أكملها ،ا�ضطرت �سلطات هونيارا
�إىل �إل� �غ ��اء ه ��ذا االت� �ف ��اق ب�إعالنه
“غري قانوين” .ويف جمال خمتلف
مت��ا ًم��ا ،يف �أب��ري��ل امل��ا� �ض��ي ،تربعت
ال�صني بالكثري من اللقاح ال�صيني
� �س �ي �ن��وف��ارم � �ض��د كوفيد� 19-إىل
ج��زر �سليمان .وذك ��رت وك��ال��ة �أنباء
�شينخوا �أن “مانا�سيه �سوغافاري
�أع� ��رب ع��ن ام�ت�ن��ان��ه ل�ل���ص�ين ،و�أك ��د
جمددا التزامه امل�ستمر بدفع تنمية
العالقات الثنائية مع ال�صني».

�أ�سرتاليا للإنقاذ
بال ّتوازي ،وعلى مدى �سنوات ،جاء
العديد م��ن ال�صينيني لال�ستقرار
يف جزر �سليمان .وقد �أقاموا � اً
أعمال
ه �ن ��اك غ��ال � ًب��ا م ��ا ت �� �س �ت��ورد وتبيع
املنتجات “امل�صنوعة يف ال�صني”.
وم � � ��ن ال � ��وا�� � �ض � ��ح� ،أن املحتجني
يرف�ضون ذلك .عام  ،2006اندلعت
اال��ض�ط��راب��ات يف احل��ي ال�صيني يف
ه��ون�ي��ارا .ث��م �أر��س�ل��ت ال�صني �سفنا
لإجالء مواطنيها.
يف  24و 25نوفمرب ،كان الو�ضع
خم �ت �ل � ًف��ا :ت���ض�خ�م��ت امل� �ظ ��اه ��رات،
وت ��دي ��ن ال �� �ش �ع��ارات جم� ��ددا طبقة
ح��اك �م��ة ت �ع �ت�بر ف ��ا�� �س ��دة� ،أو حتى
م�شاريع بنية حتتية مل يتم تنفيذها.
جت ّمع الآالف م��ن اال�شخا�ص �أمام
الربملان للمطالبة با�ستقالة رئي�س

ال � ��وزراء ق�ب��ل ال�ك���ش��ف ع��ن هدفهم
احلقيقي بالذهاب ملهاجمة املتاجر
يف احلي ال�صيني .و�أ�ضرمت النريان
يف ح��وايل خم�سني مبنى ،وع�ثر يف
�إحداها على ثالث جثث متفحمة.
�أع �ل��ن ��س�ك��وت م��وري���س��ون ،رئي�س
ال � ��وزراء الأ�� �س�ت�رايل� ،إر� �س��ال قوات
ع� �ل ��ى ال � �ف� ��ور �إىل ج � ��زر �سليمان
“من �أج� ��ل امل �� �س��اع��دة يف احلفاظ
على ال���س�لام واال��س�ت�ق��رار هناك”.
وا��ض��اف“ :لي�س من حقنا التدخل
ّ
ومو�ضحا
يف دميقراطيتهم”،
�أن��ه ي�ستجيب لطلب امل�ساعدة من
مانا�سيه �سوغافاري.
توجّ ه ما يقرب من  150جنديًا
و� �ش��رط � ًي��ا �أ� �س�ت�رال � ًي��ا �إىل هونيارا
مل�ساعدة ال�شرطة املحلية .ويبدو �أن
لهذه اخلطوة ال�سريعة من كانبريا

مظاهرات وتخريب يف احلي ال�صيني

ه ��دف واح � ��د� :إظ� �ه ��ار �أن النجدة
واالغ��اث��ة ت ��أت��ي م��ن دول ��ة جم��اورة
ك �ب�يرة ول�ي����س م��ن ال �� �ص�ين .وتربز
�أ� �س�ت�رال �ي��ا ق��درت �ه��ا ع �ل��ى التدخل
لتهدئة اال�ضطرابات يف �أرخبيل يقع
على بعد  1500كيلومرت فقط من
�ساحلها.
بعد ثالثة �أيام من �أعمال ال�شغب
وفر�ض حظر جتول ممتد �إىل �أجل
غري م�سمى يف هونيارا� ،سرعان ما
ت��وق�ف��ت اال� �ض �ط��راب��ات ب�ع��د و�صول
ال�شرطة الأ��س�ترال�ي��ة ،و��س��رع��ان ما
ان�ضم �إليها جنود م��ن ب��اب��وا غينيا
اجلديدة.
وع�ل��ى النقي�ض ،م��ن ال��وا��ض��ح �أن
بكني مل تفكر يف �إر� �س��ال جنود �إىل
ج��زر �سليمان .وال ��ش��يء ي�شري �إىل
�أن مانا�سيه �سوغافاري وجّ ��ه �أدنى

نداء طالبا م�ساعدة ال�صني .يف 26
نوفمرب ،اقت�صر ت�شاو ليجيان� ،أحد
امل�ت�ح��دث�ين ب��ا��س��م وزارة اخلارجية
ال�صينية ،على التعبري ع��ن “قلق
ال� ��� �ص�ي�ن ال� �ك� �ب�ي�ر ب� ��� �ش� ��أن �أع � �م� ��ال
ال�شغب هذه” ،م��و�ّ��ض�ح��ا“ :نطلب
م��ن ح �ك��وم��ة ج ��زر ��س�ل�ي�م��ان اتخاذ
ج�م�ي��ع ال �ت��داب�ير ال�ل�ازم��ة ل�ضمان
�سالمة مواطنون �صينيون وكيانات
�صينية».
�أما حكومة تايوان ،فلم ترغب يف
التعليق على الأحداث .عندما حتول
م��ان��ا� �س �ي��ه � �س��وغ��اف��اري �إىل بكني،
احت ّج ق��ادة املعار�ضة بقوة على عدم
ا�ست�شارتهم ب�ش�أن هذا التحوّل .حتى
�أن دان �ي��ال � �س��وداين ،زع �ي��م جزيرة
م��االي �ت��ا ،ف � ّك��ر يف ت�ن�ظ�ي��م ا�ستفتاء
�س�ؤاله“ :مع �أي �صني تريد �أن تكون
لك عالقات؟».
ب�سبب الوباء ،مل تتم متابعة هذا
امل�شروع ،لكن ال ت��زال هناك عالقة
ق��وي��ة ب�ين ج��زي��رة ت��اي��وان وماليتا.
وع�ل��ى وج��ه اخل���ص��و���ص ،ت�ستمر يف
تلقي م���س��اع��دات اق�ت���ص��ادي��ة كبرية
م��ن اجل��زي��رة ال�ق��وم�ي��ة ال�صينية.
م��ن ن��اح �ي��ة �أخ� � ��رى ،ع ��ام ،2020
�شكر دانييل �سوداين بحرارة تايوان
لإر� �س��ال �ه��ا م �ع��دات ط�ب�ي��ة ملكافحة
كوفيد .19-ويف الأ��س�ب��وع املا�ضي،
ج� � ��اء ال� �ع ��دي ��د م� ��ن املتظاهرين
واملحتجني الذين اجتاحوا هونيارا
من جزيرة مااليتا.
مركز ع�صبي
اذن ،تتداخل ع��دة م�ستويات من
ال�صراع يف ا�ضطرابات جزر �سليمان.
�أو ًال ،ه�ن��اك ت�ن��اغ��م وان���س�ج��ام �سيئ
بني هذه اجلزر ،خا�صة بني مااليتا
واحلكومة املوجودة يف جوادالكانال.
وي �ج �� �س��د ه � ��ذا ال� ��� �ص ��راع امل�ستمر
رجلني ،دانيال �سويداين ومانا�سيه
�سوغافاري .لكن الأرخبيل هو � ً
أي�ضا
مو�ضوع تناف�س بني تايوان وال�صني

ال ت�ساعد اخل�صومات التقليدية العديدة بني ت�شري الأحداث �إىل �أن هذا الأرخبيل يقع
خمتلف مك ّونــات الأرخبيــل يف توفيـر احللـول يف قلب جميع �أنواع االهتمامات اجليو�سيا�سية

اال�سرتاليون لإعادة اال�ستقرار

م���ع���ار����ض���ة
جزر �سليمان
ت�صف رئي�س
ال������������وزراء
م��ان��ا���س��ي��ه
�سوغافاري
ب�����������أن����������ه
«دم��������ي��������ة
ل���ل�������ص�ي�ن»

تدمري عدد من البيوت منها مقر رئي�س الوزراء

ال���ش�ي��وع�ي��ة .ل �ق��د ح��اف �ظ��ت تايبيه
على دع��م ق��وي داخ��ل ج��زر �سليمان
بينما ت�أمل بكني يف احل�صول على
موطئ ق��دم ه�ن��اك .ول�ك��ن ،معزولة
دبلوما�سيا ب�شكل �أك�بر منذ ظهور
كوفيد ،مل يعد ب��إم�ك��ان ث��اين �أكرب
اقت�صاد يف العامل� ،أن يظهر ب�سهولة
ط �م��وح��ات��ه االق �ت �� �ص��ادي��ة ك �م��ا كان
احلال عام .2017
وال�ي��وم ،تراقب ال��والي��ات املتحدة
ع��ن كثب م��ا تفعله ال�صني ،خا�صة
يف منطقة املحيط الهادئ .ويف حني
كان الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب
مهت ًما ،يف امل�ق��ام الأول ،ب��احل��د من
القوة االقت�صادية لل�صني ،ف�إن جو
بايدن ي�سعى � ً
أي�ضا للحد من النفوذ
ال�صيني قدر الإمكان .وفيما يتعلق
بجزر �سليمان ،ف�إن الواليات املتحدة
ال ترى من املنا�سب التدخل ،وميكن
لأ� �س�ترال �ي��ا �أن ت �ت��وىل امل �ه � ّم��ة على
�أك �م��ل وج ��ه .وي��وج��د ت ��واط ��ؤ قوي
ب�ين ك��ان�ب�يرا ووا��ش�ن�ط��ن ،كما ظهر
ه ��ذا ال���ص�ي��ف يف ات �ف��اق �ي��ة ايكو�س
التي �سمحت للبحرية الأ�سرتالية
بالتحول �إىل �شراء غوا�صات �أمريكية
على ح�ساب املعدات الفرن�سية.
يف جزر �سليمان ،عادت احلياة اىل
طبيعتها .وكانت املعار�ضة قد �أعلنت
ع��ن �إج ��راء ت�صويت مقبل بحجب
ال�ث�ق��ة ع��ن احل�ك��وم��ة ال�ت��ي يقودها
مانا�سيه �سوغافاري ،والتي تتمتع
من حيث املبد�أ ب�أغلبية مريحة.
يف  28ن ��وف� �م�ب�ر� ،أع� � � ��رب ه ��ذا
االخ�ير يف خطاب متلفز ،عن �أ�سفه
ل�ه��ذه “الأحداث امل��ؤ��س�ف��ة الهادفة
�إىل �إ� � �س � �ق� ��اط ح� �ك ��وم ��ة منتخبة
دميقراطيا” ،ق�ب��ل �أن ي ��ؤك��د“ :ال
�شيء �سيزعزع ارادت�ن��ا ...لن نر�ضخ
�أب � � � �دًا ل �ل �ن��واي��ا ال �� �س �ي �ئ��ة ل �ق �ل��ة من
النا�س».
يف هونيارا ،مت �إزالة الأنقا�ض التي
خلفتها امل �ظ��اه��رات ال�ت��ي ا�ستمرت
ثالثة �أيام .ومت القب�ض على حوايل
� 100شخ�ص ي�شتبه يف �أن�ه��م من
ب�ي�ن م �ث�يري ال���ش�غ��ب� .إج� �م ��ا ًال ،مت
�إح��راق �ستة وخم�سني مبنى ،وقدّر
البنك املركزي اخل�سائر االقت�صادية
ل�ل�ب�لاد مب��ا ي �ع��ادل  24.7مليون
ي � � ��ورو .ا� �س �ت �ع��ادت ج ��زر �سليمان
�أ�سلوب عملها املعتاد ...بينما ي�شري
م��ا ح ��دث يف ن��وف �م�بر �إىل �أن هذا
الأرخبيل يقع يف قلب جميع �أنواع
االهتمامات اجليو�سيا�سية.
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الفجر الريا�ضي

Tuesday

بن م�سحار ي�شيد بال�شركاء ويتمنى التوفيق للفرق

عر�س ختام مونديال اك�س كات يف دبي اجلمعة وال�سبت
�شواطئ جمريا م�سرح ال�سباق وموقع احلدث القناة املائية
•• دبي –الفجر:

ي � �ن � �ظ ��م ن� � � � ��ادي دب� � � ��ي ال� � � ��دويل
ل�ل��ري��ا��ض��ات ال�ب�ح��ري��ة ب��داي��ة من
ي��وم اخلمي�س وح�ت��ى ي��وم ال�سبت
امل �ق �ب �ل�ين ف �ع��ال �ي��ات ج ��ائ ��زة دبي
الكربى للزوارق ال�سريعة �-إك�س
ك��ات -اجلولة الثانية واخلتامية
من بطولة العامل  2021والتي
جتمع النخبة من �أبطال الريا�ضة
ال �ع��امل �ي�ين يف حت ��دي ع �ل��ى انتزاع
اللقب العاملي الكبري.
وت�أتي املنا�سبة الريا�ضية املرتقبة
لت�ؤكد دور دب��ي ال��رائ��د يف تنظيم

وا� �س �ت �� �ض��اف��ة ك�ب��رى البطوالت
الريا�ضية البحرية وذلك كم�سك
ختام جلميع املناف�سات العاملية يف
�أجندة االحت��اد ال��دويل لل�سباقات
ال�ب�ح��ري��ة -ي��و �أي ام -وبطوالت
ريا�ضة الزوارق ال�سريعة مبختلف
ف �ئ��ات �ه��ا ح �ي��ث ارت �ب ��ط ن� ��ادي دبي
بتنظيم ال�ب�ط��والت ال�ع��امل�ي��ة منذ
عام .1992
وت �ع ��ود ب �ط��ول��ة ال �ع ��امل ل �ل ��زوارق
ال �� �س��ري �ع��ة �-إك � ��� ��س ك � ��ات -اليوم
�إىل روزن ��ام ��ة ن ��ادي دب ��ي ال ��دويل
ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال �ب �ح��ري��ة يف املو�سم
ال ��ري ��ا� � �ض ��ي احل� � � ��ايل -2021

 2022ب �ع��د غ �ي��اب ع ��ام واحد
ب �� �س �ب��ب ال �ق �ي ��ود ال� �ت ��ي فر�ضتها
ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا وع �ط �ل��ت جميع
امل���س��اب�ق��ات ح�ي��ث ا�ست�ضاف نادي
دبي ال��دويل للريا�ضات البحرية
يف دي� ��� �س �م�ب�ر  2019اجل ��ول ��ة
اخل�ت��ام�ي��ة م��ن ال�ب�ط��ول��ة العاملية
وال� �ت ��ي � �ش �ه��دت ت �ت��وي��ج ال� � ��زورق
الأ�سرتايل مارتيميو  12باللقب
الكبري.
و�أعلن نادي دبي الدويل للريا�ضات
البحرية يف �إط��ار جهوده لإجناح
احلدث عن ت�شكيل اللجنة املنظمة
برئا�سة �أح�م��د �سعيد ب��ن م�سحار

رئي�س جمل�س الإدارة ورا�شد ثاين
ال �ع��اي��ل امل� �ه�ي�ري ع �� �ض��و جمل�س
الإدارة رئي�س اللجنة الريا�ضية
يف ال �ن��ادي ،نائبا لرئي�س اللجنة
املنظمة.
وت�ضم اللجنة املنظمة يف ع�ضويتها
ك�لا م��ن ج�م��ال زع��ل ب��ن كري�شان
وع �ي �� �س��ى حم �م ��د احل� � ��اج نا�صر
ع���ض��وي جم�ل����س الإدارة �إ�ضافة
اىل كال من حممد عبداهلل حارب
املدير التنفيذي للنادي وحممد
�سيف املري مدير �إدارة الفيكتوري
بالإنابة.
ورفع �أحمد �سعيد بن م�سحار رئي�س

جمل�س �إدارة ن ��ادي دب��ي الدويل
للريا�ضات البحرية رئي�س اللجنة
املنظمة ل�ل�ح��دث ال�شكر اجلزيل
�إىل ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة لدعمها
املتوا�صل ملختلف القطاعات و�إىل
حكومة دبي و�سمو ال�شيخ من�صور
ب��ن حم �م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
رئي�س جمل�س دبي على االهتمام
والرعاية واملتابعة امل�ستمرة.
وق� ��ال ب ��ن م �� �س �ح��ار ي���س�ع��دن��ا عن
ا�ست�ضافة النادي للحدث الريا�ضي
العاملي الكبري املرتقب �أن النادي
درج ال�ن��ادي على تنظيمه كل عام
م�ن��ذ ان�ط�لاق��ة ال�ب�ط��ول��ة بحلتها

ال�ع��امل�ي��ة ع ��ام  2010ا�ستمرارا
والتزاما بدوره ورعايته لت�أ�سي�سها
يف املراحل الأوىل من ثم �إطالقها
ن�ح��و ال�ع��امل�ي��ة ح�ي��ث خ��رج احلدث
�إىل العامل من �شواطئ الإمارات
لي�صبح من �أهم و�أكرث الفعاليات
من��وا وازده� ��ارا  ،حيث راف��ق تلك
امل �� �س�يرة جن��اح��ات ف��ائ�ق��ة لفريق
الفيكتوري.
و�أك ��د رئ�ي����س جمل�س �إدارة نادي
دب��ي ال��دويل للريا�ضات البحرية
�أن النادي ب��د�أ خطوات التح�ضري
واال�ستعداد لتنظيم احلدث مبكرا
وذل� ��ك م ��ن �إجن ��اح ��ه واملحافظة

على ال�صورة التنظيمية املتميزة
�إ�ستمرارا لعطاء ال�ن��ادي الطويل
حيث �إحت�ضنت دان��ة ال��دن�ي��ا دبي
بطولة ال�ع��امل ل�ل��زوارق ال�سريعة
الفئة الأوىل -منذ عام 1992ومل تغب بعدها عن امل�شهد العاملي
ل �ت �ك��ون حم ��ط الأن � �ظ� ��ار وم�سك
اخلتام للفعاليات يف نهاية كل عام
�إ�ضافة اىل زوارق �إك�س كات التي
ولدت يف الإمارات
ووج � ��ه رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة املنظمة

للحدث ال�شكر والتقدير والثناء
�إىل الدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات
ال��وط�ن�ي��ة ال �ت��ي ت�ق��ف م��ع النادي
وت �� �س �ه��م دائ� �م ��ا يف �إجن � � ��اح كافة
ال �ف �ع��ال �ي��ات وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا القيادة
العامة ل�شرطة دبي وجهاز حماية
امل �ن �� �ش ��آت احل� �ي ��وي ��ة وال�سواحل
"قيادة ال�سرب الرابع" وم�ؤ�س�سة
دبي للإعالم وبلدية دبي ومرا�س
القاب�ضة والإدارة العامة للدفاع
املدين.

بعد جناح بطولة عيد االحتاد اخلم�سني

حممد بن ثعلوب يتلقى ر�سالة تهنئة ودعوة من دويل للجودو
•• �أبوظبي-الفجر

ت �ل �ق��ى � �س �ع ��ادة حم �م��د ب ��ن ثعلوب
ال��درع��ي رئي�س جمل�س �إدارة احتاد
امل���ص��ارع��ة واجل� ��ودو رئ�ي����س اللجنة
امل�ن�ظ�م��ة ل�ب�ط��ول��ة �أب��وظ �ب��ي ر�سالة
��ش�ك��ر و�إ�� �ش ��ادة م��ن م��اري��و���س فايزر
رئ �ي ����س االحت� � ��اد ال� � ��دويل للجودو
نيابة عن �أ�سرة اجلودو  ،والتي �أ�شاد
فيها بجهود احت��اد الإم��ارات للعبة،
وم�ساهماته امل�ستمرة يف دعم م�سرية
اللعبة على م�ستوى املنطقة والعامل،
ب �ع��د ال �ن �ج��اح ال �ف �ن��ي والتنظيمي
ال��ذي �شهدته بطولة عيد االحتاد
اخلم�سني للجائزة الكربى للجودو
ال� �ت ��ي اح �ت �� �ض �ن �ت �ه��ا ع��ا� �ص �م��ة دول ��ة
الإم��ارات �أبوظبي التي تعي�ش �أبهى
�أي��ام�ه��ا وال �ت��ي ظ�ل��ت ت�سهم يف دعم و�أك� � ��د رئ �ي ����س االحت� � ��اد ال� � ��دويل يف
م�سرية اللعبة على م�ستوى ال�شرق ر�سالته  -ب��ان النجاح الكبري الذي
الأو�سط والعامل.
حققته الن�سخة الثامنة من بطوالت

يف �أب��وظ �ب��ي ب��رع��اي��ة ��س�م��و ال�شيخ
هزاع بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي،
والتي جاءت كختام بطوالت االحتاد
الدويل للجودو لعام  2021والتي
ا�ست�ضافها احتاد الإمارات للم�صارعة
واجلودو ،بدعم من جمل�س �أبوظبي
الريا�ضي،بجانب الرعاية الذهبية
امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن ج �م �ع �ي��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
ال�ت�ع��اون�ي��ة ،وب ��ن ح �م��ودة لل�سيارات
 ،وجم �م ��وع ��ة امل �� �س �ع��ود وال ��رع ��اي ��ة
الف�ضية لطريان �أبوظبي .
من جهة ثانية – تلقي �سعادة حممد
بن ثعلوب الدرعي �سفري ال�سالم يف
االحت � ��اد ال � ��دويل ل �ل �ج��ودو الدعوة
من رئي�س االحت��اد ال��دويل للجودو
حل �� �ض��ور اج �ت �م��اع � �س �ف��راء االحت ��اد
اجل ��ران ��د � �س�لام ل �ل �ج��ائ��زة الكربى وب�ه��ذا امل�ستوى التنظيمي والفني الإم� � ��ارات يف ك��اف��ه امل� �ج ��االت ،وهي حمبة و�صفاء.
�سالم الكربى للجودو ، 2021التي املقرر عقده يف الأ�سبوع الأخري من
واحل��ادي ع�شر من بطوالت االحتاد ي�ع��د �إجن� � ��ازاً ي���س�ت�ح��ق �إ�� �ش ��ادة كافة حتت�ضن يف �أم ��ن و� �س�لام �أك�ث�ر من يذكر ب�أن منتخب رو�سيا االحتادية �أقيمت يف �صالة ( جوجيت�سو �آرينا دي�سمرب احلايل يف العا�صمة املجرية
الدويل الكربى للجودو يف �أبوظبي ال��دول الأع�ضاء موا�صلة لنجاحات  200جن�سية من كافة القارات يف ف��از بلقب ب�ط��ول��ة �أب��وظ�ب��ي جراند )الريا�ضية مبدينة زايد الريا�ضية بوداب�ست .

انطالق حماور دورة مدربي
اللياقة البدنية

•• دبي-الفجر:

انطلقت يف مقر احت��اد الإم ��ارات لكرة ال�ق��دم بدبي،
ف�ع��ال�ي��ات دورة م��درب��ي ال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دن�ي��ة للم�ستوى
الأول ،التي ُينظمها احتاد الكرة بالتعاون مع االحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم ،مب�شاركة  18مدرباً من خمتلف
�أندية الدولة .
�شهد اف�ت�ت��اح ال� ��دورة ح�م��د حم�م��د اجلنيبي املدير
التنفيذي لقطاع الأعمال امل�ساندة ،ورا�شد عامر مدير

�إدارة ال�ش�ؤون الفنية واملنتخبات الوطنية باالحتاد.
وت�شتمل حماور الدورة التي ت�ستمر ملدة �أ�سبوع على
حما�ضرات نظرية وتطبيقات عملية مبالعب االحتاد،
يتم خاللها الرتكيز على كيفية و�ضع برامج تدريبات
اللياقة البدنية وفق متطلبات حت�ضريات الفريق "
قبل و�أثناء وبعد املو�سم الريا�ضي" ،و�أهمية تطوير
الربامج التدريبية املتعلقة باللياقة البدنية لالعبني،
وكيفية ع��ودة ال�لاع��ب ب�صورة تدريجية للتدريبات
البدنية بعد عملية اال�ست�شفاء من الإ�صابة.

«مبادلة العاملية للتن�س» جتمع �أملع النجوم
وجتارب ا�ستثنائية ترفيهية
•• �أبوظبي-وام

يرتقب ّ
ع�شاق التن�س يف �أبوظبي ان�ط�لاق مناف�سات بطولة
مبادلة العاملية للتن�س بن�سختها الـ ، 13حيث جتمع البطولة
�أمل� ��ع جن ��وم ال��ري��ا� �ض��ة ع �ل��ى �أر� � ��ض م��رك��ز ال�ت�ن����س ال � ��دويل يف
مدينة زاي��د الريا�ضية يف �أبوظبي .وتوفر الفعالية املرتقبة
للم�شجعني جتارب ا�ستثنائية حافلة باحلما�س والرتفيه داخل
امللعب وخارجه يف عطلة نهاية الأ�سبوع بني  16و 18دي�سمرب
.2021
وت���ش�ه��د ال �ب �ط��ول��ة م �� �ش��ارك��ة � �س �ت � ٍة م��ن �أب � ��رز الع �ب��ي التن�س
واثنتني م��ن �أم�ه��ر ال�لاع�ب��ات يف ال�ع��امل للتناف�س يف �سل�سلة
من املباريات الإق�صائية على مدى ثالثة �أي��ام .ومع الإقبال
الكبري على ��ش��راء ت��ذاك��ر الفعالية واح�ت�ف��ا ًء مب�شاركة جنوم
التن�س املحبوبني ،ن�ستعر�ض �أبرز � 8أ�سباب حل�ضور البطولة
املرتقبة 1- :.احل�ضور الالفت لأملع جنوم تن�س الرجال من
خالل ا�ستقطاب �أف�ضل العبي التن�س العامليني حيث يُ�شارك
يف دورة هذا العام ثالثة من امل�صنفني الع�شرة الأوائ��ل عاملياً
يف فئة الرجال؛ واثنتان من �أبرز العبات فئة ال�سيدات� ،إذ يعود
البطل العاملي رافاييل نادال ،امل�ص ّنف ال�ساد�س عاملياً ،للم�شاركة
يف البطولة ،ويتطلع للفوز بلقبه ال�ساد�س فيها ،بينما ي�سعى
دومينيك ثيم ،امل�صنف اخلام�س ع�شر عاملياً� ،إىل حتقيق عود ٍة
مميزة �إىل عامل الريا�ضة عندما يواجه البطل �أندي موراي،
الفائز بثالثة �ألقاب جراند �سالم .وي�سجل البطل كا�سرب رود،
الثامن عاملياً ،والأكرث تتويجاً ب�ألقاب �سل�سلة بطوالت رابطة
حمرتيف التن�س لهذا املو�سم ،ح�ضوره الأول يف البطولة �إىل
جانب النجم ديني�س �شابوفالوف الذي بلغ ن�صف نهائي بطولة
وميبلدون لعام  .2021وي�شهد اليوم الثاين للبطولة ح�ضور
النجم �آندريه روبليف ،اخلام�س عاملياً ،حيث ين�ضم �إىل نادال
يف مواجهة الفائزين مبناف�سات اليوم الأول.
2-متابعة �أداء الالعبة احلا�صلة على ذهبية الأوملبياد� ،أمام

الالعبة احلا�صلة على لقب بطولة �أمريكا املفتوحة للتن�س،
حيث ت�شهد مناف�سات فئة الن�ساء مباراة من العيار الثقيل بني
�إمي��ا رادوك��ان��و ،حاملة لقب بطولة �أمريكا املفتوحة للتن�س،
وال �ت��ي ��ش� ّق��ت ط��ري�ق�ه��ا ب���س��رع��ة ن�ح��و جم��د ال�ت�ت��وي��ج ب�إحدى
بطوالت اجلراند �سالم هذا العام؛ والالعبة بيليندا بن�شيت�ش،
الفائزة بامليدالية الذهبية يف �أوملبياد طوكيو ال�صيف املا�ضي.
وهي املواجهة التي تنطلق يف ختام فعاليات اليوم الأول� ،إعادة
مل��واج�ه��ة النجمتني يف رب��ع ن�ه��ائ��ي ب�ط��ول��ة �أم��ري�ك��ا املفتوحة
للتن�س.
3ت�ست�ضيف بطولة مبادلة العاملية جمموع ًة من الفعالياتخ��ارج امللعب يف قرية التن�س ،والتي تزخر بباق ٍة من �أف�ضل
ال �ن �� �ش��اط��ات وامل �� �س��اب �ق��ات اجل ��دي ��دة ت�ل�ب�ي��ة ل�ت�ط�ل�ع��ات جميع
احل��ا��ض��ري��ن ،مب��ا فيها الأن���ش�ط��ة املخ�ص�صة ل�ل�أط �ف��ال ،مع
فر�صة حل�ضور دورات التن�س التدريبية املتميزة ،واال�ستمتاع
بعر�ض حي لأملع الطهاة من مطعم ريك�سو�س ،بالإ�ضافة �إىل
املزيد من املفاج�آت التي �سيعلن عنها الحقا.
 4تعد البطولة �أي�ضا فر�صة للتوا�صل مع جنوم التن�سامل �ف �� �ض �ل�ين ،ح �ي��ث ت���س�ت���ض�ي��ف ق��ري��ة ال�ت�ن����س جم �م��وع � ًة من
الفعاليات املتميزة والتجارب الرتفيهية ،مبا يف ذلك جل�سات
الأ�سئلة والأجوبة مع جنوم اللعبة امل�شاركني يف البطولة ،حيث
يحظى اجلمهور بفر�صة التعرف على نخبة جنوم التن�س عن
كثب والتوا�صل معهم يف قرية التن�س طيلة �أيام البطولة .
5تنطلق م�ن��اف���س��ات ال�ب�ط��ول��ة ب�ط��اق��ة ا�ستيعابية كاملةبالتوازي مع تخفيف القيود ال�صحية يف �أبوظبي .وان�سجاماً
مع الربوتوكوالت احلالية ،و�سيتم االلتزام بتدابري ال�صحة
وال�سالمة داخل امللعب ويف جميع �أنحاء قرية التن�س ل�ضمان
�صحة و��س�لام��ة اجل�م�ه��ور وال�لاع�ب�ين وف��ري��ق ال�ع�م��ل ،مب��ا يف
ذل��ك ال��زام�ي��ة ارت ��داء ال�ك�م��ام��ات وان�ت���ش��ار م��راك��ز التعقيم يف
�أنحاء املكان ،مما يتيح لع�شاق اللعبة متابعة فعاليات البطولة
امل�شوقة �ضمن بيئة �آمنة .وي�ساهم احل�ضور اجلماهريي الكبري

يف توفري �أجواء ا�ستثنائية يف مركز التن�س الدويل مبدينة زايد
الريا�ضية ،مما يوفر فر�صة ال تفوت لال�ستمتاع بثالثة �أيام
مع �أف�ضل التجارب يف عامل الريا�ضة.
6الفعاليات اال�ستعرا�ضية والرتفيهية املرافقة للمناف�سات،حيث ت�شهد البطولة ح�ضور �ستيفان بوجيت�ش ،العب التن�س
ال�شهري ب�أدائه اال�ستعرا�ضي املتميز ،وال��ذي يحظى مبتابع ٍة
وا�سعة على و�سائل التوا�صل االجتماعي ،حيث �سيبهر احل�ضور
بعرو�ضه التفاعلية وم�ه��ارات��ه ال�ف��ري��دة طيلة �أي��ام البطولة
الثالثة يف امللعب الرئي�سي.
7املناف�سة امل��رت�ق�ب��ة ب�ين �أم �ه��ر ال �ه��واة ع�ل��ى ل�ق��ب ك�أ�سمبادلة املجتمعي للتن�س  ،حيث توفر مناف�سات ك�أ�س مبادلة
للمجتمع ،برعاية م�ست�شفى هيلث بوينت ،من�ص ًة متميزة
تتيح لالعبني ال�ه��واة يف املنطقة �إظ�ه��ار مواهبهم وامل�شاركة
يف مناف�سات عالية امل�ستوى يف مركز التن�س الدويل طيلة �أيام
البطولة الثالثة .وتهدف �سل�سلة املباريات احلما�سية للرتويج
لأ�ساليب احلياة ال�صحية ون�شرها ودفع تطور ريا�ضة التن�س
يف املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل متكني الالعبني الهواة من اختبار
الأجواء االحرتافية ومنح امل�شجعني فر�صة التع ّرف على �أملع
مواهب املنطقة بريا�ضة التن�س ،كما توفر فر�ص ًة فريدة للعب
والتد ّرب على يد �أح��د جنوم لعبة التن�س العامليني امل�شاركني
يف البطولة.
8باقة ال�ضيافة الفاخرة ل�ضمان جتربة ال تن�سى ،حيث تتيحمبادلة العاملية للتن�س للم�شجعني الباحثني عن جتارب مثرية
وا�ستثنائية فر�صة اال�ستمتاع ب��الأج��واء احلما�سية مع باقات
عرو�ض ال�ضيافة الفاخرة .وت�شمل الباقات �إمكانية الو�صول
للمقاعد القريبة من امللعب وح�ضور ح�صري ملزيد من جل�سات
الأ�سئلة والأجوبة مع النجوم يومياً ،ف�ض ً
ال عن �أف�ضل جتارب
امل��أك��والت وامل�شروبات وج��دول ر�سمي للأن�شطة والفعاليات
املتاحة ،مم��ا يوفر فر�ص ًة مميزة ملتابعة مناف�سات البطولة
مبا�شر ًة �ضمن �أجواء احتفالية مثالية.
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ت�شكيل «منتخب �شرطة �أبوظبي» لأ�صحاب الهمم
�أع �ل��ن ق �ط��اع امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة ب��ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة
�أبوظبي ممث ً
ال يف ف��رع دع��م ومتكني �أ�صحاب الهمم عن
ت�شكيل منتخب �شرطة �أبوظبي لأ�صحاب الهمم ،بالتن�سيق
م��ع م��رك��ز الرتبية الريا�ضية ال�شرطية  ،وذل��ك لتعزيز
امل�ه��ارات وال�ق��درات الريا�ضية لأ�صحاب الهمم وتدريبهم
وت�أهيلهم للم�شاركة يف البطوالت وامل�سابقات الريا�ضية
 ،وذل��ك تزامنا مع اليوم العاملي لأ�صحاب الهمم والذي
ي�صادف الثالث من دي�سمرب من كل عام.
و�أك ��د ال�ل��واء ��س��امل �شاهني النعيمي ،م��دي��ر ق�ط��اع املوارد
الب�شرية ،اهتمام �شرطة �أبوظبي بهذه الفئة  ..الفتا �إىل

جهود ف��رع دع��م ومتكني �أ�صحاب الهمم م��ن املنت�سبني ،
بتهيئة البنية التحتية املواءمة لهم ،والتي ت�سهم بدجمهم
يف بيئة العمل.
و�أ��ض��اف يف ال�ي��وم العاملي لأ�صحاب الهمم وب��امل��واءم��ة مع
الإ�سرتاتيجية التخ�ص�صية لأ�صحاب الهمم التي �أطلقها
املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي  ،قمنا بتحديد �أولويات
رئي�سية تركز على التحفيز والتقدير والتمكني والتدريب،
وامل�شاركات الريا�ضية لفئة �أ�صحاب الهمم .
وعقدت ور�شة احتفاء باملنا�سبة  ..و�أو�ضحت موزه القبي�سي،
مدير فرع املتقاعدين واملحا�ضرين ب�أكادميية �سيف بن زايد

للعلوم ال�شرطية والأمنية� ،أن الور�شة ح�ضرها  62موظفاً
من �أ�صحاب الهمم وا�ستعر�ضت جهود �شرطة �أبوظبي يف
اعتماد حما�ضرين من موظفي �أ�صحاب الهمم لتمكينهم،
وت�أهيلهم من خالل اال�ستفادة من خرباتهم وم�ؤهالتهم
يف �شرطة �أبوظبي ،واعتماد عدد منهم كمحا�ضرين.
وج ��رى ت �ك��رمي �أ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م مم��ن ي �ت��ول��ون املنا�صب
القيادية يف �شرطة �أبوظبي ،وعددهم  6منت�سبني مبختلف
القطاعات ال�شرطية ،دع ًما وت�شجي ًعا لهم على دوره��م يف
تنفيذ مهامهم الوظيفية على �أكمل وجه ،كما مت اال�ستماع
ملالحظاتهم وطلباتهم.
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�أبي�ض النا�شئني يواجه فل�سطني يف
بطولة غرب �آ�سيا
•• الدمام-وام

يلتقي اليوم يف متام ال�ساعة الرابعة ع�صراً بتوقيت الإمارات
منتخبنا للنا�شئني م��ع ن �ظ�يره الفل�سطيني ع�ل��ى ملعب
النه�ضة يف ال��دم��ام ،وذل��ك �ضمن مباريات اجلولة الثانية
من بطولة غرب �آ�سيا الثامنة للنا�شئني حل�ساب املجموعة
الثانية.

وك ��ان منتخبنا ق��د ح���ص��د �أول ث�ل�اث ن �ق��اط يف م�شواره
بالبطولة ،بعد فوزه �أم�س على منتخب �سوريا ب�أربعة �أهداف
ل�ه��دف ،و�سجل �أه��داف املنتخب وليد م��ال اهلل "هدفني"،
وع�ب��دال�ع��زي��ز امل��رزوق��ي ،وحم�م��د جمعة ب��واق��ع ه��دف لكل
منهما.
واختتم �أبي�ض النا�شئني حت�ضرياته ملواجهة الغد ب�أداء ح�صة
تدريبية ظهر اليوم على امللعب الفرعي ال�ستاد النه�ضة يف

ال��دم��ام حت��ت ق�ي��ادة الإ��س�ب��اين �ألبريتو جونزاليز واجلهاز
الفني امل�ساعد ومب�شاركة جميع الالعبني.
و�أ� �ش��اد الإ��س�ب��اين �ألبريتو جونزاليز م��درب املنتخب ب�أداء
الالعبني وال�ف��وز مب�ب��اراة �سوريا واج�ت�ي��از ن�صف الطريق
امل�ؤهل �إىل الدور ن�صف النهائي للبطولة ،وطالبهم بن�سيان
كل الأم��ور املتعلقة بتلك امل�ب��اراة ،وو�ضع كل الرتكيز على
مباراة اجلولة الثانية غداً �أمام فل�سطني.

�سيبا�ستيان لوب ي�أمل �أن تعزز االختبارات يف الإمارات تطلعاته بالفوز بلقب رايل داكار

فريق البحرين ريد �إك�سرتمي يخترب �سرعة �سياراته العاملة بالوقود امل�ستدام اجلديد يف �صحراء �أم القيوين
•• دبي-الفجر:

�أك� � ��د � �س �ي �ب��ا� �س �ت �ي��ان ب � ��وب الفائز
ت�سع م ��رات بلقب ب�ط��ول��ة العامل
للراليات �أن االخ�ت�ب��ار ال�شامل يف
الإم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة هذا
الأ�سبوع ل�سيارات فريق "البحرين
ري��د �إك�سرتمي" التي تعمل بوقود
م �� �س �ت��دام ج��دي��د ،مي �ك��ن �أن تعزز
تطلعاته ب��ال�ف��وز لأول م��رة بلقب
رايل داكار  2022الذي �سيقام يف
اململكة العربية ال�سعودية يف يناير
املقبل.
و�� �ش ��ارك � �س��ائ��ق ال��رال �ي��ات الأك�ث�ر
جن� ��اح � �اً يف ال � �ع� ��امل وزم�ل��ائ� ��ه يف
فريق "البحرين ري��د �إك�سرتمي" ب��اخ �ت �ب��ار � �س �ي��ارت��ه ه �ن�تر ت ��ي  1+مهم للغاية لأن لدينا هنا جميع
ن��اين روم��ا و�أورالن ��دو تريانوفا يف ب �� �س��رع��ات خم �ت �ل �ف��ة يف �صحراء ال�ت���ض��اري����س ال �ت��ي ��س�ن��واج�ه�ه��ا يف
اجلولة الثانية من االختبارات يف �أم ال�ق�ي��وي��ن يف الأ� �س �ب��وع املا�ضي ،رايل داكار".
الإم ��ارات على منت �سيارات هنرت وذل��ك قبل �أن يقوم ل��وب وال�سائق و�أ� �ض��اف �إن �ه��ا ف��ر��ص��ة م�ث��ال�ي��ة لنا
الأرجنتيني تريانوفا باالختبارات للعمل م�ع�اً لرتكيز ج�ه��ودن��ا على
تي .+ 1
املالحة التي �ست�ساعدنا على الفوز
وق� ��ام ن ��اين روم� ��ا ،ال �ف��ائ��ز مرتني �أم�س الأول.
ب �ل �ق��ب رايل داك � � ��ار وب� �ط ��ل رايل وق ��ال ل��وب ال ��ذي ي��راف�ق��ه مالحه يف رايل داكار.
�أبوظبي ال�صحراوي عام  ،2013فابيان لوركني�" :إن هذا االختبار م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ت�ي�ران��وف��ا الذي

يرافقه مالحه داين �أوليفريا�س:
"�إنها امل��رة الأوىل يل يف ال�سيارة
اجلديدة ،ومن الرائع جتربتها يف
نف�س ال �ظ��روف ال�ت��ي �سنجدها يف
رايل داكار يف غ�ضون �أربعة �أ�سابيع.
وقد عملت �أنا وداين على مالحتنا
لأنه �سيكون من املهم عدم ارتكاب
�أي �أخطاء خالل الرايل يف اململكة

العربية ال�سعودية ".
و�سبق �أن �أم�ضى ناين روما ومالحه
�أليك�س هارو خم�سة �أيام يف �صحراء
�أم القيوين الختبار �سيارته هنرت
تي  1+با�ستخدام الوقود امل�ستدام
ال ��ذي يقلل م��ن ان�ب�ع��اث��ات غازات
االحتبا�س احلراري بن�سبة 80%
مقارنة بالبنزين.

و ُي�صنع الوقود امل�ستدام من اجليل
الثاين من الوقود احليوي امل�صنوع
م��ن ال�ن�ف��اي��ات ال��زراع �ي��ة والوقود
ال� �ن ��اجت ع ��ن اح� �ت� �ج ��از ال� �ك ��رب ��ون.
و� �س �ي �ت��م ا� �س �ت �خ��دام��ه يف �سيارات
فريق "البحرين ري��د �إك�سرتمي"
ال �ث�ل�اث يف رايل داك � ��ار ،2022
وال��ذي يبد�أ يف  1يناير يف اململكة

العربية ال�سعودية .ويهدف فريق
البحرين ريد �إك�سرتمي من خالل
ا�ستخدام الوقود امل�ستدام يف �أكرث
راليات ال�سيارات تطلباً يف العامل،
�إىل �إث� �ب ��ات �أن م �ث��ل ه ��ذا الوقود
ميكن ا�ستخدامه كبديل للبنزين
وال ��دي ��زل يف ال �ن �ق��ل ال �ب��ري ،كما
ي�ساهم على الفور يف مكافحة تغري

املناخ.
وع�ل��ى م ��دار �أ��س�ب��وع�ين �ستخو�ض
�سيارات الرايل غمار احلدث البالغ
م�سافته  7500كم عرب �صحاري
اململكة العربية ال�سعودية ،بدءاً من
حائل وانتها ًء يف جدة ،مع يوم راحة
يف منت�صف الرايل يف الريا�ض .
و��س�ت�ع�م��ل � �س �ي��ارات ه �ن�تر ت��ي 1+
على �إطارات �أكرب حجماً ،مع تعليق
وعر�ض �أو��س��ع .وت�ستفيد ال�سيارة
الآن من �إطارات مقا�س  37بو�صة
على جنوط مقا�س  17بو�صة ،مع
زي��ادة نظام التعليق من  280مم
�إىل  350مم وزي��ادة عر�ض هيكل
ال�سيارة من  2مرت �إىل  2.3مرت
ال� �س �ت �ي �ع��اب ذل� ��ك .وت �ط �ل �ب��ت هذه
ال�ت�غ�ي�يرات �إع ��ادة ت�صميم جذري
ل �� �س �ي��ارة ه �ن�ت�ر ،وق ��د ا�ستخدمت
ب��رودراي��ف ذل��ك كفر�صة لإج ��راء
مزيد من التح�سينات ،مبا يف ذلك
زجاج �أمامي �أكرب لتح�سني الر�ؤية
وحت �� �س�ين ع� ��دد م ��ن الأن� �ظ� �م ��ة يف
جميع �أنحاء ال�سيارة.
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احتاد اجلولف امل�صري يك�شف عن متيمة عربية اللعبة مبنت�صف دي�سمرب
•• القاهرة– الفجر

امل� �غ ��رب ��ي والإم � � � � � ��ارات وال�سعودية
والبحرين والكويت وقطر و�سلطنة
عمان وتون�س وليبيا ولبنان والأردن
وف �ل �� �س �ط�ي�ن وال � � �ع � ��راق ،ب��الإ� �ض��اف��ة
�إىل ال�ب�ل��د امل���ض�ي��ف ��ص��اح��ب الأر� ��ض
وال���ض�ي��اف��ة م���ص��ر و��ص�ي��ف الن�سخة
املا�ضية.

ك�شف االحت��اد امل�صري للجولف عن
� �ش �ع��ار ال �ب �ط��ول��ة ال �ع��رب �ي��ة للجولف
ل�ل��رج��ال رق��م  40ال�ت��ي ت�ست�ضيفها
ال�ع��ا��ص�م��ة امل���ص��ري��ة ال �ق��اه��رة خالل
ال �ف�ت�رة م��ن � 16إىل  23دي�سمرب
احل� ��ايل مب�ل�ع��ب ن� ��ادي ج��ول��ف درمي
الند مبدينة � 6أكتوبر.
جهوزية لالنطالقة
ويعرب ال�شعار عن احل�ضارة امل�صرية و�أو�ضح تيمور �أبو اخلري نائب رئي�س
ال �ق��دمي��ة م��ن خ�ل�ال ك ��رة ج��ول��ف يف االحت � ��اد امل �� �ص��ري ل �ل �ج��ول��ف وع�ضو
�شكل ب�شري ترتدي ال��زي الفرعوين امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�احت��اد العربي
املميز ومي�سك بيده م�ضرب اجلولف .للعبة ب ��أن اال��س�ت�ع��دادات جت��رى على
ق ��دم و� �س��اق و�أو� �ش �ك��ت ع�ل��ى االنتهاء
 14دولة
مت�ه�ي��دا ال��س�ت�ق�ب��ال الأ� �ش �ق��اء العرب العام املا�ضي لكنها ت�أجلت مثل معظم
وي �� �ش��ارك يف ال�ب�ط��ول��ة  14منتخبا خالل الأي��ام القليلة املقبلة ،و�أ�ضاف الأح ��داث الريا�ضية ال�ك�برى ب�سبب ا�ست�شراق امل�ستقبل
م�ؤكداً �أن هذه الن�سخة من البطولة
ع��رب �ي��ا ه ��م ح��ام��ل ال �ل �ق��ب املنتخب ه ��ذه ال�ب�ط��ول��ة ك ��ان م �ق��ررا �إقامتها فريو�س كورونا.

جم �ل ����س �إدارة االحت � � � ��اد العربي
للجولف للدورة املقبلة والتي متتد
لغاية .2025
دعم واهتمام
و�أ��ض��اف �أن احت��اد اجلولف يف دورته
اجلديدة وبت�شكيله املكون من رئي�س
االحتاد املهند�س �أمين ح�سني ونائبه
ت�ي�م��ور �أب��واخل�ي�ر والأع �� �ض��اء غ�سان
قباين وماهر وهيب واملهند�س خالد
ال �� �ص�يريف وحم �م��د ع �ط��ااهلل وعمر
�صالح الطويل ي�سري على نف�س النهج
ال ��ذي يتما�شى م��ع �سيا�سة الدولة
وتوجيهات وزي��ر ال�شباب والريا�ضة
حتظى باهتمام ع��رب��ي كبري للغاية ال�ع��رب��ي وي�ع�ق�ب��ه اج�ت�م��اع للجمعية الدكتور �أ��ش��رف �صبحي با�ست�ضافة
ال��س�ي�م��ا �أن ��ه �سيعقد ع�ل��ى هام�شها العمومية العادية ل�لاحت��اد العربي كافة الفعاليات الريا�ضية الدولية
اج�ت�م��اع امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي لالحتاد وال� �ت ��ي ��س�ت���ش�ه��د �إج� � ��راء انتخابات ع �ل��ى ك ��اف ��ة امل �� �س �ت��وي��ات الإقليمي

والقاري والعاملي لتن�شيط ال�سياحة
الريا�ضية خا�صة وال�سياحة عامة.
الزرعوين ي�شكر وي�شيد
ووج��ه ع��ادل الزرعوين الأم�ين العام
ل�ل�احت��اد ال �ع��رب��ي ل�ل�ج��ول��ف با�سمه
ون�ي��اب��ة ع��ن م�ع��ايل ال�شيخ ف��اه��م بن
�سلطان القا�سمي رئي�س االحتادين
العربي والإم��ارات��ي و�إخ��وان��ه �أع�ضاء
امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�لاحت��اد العربي
ال �� �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر ل�ل�ق��ائ�م�ين على
ري��ا��ض��ة اجل��ول��ف ب�ج�م�ه��وري��ة م�صر
العربية ،ومعرباً عن ثقته و�إخوانه
ب� �ن� �ج ��اح ه� � ��ذه ال� �ب� �ط ��ول ��ة بجميع
مناف�ساتها وال�ف�ع��ال�ي��ات امل�صاحبة
لها م�شرياً �إىل �أن هذا لي�س بغريب
ع��ن �إخ��وان�ن��ا يف �أر���ض الكنانة م�صر
العروبة.
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ذهبية وبرونزية البطولة لرماة «فزاع»

«وليد» يح�صد لقب الرامي الذهبي والف�ضة لل�شام�سي والربونز للعرياين
•• دبي-الفجر

18

ح�صد رماة "فريق فزاع" وليد وظاهر العرياين ذهبية وبرونزية "بطولة
الرامي الذهبي" لرماة الأطباق من احلفرة " الرتاب "التي نظمها احتاد
الإم��ارات للرماية يف �إط��ار احتفاالته باليوم الوطني للدولة وذل��ك �ضمن
خطة ن�شاط االحتاد يف مو�سمه "املكثف" اجلديد .
البطولة التي �شهدتها ميادين نادي العني للفرو�سية والرماية واجلولف

حظيت باقبال جماهريي ب��د�أ يعود للميادين بعد غيبة مع ع��ودة الن�شاط
التناف�سي اجل��اد وق��د ت��وج ول�ي��د ال�ع��ري��اين العائد ب�ق��وة بعد غ�ي��اب ب�سبب
ظروف عمله وحل يف الدور الت�أهيلي ثالثا بعد رماية خم�س جوالت حمققا
 111طبقا ولكن كان له ر�أي �آخر يف النهائيات اذ تعر�ض ملناف�سة ومالحقة
قوية و�ساخنة من �سيف ال�شام�سي �صاحب املركز الثاين وامليدالية الف�ضية
وظاهر العرياين �صاحب املركز الثالث وامليدالية الربونزية و�أحمد يحيى
احلمادي �صاحب املركز الرابع .

«دويل ال�سباحة» ي�ستعر�ض  5معامل
�سياحية للزيارة يف �أبوظبي خالل املونديال

•• �أبوظبي -وام

ن�شر االحتاد الدويل لل�سباحة "فينا" تقريراً عرب موقعه
الإل�ك�تروين ومن�صاته يف ح�سابات التوا�صل االجتماعي،
ح��ول العا�صمة �أب��وظ�ب��ي ،التي ت�ست�ضيف بطولة العامل
لل�سباحة داخ��ل الأح��وا���ض الق�صرية " 25مرتاً" خالل
الفرتة من � 16إىل  21دي�سمرب اجلاري ،معترباً �أن املدينة
لي�ست جم��رد موقع ملناف�سات ال�سباحة خ�لال املونديال،
ولكنها وجهة رائعة تقدم الكثري من املتعة والإث��ارة من
خالل عدد من الأماكن التي ت�ستحق الزيارة.
و�سلط ال�ضوء على  5مواقع مرفقاً �صورها واملميزات التي
ميكن �أن يح�صل عليها الزائر خالل زيارتها.
وت���ص��در ال�ت�ق��ري��ر "م�سجد ال�شيخ زاي ��د الكبري" ،حيث
عر�ض "فينا" ،هذا امل�سجد وا�صفاً �إياه بالتحفة املعمارية،
ذات التفا�صيل اال�ستثنائية للغاية ،و�أنه يحمل رقماً قيا�سياً
يف مو�سوعة جيني�س لأكرب �سجادة �صالة من�سوجة يدوياً
و�أن��ه ميكن لهذا امل�سجد الرائع �أن ي�ستقبل ما ي�صل �إىل
� 55ألف م�صلٍ وزائر يومياً.
ً
كما ا�ستعر�ض التقرير جزيرة يا�س ،وا�صفا �إياها بالوجهة
املثرية التي تقدم كل �شيء للجميع ،فهناك متنزه ترفيهي
بطابع ال�سيارات خم�ص�ص لكل ما يتعلق ب�ف�يراري� ،إىل
جانب يا�س ووت��روورل��د ،احلديقة املائية ال�ضخمة� ،إىل
ج��ان��ب امل�ت�ن��زه��ات الرتفيهية الأخ� ��رى م�ث��ل ع��امل وارنر
ب ��راذرز �أب��وظ�ب��ي ،وه��ي �أك�ب�ر مدينة ترفيهية داخ�ل�ي��ة يف
ال �ع��امل ،وب��ال�ط�ب��ع ت ��أت��ي يف ال �� �ص��دارة حلبة م��ر��س��ى يا�س
الأك�ث�ر ح��داث��ة ،وال �ت��ي ت�ست�ضيف ��س�ب��اق ج��ائ��زة االحتاد

للطريان الكربى للفورموال ال�سنوي يف �أبوظبي.
ك �م��ا �أب � ��رز ال �ت �ق��ري��ر ن� ��ادي ي��ا���س ل�ي�ن�ك����س ل �ل �ج��ول��ف ،ذي
امل�ساحات اخل�ضراء الهادئة وم��زارع القرم الرقيقة ،ومت
ت�صميم امللعب من قبل مهند�س مالعب اجلولف امل�شهور
عاملياً كايل فيليب�س ،ومت احلفاظ عليه مبا يتما�شى مع
الروابط التقليدية للجولف املرتبطة ب�شكل �شائع باملدن
ال�ساحلية.
كما ا�ستعر�ض التقرير ق�صر احل�صن ،الذي يُعد �أحد �أقدم
املعامل و�أهمها يف العا�صمة الإماراتية ،م�ؤكدا �أن زيارته
�أم��ر ال بد منه ملن يرغبون معرفة املزيد عن تاريخ دولة
الإمارات العربية املتحدة والهند�سة املعمارية وثقافتها.
واخ �ت �ت��م ال�ت�ق��ري��ر ب��ا��س�ت�ع��را���ض ال�ك��ورن�ي����ش ،ال ��ذي يثري
الإعجاب وميتد ثمانية كيلومرتات من الواجهة البحرية
وهو �أف�ضل مكان يف الإم��ارة لال�ستمتاع بال�شم�س املمتعة
ل�ل�أ��س��رة ،وتنق�سم منطقة �شاطئ الكورني�ش �إىل ثالثة
�أق�سام ،عائالت و�أف��راد و�شاطئ ع��ام ،ويوفر مياه نظيفة
وم �ع��دات ل�ع��ب ل�ل�أط �ف��ال ،ودراج � ��ات وع��رب��ات للت�أجري،
وح��دي�ق��ة م��ائ�ي��ة ق��اب�ل��ة للنفخ "�أكوا فن" وال �ع��دي��د من
املطاعم التي بها جمموعة متنوعة من امل�أكوالت ،و�شرح
التقرير كيفية ت�شابك م�سارات الدراجات املخ�ص�صة داخل
وخ��ارج حدائق الكورني�ش اجلميلة ذات املناظر الطبيعية
على طول الكورني�ش ،مما يجعل الأمر ي�ستحق ا�ستئجار
دراج ��ة ال�ستك�شاف ال�شاطئ ال�شمايل ال�غ��رب��ي للمدينة
كام ً
ال على عجلتني و�سط �أجواء رائعة وطق�س هو الأجمل
ً
يف العامل خالل هذه الفرتة وحتديدا التي ت�ست�ضيف فيها
�أبوظبي مونديال ال�سباحة.

بطاقة ت�أهل وحيدة ّ
حمط نزال
بني الأردن وفل�سطني وال�سعودية
بعدما �ضمن املنتخب املغربي ت�أهله �إىل ربع نهائي ك�أ�س العرب يف كرة القدم
بفوزين �ساحقني ،ت��دور املناف�سة يف املجموعة الثالثة ال�ي��وم ال�ث�لاث��اء على
البطاقة املتبقية بني منتخبات الأردن ،فل�سطني� ،أو ال�سعودية.
وبانتهاء اليوم الثالثاء ،تنتهي مناف�سات دور املجموعات من الن�سخة العا�شرة
من البطولة بت�أهل املنتخبات الثمانية عن املجموعات الأربع �إىل ربع النهائي،
بعدما ح�سمت كل من قطر امل�ضيفة ،اجلزائر ،م�صر واملغرب الت�أهل.
ومع ا�ستمرار املناف�سة بد�أ املنظمون بتخفيف القيود على امل�شجعني لت�سهيل
و�صول ع��دد �أك�بر منهم �إىل املالعب ،مع تفاوت احل�ضور يف مباريات الدور
الأول .وعليه� ،أعلنت اللجنة العليا للم�شاريع والإرث "انتهاء املرحلة الأوىل
لبطاقة امل�شجع ه ّيا" اخلا�صة بح�ضور املباريات ،م�شرية �إىل �أن ا�ستخدامها
�سيكون "اختيارياً للجماهري الراغبة بح�ضور مباريات البطولة ،على �أن يكون
�إبراز التذكرة �إجباريا لدخول اال�ستاد" .ذلك طبعاً عدا �إظهار الإطار الذهبي
لتطبيق "احرتاز" الذي يثبت تلقي �صاحبه اللقاح امل�ضاد لفريو�س كورونا� ،أو
تقدمي نتيجة فح�ص �سلبية للأطفال الذين تقل �أعمارهم عن  12عاماً.
ويرفع املنتخبان الأردين والفل�سطيني �شعار الفوز يف مباراتهما احلا�سمة التي
�ستقام على ا�ستاد � 974ضمن اجلولة الثالثة والأخ�يرة من دور املجموعات،
التي ت�شهد يف الوقت عينه مباراة املغرب وال�سعودية يف ا�ستاد الثمامة.
و�ستكون املناف�سة على �أ�شدها خلطف البطاقة الثانية ملرافقة املنتخب املغربي
�إىل الدور ربع النهائي ،بعد فوز الأخري بت�شكيلة رديفة يف اجلولتني الأوليني
على فل�سطني والأردن بذات النتيجة �4-صفر ،بينما فاز الأردن على ال�سعودية
�1صفر وتعادلت فل�سطني مع ال�سعودية .1-1ويت�صدّر املنتخب املغربي الرتتيب بر�صيد  6نقاط ،مقابل  3للأردن ونقطة
لكل من ال�سعودية وفل�سطني .و�سيكون الفوز كافياً لل��أردن باال�ضافة �إىل
تعادله مع تعادل �أو خ�سارة ال�سعودية .بينما ال بديل لفل�سطني عن الفوز،
ب�شرط تعادل �أو خ�سارة ال�سعودية �أمام املغرب لبلوغ ربع النهائي.
�أما ال�سعودية التي تلعب بت�شكيلة رديفة ،ف�ست�ضمن ت�أهلها بحال فوزها على
املغرب مع خ�سارة الأردن �أم��ام فل�سطني ،بح�سب ف��ارق الأه��داف بحال تعادل
منتخبني ب�أربع نقاط .ويدرك العراقي عدنان حمد املدير الفني ملنتخب الأردن
�أن مباراة فل�سطني تعترب مبثابة الفر�صة الأخرية لـ"الن�شامى" ال�ستعادة الثقة
بعد موجة من االنتقادات بعد اخل�سارة القا�سية �أمام املغرب يف اجلولة الثانية.
ومن املحتمل �أن يواجه حمد �صعوبات كبرية يف تعوي�ض غياب �أربعة العبني
من الت�شكيلة الرئي�سية ب�سبب الإ�صابة �أبرزهم املهاجم بهاء في�صل املحرتف
مع نادي ال�شمال القطري الذي تعر�ض للإ�صابة بقطع يف الرباط ال�صليبي
بعد االحتكاك مع املغربي ب��در بانون يف امل�ب��اراة ال�سابقة .ويغيب عن الأردن
�أي�ضاً حممد ال��دم�يري وي��زن النعيمات و�أح�م��د ثائر� ،إ�ضافة لإح�سان حداد
الذي ق ّررت اللجنة املخت�صة يف البطولة �إيقافه مباراتني بعد تلقيه البطاقة
احلمراء �أم��ام ال�سعودية .من جانبه ،يبحث منتخب فل�سطني عن انت�صاره
الأول يف البطولة وال�ت��أه��ل لربع النهائي .وي�ق��ود منتخب فل�سطني املدرب
التون�سي مكرم دب��وب ال��ذي من املحتمل �أن يوا�صل االعتماد على الت�شكيلة
نف�سها التي خا�ضت مواجهة ال�سعودية .يف املجموعة الرابعة ،تخو�ض اجلزائر
وم�صر نزاع ال�صدارة بعدما ح�سما ت�أهلهما �إىل الدور ربع النهائي ،بفوزهما يف
اجلولتني الأوليني .وفازت اجلزائر على ال�سودان �4-صفر وبهدفني نظيفني
على لبنان ،فيما فازت م�صر على لبنان �1-صفر و�5-صفر على ال�سودان الذي
�ضرب فريو�س كورونا مدربه الفرن�سي �أوبري فيلو والعبه �أطهر الطاهر قبيل
مواجهة "الفراعنة" .وفيما يخو�ض لبنان الذي �سيفتقد خدمات قائده نور
من�صور ب�سبب الإ��ص��اب��ة ،وال���س��ودان م�ب��اراة حت�صيل حا�صل ،تكت�سي مباراة
اجل��زائ��ر وم�صر طعماً خا�صاً .وق��ال امل��درب اجل��زائ��ري جميد ب��وق��رة خالل
م�ؤمتر �صحايف ع�شية املباراة �أن "لهذه املباراة طعم خا�ص �سبق وع�شته عندما
كنت العباً� .أعتقد �أن هذه املرة الأوىل التي يلعب فيها ه�ؤالء الالعبون �أمام
م�صر" .و�أ�ضاف "نحن وامل�صريني �إخوة ،ولكن نكون �إذا �أمكن القول �أعداء ملدة
 90دقيقة يف �أر�ض امللعب".

وبرغم توا�ضع الأرق��ام يف ال��دور الت�أهيلي والتي تعود بالدرجة الأوىل �إىل
زواي��ا ال�صحون و�سرعتها "�أي املكائن" �إال �أن �أداء الرماة وال��روح القتالية
لديهم يف النهائيات تبعث على التفا�ؤل بعد ال�صحوة التي �شهدها احتاد
اللعبة ليعيد لها هيبتها .
�أما على �صعيد النا�شئني فقد عاد اىل الواجهة النا�شيء �أحمد عبد اهلل بن
جمرن حمتال املركز االول بر�صيد  93طبقا ثم �أحمد قحطان النعيمي
ثانيا بر�صيد  76طبقا ثم حمد علي الكعبي ثالثا بر�صيد  59طبقا على

فواز رابعا بر�صيد  38طبقا .

تكرمي خا�ص للنا�شيء �سامل بن حم
حر�ص احت��اد الرماية على تقدمي جائزة تقديرية للرامي النا�شيء �سامل
�أحمد بن حم الذي �شارك يف بطولة رماية الأطباق من الأبراج " اال�سكيت"
�ضمن مرا�سم التتويج تقديرا للم�ستوى املتطور الذي قدمه خالل البطولة
و�شحذا لهمم الرماة الآخرين .

 14دولة ت�ؤكد م�شاركتها يف الن�سخة جاز يوا�صل �صحوته بالدوري الأمريكي للمحرتفني
الـ 40من البطولة العربية للجولف

•• �أبوظبي -وام

ك�شف االحت ��اد امل���ص��ري للجولف ع��ن �شعار البطولة العربية للجولف
للرجال رقم  40التي ت�ست�ضيفها العا�صمة امل�صرية القاهرة خالل الفرتة
من � 16إىل  23دي�سمرب احلايل مبلعب نادي جولف درمي الند مبدينة
� 6أكتوبر.
ويعرب ال�شعار عن احل�ضارة امل�صرية القدمية من خ�لال ك��رة جولف يف
�شكل ب�شري ترتدي الزي الفرعوين املميز ومي�سك بيده م�ضرب اجلولف.
و�أكدت  14دولة م�شاركتها يف البطولة هي حامل اللقب املنتخب املغربي،
والإم��ارات وال�سعودية والبحرين والكويت وقطر و�سلطنة عمان وتون�س
وليبيا ولبنان والأردن وفل�سطني وال�ع��راق ،بالإ�ضافة �إىل البلد امل�ضيف
�صاحب الأر�ض م�صر و�صيف الن�سخة املا�ضية.
و�أو��ض��ح تيمور �أب��و اخل�ير نائب رئي�س االحت��اد امل�صري للجولف وع�ضو
املكتب التنفيذي لالحتاد العربي للعبة ب�أن اال�ستعدادات جترى على قدم
و�ساق و�أو�شكت على االنتهاء متهيدا ال�ستقبال الأ�شقاء العرب خالل الأيام
القليلة املقبلة.
و�أ�ضاف �أن هذه البطولة كانت �إقامتها مقررة العام املا�ضي لكنها ت�أجلت
مثل معظم الأحداث الريا�ضية الكربى ب�سبب فريو�س كورونا.
و�أو�ضح �أن هذه الن�سخة من البطولة حتظى باهتمام عربي كبري ال�سيما
�أنه �سيعقد على هام�شها اجتماع املكتب التنفيذي لالحتاد العربي ويعقبه
اجتماع للجمعية العمومية العادية لالحتاد العربي ،والتي �ست�شهد �إجراء
انتخابات جمل�س �إدارة االحتاد العربي للجولف للدورة املقبلة والتي متتد
حتى .2025
ووجه عادل الزرعوين الأمني العام لالحتاد العربي للجولف با�سمه ونيابة
عن معايل ال�شيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي رئي�س االحت��ادي��ن العربي
والإم��ارات��ي و�أع�ضاء املكتب التنفيذي لالحتاد العربي ال�شكر والتقدير
للقائمني على ريا�ضة اجلولف بجمهورية م�صر العربية ،معربا عن ثقته
و�إخوانه بنجاح هذه البطولة بجميع مناف�ساتها والفعاليات امل�صاحبة لها.

وا�صل يوتا جاز ،ثالث املنطقة الغربية� ،صحوته بفوز قاتل
على م�ضيفه كليفالند كافاليريز  108-109الأحد يف
دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني .واعتقد جاز �أنه
يف طريقه �إىل حتقيق ف��وز �سهل بعدما تقدم بفارق 15
نقطة مطلع الربع الأخري ،لكن �أ�صحاب الأر�ض انتف�ضوا
وكانوا ق��اب قو�سني �أو �أدن��ى من خطف الفوز يف الثواين
الأخرية.
ويدين ج��از بفوزه ال��راب��ع تواليا وال�ساد�س ع�شر يف 23
مباراة حتى الآن هذا املو�سم� ،إىل جنمه دونوفان ميت�شل
��ص��اح��ب  35نقطة م��ع ��س��ت مت��ري��رات ح��ا��س�م��ة ،والعب
االرتكاز الفرن�سي رودي غوبري ال��ذي �سجل �سلة �ساحقة
حا�سمة م�ستغال متابعة هجومية بني  20متابعة (15
دف��اع�ي��ة) ل��ه يف امل �ب��اراة ،راف�ع��ا غلته التهديفية �إىل �ست
نقاط ومانحا فريقه التقدم  106-109قبل ثوان من
نهاية املباراة .وتابع غوبري ت�ألقه الدفاعي وحقق �صدته
اخلام�سة يف املباراة عندما �أوقف حماولة داريو�س غارالند
ال��ذي ج��رب بعدها حظه من ت�سديدة ثالثية قبل ثالث
ث��وان م��ن نهاية امل �ب��اراة ك��ادت متنح ال�ف��وز لفريقه ،بيد
�أنها ارت��دت من ال�سلة وح��اول جاريت �أل�ين متابعتها دون
جدوى.
ً
وع ّلق غوبري على ت�ألقه قائال�" :أن تكون يف حالة االرتداد
ه��ي �إح ��دى ال�ط��رق بالن�سبة يل للح�صول على الكرة"،
معربا عن �إحباطه من قلة ا�ستخدامه هجوميا مثلما كان
يريد .و�أ�ضاف "�أنا ال �أقول �أنني ال �أحب مل�س الكرة .يف كلتا
احلالتني� ،س�أفعل كل ما يتطلبه الأمر ملحاولة الت�أثري على
املباراة وم�ساعدة فريقي على الفوز .هل �أريد الكرة؟ نعم.
هل �أعتقد �أنني يجب �أن �أح�صل عليها؟ نعم ،بالطبع .لكن
ال ميكنني ال�شكوى على �أر�ضية امللعب .يجب �أن �أ�ستمر يف
اللعب وم�ساعدة فريقي".
وبرز يف �صفوف الفائز �أي�ضا الكرواتي بويان بوغدانوفيت�ش

�صاحب  16نقطة والبديل رودي غ��اي ال��ذي �سجل 15
نقطة مع ثماين متريرات حا�سمة.
يف املقابل ،ت�ألق غارالند يف �صفوف كليفالند بت�سجيله 31
نقطة مع خم�س متريرات حا�سمة ،و�أ�ضاف العب االرتكاز
�ألني  17نقطة مع  10متابعات و�إيفان موبلي  14نقطة
مع  12متابعة والبديل الإ�سباين ريكي روبيو  15نقطة،
دون جتنيب فريقهم اخل�سارة احلادية ع�شرة يف  24مباراة
والأول بعد �أربعة انت�صارات متتالية.
وعلق غ��ارالن��د على حماولته الفا�شلة يف نهاية املباراة:
"�أنا �أعمل على هذه الرمية كل يوم .كنت �أ�شعر باالرتياح،
لكنني ف�شلت يف الت�سجيل".
و�أ��ش��اد م��درب ج��از كوين �سنايدر بكليفالند قائال "هذا
ف��ري��ق جيد ح� ًق��ا وق��د ق��ام��وا ببع�ض ال��رم�ي��ات اجليدة"،
م�ضيفا "�إنه ح ًقا فوز جيد لنا".
وحذا هيو�سنت روكت�س حذو يوتا جاز ووا�صل انتفا�ضته
يف الآون��ة الأخ�يرة حمققا ف��وزه ال�ساد�س تواليا وال�سابع
يف  23م�ب��اراة ه��ذا املو�سم عندما تغلب على �ضيفه نيو
�أورليانز بيليكانز .108-118
وفر�ض الثنائي كري�ستيان وود و�إريك غوردون نف�سه جنما
يف ��ص�ف��وف روك�ت����س بت�سجيل ك��ل منهما  23نقطة مع
ثماين متابعات ل�ل�أول ،فيما ك��ان جنم اخلا�سر براندون
�إنغرام �أف�ضل م�سجل يف املباراة بر�صيد  40نقطة و�أ�ضاف
زميله ال�ل�ي�ت��واين ي��ون��ا���س فاالن�سيونا�س  17نقطة مع
 10متابعات .وق��اد الكامريوين با�سكال �سياكام فريقه
تورونتو رابتورز اىل الفوز على �ضيفه وا�شنطن ويزاردز
 90-102بت�سجيله  31نقطة بينها  17يف الربع الثاين
الذي ح�سمه فريقه بفارق  10نقاط ( .)30-40و�أ�ضفى
النيجريي بري�شيو�س �أت�شيوا نكهة �إفريقية على الفوز
الثاين على التوايل واحل��ادي ع�شر هذا املو�سم لتورونتو
بطل  2019بت�سجيله  10نقاط مع  14متابعة.

م�صري �أتلتيكو مدريد على املحك بدوري الأبطال

بر�شلونة يف موقعة م�صريية �أمام بايرن ميونيخ
يواجه ت�شايف هرناندي�س �أول اختبار حا�سم له كمدرب لرب�شلونة الإ�سباين،
عندما يحل �ضيفا على بايرن ميونيخ الأمل��اين مع خطر الف�شل يف بلوغ
الأدوار الإق�صائية مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا للمرة الأوىل منذ عقدين
من الزمن.
التعادل ال�سلبي على �أر�ضه �أمام بنفيكا الربتغايل ال�شهر املا�ضي يف اجلولة
اخلام�سة قبل الأخرية يف �أول مباراة قارية بقيادة ت�شايف ،و�ضع بر�شلونة
يف و�ضع �صعب جدا رغم �أن م�صريه بيده ،وذلك لأن مهمته �ستكون �أكرث
�صعوبة خ��ارج �أر��ض��ه �أم��ام العمالق ال�ب��اف��اري بطل املجموعة اخلام�سة
بالعالمة الكاملة حتى الآن.
ويحتاج النادي الكاتالوين �إىل الفوز ل�ضمان عبوره �إىل ثمن النهائي
بغ�ض النظر عن نتيجة املباراة الثانية بني بنفيكا و�ضيفه دينامو كييف
الأوكراين.
وال تختلف ح��ال �أتلتيكو م��دري��د ،بطل �إ�سبانيا ،عن ال�ن��ادي الكاتالوين
بخ�صو�ص م��واج�ه��ة خ�ط��ر اخل ��روج م��ن دور امل�ج�م��وع��ات ،لكنه خالفا
لرب�شلونة ف�إن م�صريه لي�س بيده بل يتوقف على فوزه ونتيجة املباراة
الثانية يف املجموعة الثانية بني ميالن الإيطايل وليفربول الإنكليزي
مت�صدرها وبطلها.
وعقّد رج��ال امل��درب الأرجنتيني دييغو �سيميوين مهمتهم بتلقي ثالث
هزائم متتالية �ألقت بهم �إىل املركز الرابع الأخري وجعلتهم �ضمن مناف�سة
ثالثية على واحدة من خم�س بطاقات متبقية.
يجد بر�شلونة نف�سه يف حالة ت�أهب قبل رحلة الأربعاء �إىل �أملانيا ،لكن كان
من املمكن �أن يكون الأمر �أ�سو�أ بكثري لوال الفر�صة ال�سانحة التي �أهدرها
مهاجم بنفيكا الدويل ال�سوي�سري هاري�س �سيفريوفيت�ش يف الوقت بدل
ال�ضائع يف كامب نو.
ويحتل بر�شلونة املركز الثاين يف املجموعة بر�صيد �سبع نقاط بفارق
نقطتني �أمام بنفيكا الثالث ،وبالتايل ف�إن فوزه �سيمنحه البطاقة بغ�ض
النظر عن نتيجة مباراة الفريق الربتغايل.
كما ميلك بر�شلونة فر�صة الت�أهل يف حال التعادل �أو اخل�سارة لكن �شريطة
تعرث بنفيكا الذي ميلك فر�صة واحدة للحاق بركب املت�أهلني وتتمثل يف
فوزه وتعرث النادي الكاتالوين.
ولن تكون مهمة بر�شلونة �سهلة يف مواجهة بايرن ميونيخ� ،أحد ثالثة
فرق ب�سجل مثايل يف امل�سابقة هذا املو�سم ،وترخي روا�سب تتويج النجم
ال�سابق للنادي الكاتالوين ال��دويل الأرجنتيني ليونيل مي�سي االثنني
املا�ضي بجائزة الكرة الذهبية لأف�ضل العب يف العامل التي متنحها جملة
"فران�س فوتبول" ،على ح�ساب املهاجم البافاري الدويل البولندي روبرت
ليفاندوف�سكي بظاللها على القمة الكال�سيكية بني الفريقني.
وت��وع��د جن��م ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ ال� ��دويل امل�خ���ض��رم ت��وم��ا���س م��ول��ر فريق
بر�شلونة بقوله "من وجهة نظر بافارية وبولندية و�أملانية ،كان تقدمي
الكرة الذهبية خميبا للآمال بالت�أكيد ،على الرغم من وج��ودي يف هذا
املجال لفرتة طويلة ،وبالتايل مل �أتفاج�أ حقا بالنتيجة (كانت مماثلة
ملا حدث مع الفرن�سي فرانك ريبريي يف  2013عندما نالها الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو)".
وا�ضاف "�إال �أن الأمر برمته �شكل فكرة بداخلي �أو عززها :فنحن لدينا
العبون رائعون يف البوند�سليغا ول�سنا خمفيني ،ومع ذلك ،ف�إننا مطالبون
باملزيد من النجاحات الدولية لالعرتاف بنا عامليا".
وتابع "هذا �أي�ضا دافع كبري يل لتقدمي كل ما لدي من �أجل �إعادة دوري

الأبطال �إىل ميونيخ و�إظهار لعامل كرة القدم ما نحن قادرون على فعله،
وفوق كل �شيء ،ما ب�إمكان الكرة الأملانية تقدميه".
و�أردف قائال "لدينا الآن فر�صة للقيام بذلك الأربعاء �ضد بر�شلونة يف
دوري الأبطال ،دعونا نتعامل معها".
ويدخل بر�شلونة املباراة بعدما تكبد الهزمية الأوىل بقيادة ت�شايف ال�سبت
�أمام �ضيفه ريال بيتي�س �صفر -1يف الدوري املحلي ،يف مباراة �أراح فيها
بع�ض الالعبني الأ�سا�سيني من �أجل الفوز على النادي البافاري ،ل�ضمان
و�صافة املجموعة ليو�سع �سل�سلته يف تخطي دور املجموعات �إىل 20
عا ًما.
كان ال�شاب ت�شايف يثبت نف�سه كركيزة �أ�سا�سية يف خط الو�سط عندما خرج
بر�شلونة من الدور الأول لدور املجموعات مو�سم .2001-2000
تتناف�س �أن��دي��ة ب��ورت��و وم�ي�لان و�أتلتيكو م��دري��د على امل��رك��ز ال�ث��اين يف
املجموعة الثانية.
ويتفوق بورتو ،بطل �أوروب��ا مرتني ،بفارق نقطة واح��دة على مناف�سيه
قبل ا�ست�ضافة �أتلتيكو ،فيما يلعب ميالن مع �ضيفه ليفربول املرجح �أن
يلج�أ مدربه الأملاين يورغن كلوب �إىل مبد�أ املداورة لإراحة جنومه يف �أفق
جدول الأعياد املزدحم باملباريات حمليا.
ويح�سم بورتو البطاقة الثانية يف حال فوزه على �أتلتيكو �أو تعادله �شرط
تعرث ميالن �أمام ليفربول ،فيما يحتاج ميالن �إىل الفوز وتعادل بورتو
مع �أتلتيكو املطالب بالفوز �أي�ضا مرفوقا بتعرث الفريق الإيطايل.
وبحال فوز ميالن و�أتلتيكو (يت�ساويان يف املواجهتني
املبا�شرتني  1-2و�1-صفر) ،يتم اللجوء �إىل
�أف���ض�ل�ي��ة جم�م��ل ف ��ارق الأه � ��داف (م �ي�لان -2
حالياً و�أتلتيكو .)-3
ويف امل �ج �م��وع��ة ال �� �س��اد� �س��ة ،ي �ت��وج��ه فياريال
الإ� �س �ب��اين ،بطل م�سابقة ال ��دوري الأوروب ��ي
"يوروبا ليغ" املو�سم املا�ضي� ،إىل �أتاالنتا وهو
يعلم �أنه �سيت�أهل على ح�ساب الإيطاليني
�إذا جتنب الهزمية يف برغامو.
ويف ال�سابعة ،فرط �سالزبورغ بطل النم�سا
يف ت�أهله يف اجلولة الرابعة عندما كان
ر�صيده �سبع نقاط يف ث�لاث مباريات،
لكنه مني بخ�سارتني متتاليتني خارج
الديار ،وب��ات مهددا باخلروج خايل
الوفا�ض.
وي �ت �� �ص��در ل �ي��ل امل �ج �م��وع��ة بر�صيد
ث�م��اين ن�ق��اط و��س�ي�ت��أه��ل �إذا ح�صل
على نقطة م��ن مباراته �أم��ام م�ضيفه
فولف�سبورغ الأمل ��اين ال��راب��ع الأخ�ي�ر بر�صيد
خم�س ن�ق��اط ب �ف��ارق نقطة واح ��دة خ�ل��ف ا�شبيلية
الإ�سباين الثالث.
ومتلك ال�ف��رق الأرب�ع��ة يف املجموعة فر�صة الت�أهل �إىل
ثمن النهائي يف حال فوزها.
وع �ل��ى غ ��رار ل �ي��ل ،ي�ح�ت��اج � �س��ال��زب��ورغ �إىل ن�ق�ط��ة فقط
لتخطي دور املجموعات ،فيما �سيكون كل من فولف�سبورغ
وا�شبيلية مطالبا بالفوز.

�ضمن  11فريقا حتى الآن ت�أهله �إىل ال��دور ثمن النهائي املقرر �سحب
قرعته الإثنني املقبل ،بينها خم�سة �ضمنت ال�صدارة.
ويف املجموعة ال�ث��ال�ث��ة� ،سيحاول �أي��اك����س �أم �� �س�تردام ال�ه��ول�ن��دي بقيادة
مدربه �إريك تن هاغ ا�ستكمال م�شواره املثايل لأول مرة يف تاريخ النادي،
عندما ي�ست�ضيف مطارده املبا�شر ومرافقه �إىل ال��دور الثاين �سبورتنغ
الربتغايل.
و�ستكون مباراتا املجموعة الأوىل هام�شية بعد �ضمان مان�ش�سرت �سيتي
الإنكليزي وباري�س �سان جرمان الفرن�سي لبطاقتيها والأول ل�صدارتها،
فيما يلتقي ري��ال مدريد الإ�سباين مع �ضيفه �إن�تر ميالن الإي�ط��ايل يف
قمة نارية على �صدارة املجموعة الرابعة التي
يت�صدرها النادي امللكي بفارق نقطتني
عن بطل �إيطاليا.
و�سي�ضمن ت�شل�سي الإنكليزي ،حامل
اللقب� ،صدارة املجموعة الثامنة
يف حال فوزه على م�ضيفه زينيت
�سان بطر�سبورغ الرو�سي ،كما �أن
التعادل واخل�سارة قد ت�ضمنان
ل � ��ه ذل � � ��ك ل� �ك ��ن � � �ش� ��رط حتقيق
يوفنتو�س الإيطايل للنتيجة ذاتها
يف م��واج�ه�ت��ه ل�ضيفه ماملو
ال�سويدي.
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هاغرتي ال يريد «معاقبة مليار �صيني» ب�سبب ق�ضية بينغ
قال رئي�س االحتاد الدويل للتن�س الأمريكي ديفيد هاغرتي �إن منظمته �سابق �أن هذه اخلطوة التي قد تكلف الرابطة خ�سارة مئات املاليني من الدويل للتن�س هو الهيئة احلاكمة للريا�ضة يف جميع �أنحاء العامل ،ومن
لن تقاطع ال�صني ب�سبب ق�ضية الالعبة بينغ �شواي التي ُحجبت عن الدوالرات ،حظيت "بالدعم الكامل" من جمل�س االدارة.
الأ�شياء التي نتحمل م�س�ؤوليتها تطوير القاعدة ال�شعبية (للعبة)".
الأنظار عقب اتهامها �أحد زعماء احلزب ال�شيوعي باالعتداء اجلن�سي ،ويف ر ّد فعل معاك�س لهذه اخلطوة ،رف�ضت رابطة الالعبني املحرتفني و�أردف "ال نريد معاقبة مليار �شخ�ص ،لذلك �سن�ستمر يف �إدارة �أحداثنا
لأننا "ال نريد معاقبة مليار �شخ�ص".
(ايه تي بي) ال�سري يف قرار نظريتها ،لين�ضم �إليها االحتاد الدويل للعبة لل�صغار يف البالد والبطوالت الكبرية التي تنظم يف الوقت احلايل".
ي��أت��ي ت�صريح هاغرتي على خلفية ق��رار راب�ط��ة الالعبات املحرتفات الأحد.
وب��ات��ت بينغ ( 35ع��ا ًم��ا) ،بطلة ومي�ب�ل��دون وروالن غ��ارو���س �سابقاً يف
(دبليو تي ايه) الأ�سبوع املا�ضي والذي ق�ضى بتعليق جميع البطوالت يف قال هاغرتي لقناة بي بي �سي "ب�صفتنا الهيئة الإداري��ة للتن�س ،ف�إننا الزوجي ،يف قلب االهتمام الدويل ال�شديد خالل ال�شهر املا�ضي.
ال�صني و�سط ما و�صفه رئي�سها بـ "�شكوك جدية" ب�ش�أن �سالمة الالعبة ندعم جميع حقوق املر�أة".
ومل يعرف عن مكان تواجدها ملدة ثالثة �أ�سابيع بعد مزاعمها على موقع
ال�صينية بينغ.
و�أ�ضاف "يجب النظر يف مزاعم (بينغ) و�سنوا�صل العمل خلف الكوالي�س ويبو املوازي لتويرت يف ال�صني ،ب�ش�أن نائب رئي�س الوزراء ال�سابق ت�شانغ
و�أف��اد الرئي�س التنفيذي للرابطة الأم�يرك��ي �ستيف �ساميون يف وقت وب�شكل مبا�شر حل ّل هذه امل�س�ألة" و"لكن عليكم �أن تتذكروا �أن الإحتاد غاويل ،وهو الآن يف ال�سبعينيات من عمره ،الذي كان من � 2013إىل
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 14 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم362072 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه��� :ص.ب  ،73000رق��م القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اللعب والألعاب و�أدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ �أدوات الريا�ضة البدنية (اجلمباز) والأدوات الريا�ضية غري
الواردة يف فئات �أخرى؛ �آالت �صاالت �ألعاب الفيديو؛ �ألعاب �صاالت الت�سلية؛ كرات للألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛
الأقرا�ص الطائرة (لعب)؛ الألعاب؛ �أجهزة الألعاب؛ الطائرات الورقية؛ كرات رخامية �أو زجاجية للعب؛ �أحاجي
ال�صور املقطوعة؛ �أقنعة (�أدوات لعب)؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب (�شدة)؛ كرات
لعب؛ �ألعاب م�صنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�ضارب للألعاب؛ مركبات لعبة يتم التحكم فيها
بالرميوت؛ خ�شخي�شات (�أدوات لعب)؛ �ألعاب حلقية؛ مركبات �صغرية؛ �أطقم �صغرية؛ لعبة القناين اخل�شبية؛
فرفرية �أو نحلة؛ دمى حم�شوة؛ �أرجوحات؛ دمى الدببة؛ �أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛
الرتامبولني؛ �أجنحة للماء ت�ساعد على الطفو �أث�ن��اء اال�ستحمام وال�سباحة؛ �أرج��وح��ات احل��دائ��ق ذات الطابع
28
اخلا�ص؛ �ألعاب الكرنفاالت؛ �ألعاب حدائق املالهي .الواقـعة بالفئة:
و�صف العالمة :تتكون العالمة من عبارة "  " Orb. entertainmentب�أحرف التينية فوقها ترجمتها
احلرفية باللغة العربية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

 2018من بني �أكرث �سبعة �سيا�سيني نفوذاً يف ال�صني�" ،أجربها" على
ممار�سة اجلن�س خالل عالقة ا�ستمرت ل�سنوات.
وحظي موقف رابطة الالعبات املحرتفات بت�أييد وا�سع من قبل بع�ض
�أك�بر الأ�سماء الريا�ضية للعبة ،فو�صفه ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ش
امل�صنف �أول عاملياً وامل�ت��وج ب�ـ  20لقباً يف ب�ط��والت غ��ران��د ��س�لام ،ب�أنه
"جريء و�شجاع للغاية".
وغ ّردت الأمريكية بيلي جني كينغ الرائدة يف جمال حقوق املر�أة واملتوجة
بـ  12يف البطوالت الأربع الكربى� ،أن احتاد العبات التن�س املحرتفات
وقف "يف اجلانب ال�صحيح من التاريخ".

ً
م�ستعدا العتزال كرة القدم
�إبراهيموفيت�ش :ل�ست

19
19

�أق��ر مهاجم م�ي�لان ،ال�سويدي زالت��ان �إبراهيموفيت�ش� ،إىل االهتمام من بني الالعبني ال�سابقني يفعلون ذلك".
ب�أنه ال يعرف ما الذي ينتظره عندما يعتزل كرة القدم ،ي�شار �إىل �أن �إبراهيموفيت�ش ( 40عاماً) يوا�صل املناف�سة
مو�ضحاً �أنه ال ي�شعر "باال�ستعداد" لهذا الف�صل من حياته على م�ستوى عال ،حيث �سجل �ستة �أهداف يف ت�سع مباريات
خا�ضها بالدوري الإيطايل هذا املو�سم.
و�أنه ال يزال "خائفاً" من هذه اللحظة.
ويف برنامج تلفزيوين يبث ع�بر قناة (راي) الإيطالية و�أق ��ر ال���س��وي��دي ب ��أن��ه ال ي ��زال ي�ع��اين ال�ك�ث�ير م��ن الآالم
روّج فيه ل�سريته ال��ذات�ي��ة اجل��دي��دة ال�ت��ي حتمل عنوان البدنية ،لكنه �شدد على �أنه "معتاد على اال�ستمرار" و�أنه
"الأدرينالني" ،قال �إبراهيموفيت�ش" :ال �أعرف ما الذي يحول "تلك املعاناة �إىل طاقة لتحقيق الأهداف".
ينتظرين بعد اع�ت��زايل ،ل�ست م�ستعداً لهذا الف�صل من و�أعرب عن رغبته يف �إنهاء م�سريته يف ميالن والفوز بلقب
حياتي ،ما زلت خائفاً" ب�ش�أنه .و�أ��ض��اف�" :أنا مت�أكد من دوري �أخ�ي�ر يف دوري ال��درج��ة الأوىل "�سريي �آ" ،الذي
�أنني عندما اعتزل لن �أعمل كمعلق� .أولئك الذين ي�سعون يت�صدره فريقه حاليا بجدارة.
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع 2021/07/15 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7دي�سمرب  2021العدد 13410
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 14 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم362073 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة
مكتب  -1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الدعاية والإع�لان؛ خدمات وكاالت الدعاية والإع�لان؛ خدمات �إدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال؛ تقييم
الأع�م��ال؛ ا�ست�شارات يف �إدارة وتنظيم الأع�م��ال؛ �إدارة �أعمال املطاعم والفنادق واحل��دائ��ق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق
املالهي وغريها من الوجهات الرتفيهية؛ �إدارة م�شاريع الأعمال؛ �إدارة الأعمال (للآخرين)؛ خدمات م�ساعدة الأعمال؛
امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية والإعالن والعالقات العامة؛ تقدمي
الت�سهيالت املكتبية؛ �إدارة عالقات الزبائن؛ خدمات التعاقد اخلارجي يف جمال �إدارة عالقات الزبائن؛ خدمات ا�ست�شارات
الإدارة ال�شخ�صية؛ جتميع وتنظيم املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري
لتمكني الزبائن من م�شاهدة تلك ال�سلع ب�سهولة و�شرائها؛ خدمات ت�أمني �أو توفري للآخرين؛ الإدارة ال�صناعية؛ تنظيم
املعار�ض واملعار�ض التجارية لغايات جتارية �أو �إعالنية؛ ت�أجري امل�ساحات الإعالنية؛ ت�أجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل
الإع�لام؛ خدمات �أبحاث الت�سويق فيما يتعلق بالإعالم؛ خدمات التجميع (امل�ساعدة يف الأع�م��ال)؛ بيع املمتلكات باملزاد
العلني؛ خدمات برامج الوالء؛ خدمات برامج الوالء واحلوافز واملكاف�آت؛ الرتويج للإقامة يف الفنادق واملطاعم والأطعمة
وامل�شروبات واملنتجعات وال�سبا ومالعب اجلولف والفعاليات الريا�ضية وبرامج ال�سفر ال�شاملة والرحالت ال�سياحية ومدن
الألعاب واملنتجعات وال�سبا ومالعب اجلولف والفعاليات الريا�ضية وح��زم ال�سفريات واجل��والت واحلدائق ذات الطابع
اخلا�ص وحدائق املالهي من خالل �إدارة برنامج مكاف�آت حتفيزية؛ توفري منا�صب للأطعمة وامل�شروبات وحمالت االمتياز
والتحف التذكارية يف الوجهات الرتفيهية وحدائق املالهي واال�ستادات ؛ توفري املعلومات اخلا�صة بكل هذه اخلدمات ،مبا
يف ذلك توفري املعلومات ب�ش�أن هذه اخلدمات عن طريق �شبكة حا�سوب عاملية .الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من عبارة "  " Orb. entertainmentب�أحرف التينية فوقها ترجمتها احلرفية
باللغة العربية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7دي�سمرب  2021العدد 13410
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 14 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم362076 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة
مكتب  -1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل والأب�ح��اث ال�صناعية؛
خدمات ت�صميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات احلا�سوبية؛ الأبحاث العلمية؛ الأبحاث التقنية؛ درا�سات
امل�شاريع التقنية؛ خدمات مراقبة اجلودة؛ اختبارات مراقبة اجلودة؛ خدمات االعتماد؛ مراقبة جودة اخلدمات؛
فحو�صات مراقبة اجلودة؛ خدمات االعتماد التقني؛ خدمات االعتماد التقني للحدائق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق
املالهي؛ خدمات التحقق من عزم الدوران؛ خدمات التحقق من عزم الدوران لألعاب و�أن�شطة احلدائق ذات الطابع
اخلا�ص وحدائق املالهي؛ خدمات فح�ص ال�صحة وال�سالمة؛ اختبارات �سالمة املنتج؛ اختبارات ال�سالمة للمعدات
والرتكيبات؛ خدمات فح�ص ال�صحة وال�سالمة للحدائق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق املالهي؛ خدمات فح�ص
ال�صحة وال�سالمة والفح�ص التقني للألعاب و�أماكن اجلذب يف احلدائق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق املالهي؛
خدمات الفح�ص؛ خدمات الفح�ص للغري؛ اختبار وحتليل وتقييم منتجات وخ��دم��ات الغري؛ توفري املعلومات
42
واال�ست�شارات والن�صائح فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات .الواقـعة بالفئة:
و�صف العالمة :تتكون العالمة من عبارة "  " Orb. entertainmentب�أحرف التينية فوقها ترجمتها
احلرفية باللغة العربية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  7دي�سمرب  2021العدد 13410
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 14 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم362077 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة
مكتب  -1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�شراب (غري الكحويل)؛ خدمات توفري الطعام وال�شراب للغري؛ الإقامة امل�ؤقتة؛ خدمات الفنادق؛
خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات الإق��ام��ة الفندقية؛ خدمات متوين الفنادق (بالطعام وال���ش��راب)؛ خدمات حجز
الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات الفندقية ملعار�ض الأعمال واملعار�ض التجارية وامل�ؤمترات واالجتماعات
واملحا�ضرات واللقاءات؛ خدمات تخطيط الفعاليات؛ توفري ت�سهيالت (الإقامة) لإجراء امل�ؤمترات واالجتماعات واملعار�ض
واملعار�ض التجارية والعطالت؛ ت�أجري قاعات االجتماعات؛ خدمات ال�ضيافة (الإقامة)؛ �أجنحة ال�ضيافة (توفري الإقامة
�أو الطعام �أو ال�شراب (غري الكحويل))؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما يتعلق بالإقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات
التموين بالطعام وال�شراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ التموين بالطعام وال�شراب؛ حمالت الع�صري؛
خدمات ال��زوار املرتبطة بحجز الفنادق والإقامة واملطاعم؛ خدمات ال�شيف ال�شخ�صي؛ خدمات التعاقد ب�ش�أن الأطعمة
وامل�شروبات؛ توفري منافذ الأطعمة وامل�شروبات املتنقلة؛ خدمات التموين؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ توفري الأطعمة
وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ ت�سهيالت حدائق الكرفانات؛ خدمات التموين املزودة يف حدائق املقطورات؛ خدمات
التموين امل��زودة داخ��ل حديقة م�لاه��ي؛ خ��دم��ات التموين امل��زودة داخ��ل الوجهات الرتفيهية؛ توفري ت�سهيالت حدائق
املقطورات امل�ؤقتة؛ دور احل�ضانات النهارية للأطفال؛ مناطق اال�سرتاحة يف حمطات اخلدمات؛ خدمات التموين املتنقلة؛
خدمات الن�صح واملعلومات واال�ست�شارات املرتبطة بكل ما ورد �أع�لاه؛ جميع اخلدمات ال��واردة �أع�لاه مقدمة �أي�ضا عرب
االنرتنت من قاعدة بيانات حا�سوبية �أو عرب �شبكة االت�صاالت العاملية .الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من عبارة "  " Orb. entertainmentب�أحرف التينية فوقها ترجمتها احلرفية
باللغة العربية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 355902 :
تاريخ الت�سجيل 2021/11/07 :
با�ســم � :سـالم زيـاد حـمزة
وعنوانه  :رويـال مـارينا فـيالز ،مـقابـل مـارينا مـول ،فيـال � ،36#أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 41
التعليم والتهذيب؛ الرتفيه؛ توفري وتنظيم الأن�شطة الريا�ضية والرتفيهية والثقافية؛ خدمات الرتفيه؛ تنظيم
امل�سابقات الريا�ضية؛ تنظيم وترتيب و�إق��ام��ة ال�ن��دوات وور���ش العمل وال�ن��دوات وامل ��ؤمت��رات واملعار�ض واملزادات
اخل�يري��ة؛ وحفالت الع�شاء واملنا�سبات الريا�ضية واملنا�سبات االجتماعية واحل�ف�لات املو�سيقية وفعاليات جمع
التربعات والعرو�ض واحلفالت الراق�صة واالحتفاالت؛ خدمات التعليم والرتفيه املتعلقة بالتلفزيون وال�سينما
والراديو وامل�سرح؛ �إنتاج وتقدمي الربامج والأفالم والعرو�ض الإذاعية والتلفزيونية؛ الرتفيه بوا�سطة �أو املتعلق
بالإذاعة والتلفزيون؛ تنظيم امل�سابقات (التعليمية �أو الرتفيهية)؛ امل�سابقات الهاتفية التفاعلية؛ الن�شر؛ �إنتاج
الأفالم التلفزيونية والعرو�ض والربامج الإذاعية والربامج التلفزيونية؛ توفري التعليم والرتفيه بوا�سطة الراديو
والتلفزيون والأق�م��ار ال�صناعية والتلفزيون الكيبلي والهواتف وال�شبكة العاملية والإن�ترن��ت؛ خدمات الرتفيه
التلفزيوين والتي تت�ضمن م�شاركة اجلمهور؛ الرتفيه التفاعلي امل�ستخدم مع الهواتف املتحركة؛ املعلومات وامل�شورة
واخلدمات فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة �أعاله وتوفري تلك املعلومات مبا�شرة عرب �شبكة ات�صاالت عاملية.
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريـخ التعديل 2021/11/18 :
		
تاريخ التا�شري 2021/11/24 :

		
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
		
كاليد اند كو ال ال بي
لطلب تعديل بيانات العالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تاريخ الإيداع 2021/07/15 :

املودعة حتت رقم 355901 :
تاريخ الت�سجيل 2021/11/07 :
با�ســم � :سـالم زيـاد حـمزة
رويـال مـارينا فـيالز ،مـقابـل مـارينا مـول ،فيـال � ،36#أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
وعنوانه :
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات الواقـعة بالفئة 36
اخلدمات املالية؛ خدمات جمع التربعات اخلريية؛ خدمات الكفاالت مبا يف ذلك ترتيب الكفاالت للغايات
اخلريية؛ تنظيم املنا�شدات اخلريية؛ خدمات جمع و�/أو معاجلة و�/أو توزيع و�/أو ا�ستخدام الأموال للغايات
اخلريية؛ حمالت التوعية العامة جلمع الأموال للغايات اخلريية؛ توفري خدمات الو�صاية؛ توفري امل�ساعدة
املالية؛ املعلومات وامل�شورة واخلدمات فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة �أع�لاه وتوفري تلك املعلومات
مبا�شرة عرب �شبكة ات�صاالت عاملية.
بيانات التعديل:
تعديل �شكل العالمة كما هو مو�ضح �أعاله
تاريـخ التعديل 2021/11/18 :
		
تاريخ التا�شري 2021/11/24 :

بتاريخ� 6 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361428 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س؛ لبا�س القدم؛ �أغطية الر�أ�س؛ قم�صان ن�صف كم (تي �شريت)؛ �سرتات علوية؛ كنزات بقلن�سوة؛
كابات؛ مالب�س ال�سباحة؛ �سراويل ق�صرية؛ بنطلونات؛ قم�صان؛ جاكيتات؛ ف�ساتني؛ تنورات؛ �صنادل؛ مباذل
ا�ستحمام؛ �أغطية ر�أ�س لال�ستحمام؛ قم�صان داخلية للرجال؛ قم�صان للريا�ضة؛ كنزات خفيفة؛ واقيات من
ال�شم�س؛ مالب�س م�ضادة للماء؛ بذالت رطبة؛ مالب�س واقية من الطفح اجللدي؛ ع�صابات للمع�صم؛ �أقنعة
قما�شية؛ �أحذية؛ �صنادل؛ �أخفاف
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة” ”CARNAVALب�أحرف التينية مميزة .كل حرف يتميز بر�سومات
زخرفية حلدائق ذات الطابع اخلا�ص.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 6 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361429 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه��� :ص.ب  ،73000رق��م القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اللعب والألعاب و�أدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ �أدوات الريا�ضة البدنية (اجلمباز) والأدوات الريا�ضية غري
الواردة يف فئات �أخرى؛ �آالت �صاالت �ألعاب الفيديو؛ العاب �صاالت الت�سلية؛ كرات للألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛
الأقرا�ص الطائرة (لعب)؛ الألعاب؛ �أجهزة الألعاب؛ الطائرات الورقية؛ كرات رخامية �أو زجاجية للعب؛ �أحاجي
ال�صور املقطوعة؛ �أقنعة (�أدوات لعب)؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب (�شدة)؛ كرات
لعب؛ �ألعاب م�صنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�ضارب للألعاب؛ مركبات لعبة يتم التحكم فيها
بالرميوت؛ خ�شخي�شات (�أدوات لعب)؛ �ألعاب حلقية؛ مركبات �صغرية؛ �أطقم �صغرية؛ لعبة القناين اخل�شبية؛
فرفرية �أو نحلة؛ دمى حم�شوة؛ �أرجوحات؛ دمى الدببة؛ �أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛
الرتامبولني؛ �أجنحة للماء ت�ساعد على الطفو �أث�ن��اء اال�ستحمام وال�سباحة؛ �أرج��وح��ات احل��دائ��ق ذات الطابع
اخلا�ص؛ �ألعاب الكرنفاالت؛ �ألعاب حدائق املالهي  -الواقـعة بالفئة28 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة” ”CARNAVALب�أحرف التينية مميزة .كل حرف يتميز بر�سومات زخرفية
حلدائق ذات الطابع اخلا�ص.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ� 6 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361426 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه��� :ص.ب  ،73000رق��م القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اللعب والألعاب و�أدوات اللعب؛ التمائم؛ دمي التمائم؛ �أدوات الريا�ضة البدنية (اجلمباز) والأدوات الريا�ضية غري
الواردة يف فئات �أخرى؛ �آالت �صاالت �ألعاب الفيديو؛ العاب �صاالت الت�سلية؛ كرات للألعاب؛ الدمي؛ بيوت الدمي؛
الأقرا�ص الطائرة (لعب)؛ الألعاب؛ �أجهزة الألعاب؛ الطائرات الورقية؛ كرات رخامية �أو زجاجية للعب؛ �أحاجي
ال�صور املقطوعة؛ �أقنعة (�أدوات لعب)؛ حلي للحفالت؛ هدايا للحفالت؛ بالونات لعب؛ ورق لعب (�شدة)؛ كرات
لعب؛ �ألعاب م�صنوعة من املخمل؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�ضارب للألعاب؛ مركبات لعبة يتم التحكم فيها
بالرميوت؛ خ�شخي�شات (�أدوات لعب)؛ �ألعاب حلقية؛ مركبات �صغرية؛ �أطقم �صغرية؛ لعبة القناين اخل�شبية؛
فرفرية �أو نحلة؛ دمى حم�شوة؛ �أرجوحات؛ دمى الدببة؛ �أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل لعب؛
الرتامبولني؛ �أجنحة للماء ت�ساعد على الطفو �أث�ن��اء اال�ستحمام وال�سباحة؛ �أرج��وح��ات احل��دائ��ق ذات الطابع
اخلا�ص؛ �ألعاب الكرنفاالت؛ �ألعاب حدائق املالهي  -الواقـعة بالفئة28 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة" كرنفال" ب�أحرف عربية مميزة .كل حرف يتميز بر�سومات زخرفية حلدائق ذات
الطابع اخلا�ص
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ� 6 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361425 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س؛ لبا�س القدم؛ �أغطية الر�أ�س؛ قم�صان ن�صف كم (تي �شريت)؛ �سرتات علوية؛ كنزات بقلن�سوة؛
كابات؛ مالب�س ال�سباحة؛ �سراويل ق�صرية؛ بنطلونات؛ قم�صان؛ جاكيتات؛ ف�ساتني؛ تنورات؛ �صنادل؛ مباذل
ا�ستحمام؛ �أغطية ر�أ�س لال�ستحمام؛ قم�صان داخلية للرجال؛ قم�صان للريا�ضة؛ كنزات خفيفة؛ واقيات من
ال�شم�س؛ مالب�س م�ضادة للماء؛ بذالت رطبة؛ مالب�س واقية من الطفح اجللدي؛ ع�صابات للمع�صم؛ �أقنعة
قما�شية؛ �أحذية؛ �صنادل؛ �أخفاف
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة" كرنفال" ب�أحرف عربية مميزة .كل حرف يتميز بر�سومات زخرفية حلدائق
ذات الطابع اخلا�ص
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 14 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم362075 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ توفري مرافق الت�سلية
والرتفيه؛ توفري �صاالت �ألعاب الت�سلية؛ توفري �ألعاب حدائق املالهي؛ توفري مدن املالهي؛ خدمات حجز
التذاكر حلدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ حدائق املالهي؛ احلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛
الكرنفاالت؛ الرتفيه بطابع الكرنفال؛ كرنفاالت ال�سفر؛ مهرجانات؛ جاال (احتفاالت)؛ م�سريات  /مواكب؛
توفري �ألعاب حدائق املالهي واخلدمات الرتفيهية ل�صالح الغري؛ توفري �صاالت الألعاب و مناطق االلعاب؛
توفري �صاالت الألعاب و مناطق االلعاب ل�صالح الغري؛ توفري الرتفيه على �شكل �ألعاب وحتديات مهارية؛
تنظيم و�إقامة احلفالت املو�سيقية؛ تنظيم و�إقامة العرو�ض املبا�شرة؛ تنظيم و�إقامة امل�ؤمترات والندوات
وور�ش العمل؛ تنظيم و�إقامة اللقاءات؛ تنظيم و�إقامة الندوات؛ حجز املقاعد للعرو�ض؛ خدمات مع�سكرات
الأطفال؛ توفري ت�سهيالت وخدمات ومراف اال�ستجمام؛ تنظيم املعار�ض لغايات ثقافية �أو تعليمية؛ خدمات
ال�سينما؛ خدمات ترفيه الأطفال؛ اخلدمات الريا�ضية والرتفيهية؛ ال�سريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛
تنظيم املعار�ض؛ خدمات وك��االت التذاكر؛ خدمات الت�صوير الفوتوغرايف؛ خدمات تخطيط احلفالت؛
تنظيم الفعاليات والعرو�ض واملعار�ض لغايات ترفيهية؛ �إنتاج الفعاليات؛ �إنتاج الفعاليات للغري؛ �إدارة
الفعاليات اخلارجية؛ تخطيط الفعاليات؛ ا�ست�ضافة الفعاليات للغري؛ اخلدمات اال�ست�شارية للحدائق ذات
الطابع اخلا�ص والوجهات الرتفيهية؛ �إنتاج �أفالم احلركة املبا�شرة والكوميديا والدراما والر�سوم املتحركة؛
توزيع وعر�ض �أفالم احلركة املبا�شرة والكوميديا والدراما والر�سوم املتحركة؛ العرو�ض امل�سرحية؛ تنظيم
امل�سابقات والألعاب واملناف�سات؛ توفري مقاطع فيديو قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع �شبكي؛ توفري
�ألعاب قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع �شبكي؛ خدمات مبا�شرة فيما يتعلق بالرتفيه؛ خدمات الرتفيه
الإذاعي؛ توفري موقع �شبكي يقدم مقاطع �أفالم وفيديوهات مو�سيقية غري قابلة للتنزيل؛ خدمات نوادي
املعجبني؛ توفري �ألعاب احلا�سوب املبا�شرة؛ �إجراء امل�سابقات مبا�شرة؛ خدمات الألعاب الإلكرتونية املقدمة
عرب �شبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات الن�شر الإلكرتوين؛ ن�شر الكتب؛ ن�شر الكتب الإلكرتونية مبا�شرة؛ ن�شر
املجالت؛ ن�شر الكتب الهزلية؛ عر�ض الأفالم ال�سينمائية و�أفالم الر�سوم املتحركة الربامج التلفزيونية؛
ابتكار الر�سوم املتحركة؛ �إنتاج الر�سوم املتحركة؛ توفري املحتوى الرقمي يف جمال الرتفيه؛ مناطق اجلذب
الرتفيهية التي يتم دخولها دون حجز؛ خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات
املذكورة .الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة م��ن ع�ب��ارة "  " Orb. entertainmentب��أح��رف التينية فوقها
ترجمتها احلرفية باللغة العربية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ� 6 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361427 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ توفري مرافق الت�سلية
والرتفيه؛ توفري �صاالت �ألعاب الت�سلية؛ توفري �ألعاب حدائق املالهي؛ توفري مدن املالهي؛ خدمات حجز
التذاكر حلدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ حدائق املالهي؛ احلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛
الكرنفاالت؛ الرتفيه بطابع الكرنفال؛ كرنفاالت ال�سفر؛ مهرجانات؛ جاال (احتفاالت)؛ م�سريات  /مواكب؛
توفري �ألعاب حدائق املالهي واخلدمات الرتفيهية ل�صالح الغري؛ توفري �صاالت الألعاب و مناطق االلعاب؛
توفري �صاالت الألعاب و مناطق االلعاب ل�صالح الغري؛ تنظيم و�إقامة احلفالت املو�سيقية؛ تنظيم و�إقامة
العرو�ض املبا�شرة؛ تنظيم و�إق��ام��ة امل��ؤمت��رات وال�ن��دوات وور���ش العمل؛ تنظيم و�إق��ام��ة ال�ل�ق��اءات؛ تنظيم
و�إقامة الندوات؛ حجز املقاعد للعرو�ض؛ خدمات مع�سكرات الأطفال؛ توفري ت�سهيالت وخدمات ومرافق
اال�ستجمام؛ تنظيم املعار�ض لغايات ثقافية �أو تعليمية؛ خدمات ال�سينما؛ خدمات ترفيه الأطفال؛ اخلدمات
الريا�ضية والرتفيهية؛ ال�سريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم املعار�ض؛ خدمات وكاالت التذاكر؛
خدمات الت�صوير الفوتوغرايف؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم الفعاليات والعرو�ض واملعار�ض لغايات
ترفيهية؛ �إنتاج �أفالم احلركة املبا�شرة والكوميديا والدراما والر�سوم املتحركة؛ توزيع وعر�ض �أفالم احلركة
املبا�شرة والكوميديا والدراما والر�سوم املتحركة؛ العرو�ض امل�سرحية؛ تنظيم امل�سابقات والألعاب واملناف�سات؛
توفري مقاطع فيديو قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع �شبكي؛ توفري �ألعاب قابلة وغري قابلة للتنزيل
من موقع �شبكي؛ خدمات مبا�شرة فيما يتعلق بالرتفيه؛ خدمات الرتفيه الإذاعي؛ توفري موقع �شبكي يقدم
مقاطع �أفالم وفيديوهات مو�سيقية غري قابلة للتنزيل؛ خدمات نوادي املعجبني؛ توفري �ألعاب احلا�سوب
املبا�شرة؛ �إجراء امل�سابقات مبا�شرة؛ خدمات الألعاب الإلكرتونية املقدمة عرب �شبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات
الن�شر الإلكرتوين؛ ن�شر الكتب؛ ن�شر الكتب الإلكرتونية مبا�شرة؛ ن�شر املجالت؛ ن�شر الكتب الهزلية؛ عر�ض
الأفالم ال�سينمائية و�أفالم الر�سوم املتحركة الربامج التلفزيونية؛ ابتكار الر�سوم املتحركة؛ �إنتاج الر�سوم
املتحركة؛ توفري املحتوى الرقمي يف جمال الرتفيه؛ خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة بكافة
اخلدمات املذكورة �أعاله
الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة" كرنفال" ب�أحرف عربية مميزة .كل حرف يتميز بر�سومات زخرفية حلدائق
ذات الطابع اخلا�ص
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 6 :أكتوبر 2021
املودعة حتت رقم361431 :
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ خدمات الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ توفري مرافق الت�سلية
والرتفيه؛ توفري �صاالت �ألعاب الت�سلية؛ توفري �ألعاب حدائق املالهي؛ توفري مدن املالهي؛ خدمات حجز
التذاكر حلدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ حدائق املالهي؛ احلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛
الكرنفاالت؛ الرتفيه بطابع الكرنفال؛ كرنفاالت ال�سفر؛ مهرجانات؛ جاال (احتفاالت)؛ م�سريات  /مواكب؛
توفري �ألعاب حدائق املالهي واخلدمات الرتفيهية ل�صالح الغري؛ توفري �صاالت الألعاب و مناطق االلعاب؛
توفري �صاالت الألعاب و مناطق االلعاب ل�صالح الغري؛ تنظيم و�إقامة احلفالت املو�سيقية؛ تنظيم و�إقامة
العرو�ض املبا�شرة؛ تنظيم و�إق��ام��ة امل��ؤمت��رات وال�ن��دوات وور���ش العمل؛ تنظيم و�إق��ام��ة ال�ل�ق��اءات؛ تنظيم
و�إقامة الندوات؛ حجز املقاعد للعرو�ض؛ خدمات مع�سكرات الأطفال؛ توفري ت�سهيالت وخدمات ومرافق
اال�ستجمام؛ تنظيم املعار�ض لغايات ثقافية �أو تعليمية؛ خدمات ال�سينما؛ خدمات ترفيه الأطفال؛ اخلدمات
الريا�ضية والرتفيهية؛ ال�سريك؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم املعار�ض؛ خدمات وكاالت التذاكر؛
خدمات الت�صوير الفوتوغرايف؛ خدمات تخطيط احلفالت؛ تنظيم الفعاليات والعرو�ض واملعار�ض لغايات
ترفيهية؛ �إنتاج �أفالم احلركة املبا�شرة والكوميديا والدراما والر�سوم املتحركة؛ توزيع وعر�ض �أفالم احلركة
املبا�شرة والكوميديا والدراما والر�سوم املتحركة؛ العرو�ض امل�سرحية؛ تنظيم امل�سابقات والألعاب واملناف�سات؛
توفري مقاطع فيديو قابلة وغري قابلة للتنزيل من موقع �شبكي؛ توفري �ألعاب قابلة وغري قابلة للتنزيل
من موقع �شبكي؛ خدمات مبا�شرة فيما يتعلق بالرتفيه؛ خدمات الرتفيه الإذاعي؛ توفري موقع �شبكي يقدم
مقاطع �أفالم وفيديوهات مو�سيقية غري قابلة للتنزيل؛ خدمات نوادي املعجبني؛ توفري �ألعاب احلا�سوب
املبا�شرة؛ �إجراء امل�سابقات مبا�شرة؛ خدمات الألعاب الإلكرتونية املقدمة عرب �شبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات
الن�شر الإلكرتوين؛ ن�شر الكتب؛ ن�شر الكتب الإلكرتونية مبا�شرة؛ ن�شر املجالت؛ ن�شر الكتب الهزلية؛ عر�ض
الأفالم ال�سينمائية و�أفالم الر�سوم املتحركة الربامج التلفزيونية؛ ابتكار الر�سوم املتحركة؛ �إنتاج الر�سوم
املتحركة؛ توفري املحتوى الرقمي يف جمال الرتفيه؛ خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة بكافة
اخلدمات املذكورة �أعاله
الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة” ”CARNAVALب�أحرف التينية مميزة .كل حرف يتميز بر�سومات
زخرفية حلدائق ذات الطابع اخلا�ص.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

خبرية لقاحات حتذر :الوباء القادم �سيكون �أ�شد فتكا
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

حذرت عاملة بريطانية �ساهمت يف تطوير لقاح "�أ�سرتازينيكا" ،من �أن الوباء القادم الذي ميكن �أن يظهر �سيكون
�أكرث فتكا من "كوفيد ."19
وقالت عاملة اللقاحات يف جامعة "�أك�سفورد" �سارة غلبريت" :لن تكون ه��ذه هي امل��رة الأخ�يرة التي يهدد فيها
فريو�س حياتنا" .ونقلت �شبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية عن غلبريت قولها" :الوباء التايل قد يكون �أ�سو�أ من
(كوفيد  .)19ميكن �أن يكون �أكرث عدوى �أو �أكرث فتكا� ،أو االثنني معا".
و�أ�ضافت" :ال يوجد حتى الآن متويل كاف للت�أهب للأوبئة .يجب �أال ت�ضيع الإجنازات التي حققناها واملعرفة التي
اكت�سبناها من حمنة كورونا".
وفيما يتعلق باملتحور "�أوميكرون"� ،أو�ضحت عاملة اللقاحات" :يحتوي بروتني �سبايك لهذا املتحور على طفرات
معروفة بالفعل تزيد من قابلية انتقال الفريو�س ،لكن هناك تغيريات �إ�ضافية قد تعني �أن الأج�سام امل�ضادة
التي تولدها اللقاحات �أو تلك النا�شئة عن طريق العدوى مبتغريات �أخرى ،قد تكون �أقل فعالية يف منع العدوى
ب�أوميكرون".
وتابعت�" :إىل �أن نعرف املزيد يجب �أن نكون حذرين ،ونتخذ خطوات لإبطاء انت�شار هذا املتحور اجلديد".
واجلمعة ،ن�صحت كبرية علماء منظمة ال�صحة العاملية �سوميا �سواميناثان ،بعدم اال�ست�سالم للذعر بعد ظهور
املتحور "�أوميكرون" ،قائلة �إنه "من ال�سابق لأوانه ت�أكيد ما �إذا كانت اللقاحات بحاجة لتعديلها".
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فهد يهاجم ف�صال درا�سيا

تنجح ب�شراء منزل يف عمر  23بف�ضل ا�ستثمارها يف �أبل

اقتحم فهد �أح��د الف�صول الدرا�سية يف مدر�سة �شمايل
الهند ،وهاجم الطالب مما �أدى �إىل �إ�صابة �أحدهم.
وقالت ال�سلطات يف والية �أوت��ار برادي�ش �إن الفهد دخل
كلية "ت�شودري نيهال �سينغ �إنرت" يف �أليجاره قبل حوايل
 30دقيقة من التجمع ال�صباحي يوم الأربعاء املا�ضي.
وقال الطالب امل�صاب لقناة  ndtvالهندية �إنه ر�أى الفهد
عندما دخل الف�صل" ،ويف اللحظة التي ابتعدت فيها قام
احليوان مبهاجمتي وع�ضني يف ذراعي وظهري".
وقال م�س�ؤولون حمليون �إن الطالب نقل �إىل امل�ست�شفى
حيث تعافى فيما بعد م��ن �إ��ص��اب��ات��ه .ومتكنت �سلطات
املدر�سة من حجر احليوان داخل ف�صل درا�سي فارغ ،فيما
�أر�سل الطالب �إىل منازلهم.

يحلم الكثريون ب�شراء منزلهم اخلا�ص يف مرحلة ما من حياتهم،
�إال �أن هذه ال�شابة الأ�سرتالية مل تتوقع �أبداً �أن تتمكن من �شراء
منزل خا�ص خالل ثالث �سنوات فقط .جنحت مادي والتون (23
ع��ام�اً) ب�شراء منزلها الأول يف يوليو  ،2021بعد ث�لاث �سنوات
فقط من �شراء بع�ض الأ�سهم يف �شركة �أبل .بد�أت مادي باالدخار
منذ �أن كانت يف �سن اخلام�سة ع�شرة ،وجنحت يف ادخار مبلغ من
امل��ال مكنها من �شراء بع�ض الأ�سهم من �شركة �أب��ل .ومل تعتمد
م��ادي على الربح من �أ�سهم ال�شركة كثرياً ،حيث عملت كباحثة
طبية ب��دوام كامل وموظفة ت�سويق ب��دوام جزئي ،وكانت تدخر
امل��زي��د م��ن امل��ال لتحقيق حلمها يف ��ش��راء منزل ي��وم�اً م��ا .وعلى
الرغم من ارتفاع الأ�سعار الكبري الذي �شهده �سوق العقارات يف
�أ�سرتاليا يف الأعوام املا�ضية ،مل ت�شعر مادي بالي�أ�س من امتالك
منزلها اخلا�ص .ويف نهاية املطاف ح�صلت ال�شابة الطموحة على
�أرباح تبلغ � 180ألف دوالر من �أ�سهمها يف �آبل ،متكنت من خاللها
من ت�سديد جزء معقول من �سعر املنزل الذي ا�شرتته.

�أراد طرد الثعابني ف�أحرق منزال �سعره مليون دوالر
تكبد �صاحب منزل يف والية ماريالند بالواليات املتحدة
خ�سائر من املتوقع �أن تتجاوز املليون دوالر بعد �أن جاءت
خطة مكافحة الآفات القائمة على الفحم بنتائج عك�سية.
وذكرت و�سائل �إعالم �أمريكية �أن �صاحب منزل يف والية
ماريالند حاول كبح غزو الأفاعي عن كطريق الدخان،
�إال �أن العملية حتولت �إىل كابو�س وخ�سر الرجل منزله
الذي ا�شرتاه بـ 1.8مليون دوالر.
و�أبلغ م�س�ؤولو الإطفاء والإنقاذ يف مقاطعة مونتغومري
عن احلريق مبا�شرة بعد وقوعه يف  23نوفمرب ،وو�صفوا
احلريق بالهائل .و�أ� �ش��اروا �إىل �أن �أل�سنة اللهب حولت
املنزل الكبري املكون من طابقني كومة من الرماد.
ويقول �أحد امل�س�ؤولون �إن حوايل  75من رجال الإطفاء
ا�ستجابوا لبالغات قدمت لهم عن ا�شتعال النريان يف
منزل ب�شكل �ضخم للغاية.
و�صرح بيت بريينغر املتحدث با�سم مقاطعة مونتغومري
للإطفاء والإنقاذ ب�أن املالك حاول ا�ستخدام دخان الفحم
مل�ح��ارب��ة الثعابني يف امل �ن��زل .كما �أو��ض�ح��ت ال�شرطة يف
بيانها �أن��ه يُعتقد �أن م�صدر احل ��رارة وه��و الفحم كان
قريبا ج��دا من امل��واد القابلة ل�لاح�تراق ،مما �ساهم يف
ا�شتعال ال�ن�يران .و�أك��دت ال�شرطة �أن احلريق مل يوقع
�ضحايا واقت�صر على اخل�سائر املادية.

حالة نادرة جتعلها ت�صطدم ب�أي �شيء
م��ن امل �ع��روف ب� ��أن الأط� �ف ��ال ي�ح�ب��ون احل��رك��ة دائ �م �اً ومي �ك��ن �أن
ي ��ؤدي ذل��ك �إىل ا�صطدامهم بالأ�شياء با�ستمرار ،لكن ا�صطدام
ه��ذه الطفلة البالغة م��ن العمر �ست ��س�ن��وات ،بالأ�شياء مل يكن
�أم��راً طبيعياً .وج��دت كلوي �سميث ( 30عاماً) نف�سها م�ضطرة
ال�صطحاب ابنتها ال�صغرية �إيفي م��اي ،من املدر�سة قبل انتهاء
ال ��دوام ب�شكل �شبه ي��وم��ي ،لأن�ه��ا ك��ان��ت ت�ع��اين م��ن ح��ال��ة جتعلها
ت�صطدم ب�أي �شيء وت�ؤذي نف�سها .وعلى الرغم من �أن �إيفي ماي
كانت دائ ًما طفلة حتب احلركة� ،إال �أن كلوي الحظت يف نوفمرب
� 2020أن الأم��ور ت��زداد �سوءًا ب�شكل ملحوظ .وقالت كلوي� ،إنها
اعتادت على تلقي مكاملات هاتفية كل يوم من مدر�ستها ،للح�ضور
وا�صطحاب طفلتها لأنها كانت ت�صطدم بالأ�شياء وت�ؤذي نف�سها.
يف تلك امل��رح�ل��ة ،كانت الأم مقتنعة ب ��أن ابنتها ال�صغرية تعاين
من ا�ضطراب ي�ؤثر على التن�سيق اجل�سدي للطفل ويجعله يبدو
وك�أنه يتحرك ب�شكل �أخرق .ومع ذلك ،عندما ذهبت الفتاة البالغة
من العمر �ست �سنوات للح�صول على موعد مع طبيبها� ،أر�سل
الطبيب العام الأ�سرة مبا�شرة �إىل امل�ست�شفى حيث �أخربها الأطباء
املخت�صون ب�أنها بحاجة لفح�ص بالرنني املغناطي�سي.
ول��دى ظهور نتيجة الفح�ص ،تبني وج��ود كتلة يف دم��اغ الطفلة،
ومت ت�شخي�ص �إ�صابتها بورم كي�سي منخف�ض الدرجة ،وهو نوع من
�أورام املخ احلميدة ين�ش�أ يف مركز الدماغ.

تعرث على خامتها املفقود بعد ن�صف قرن

تعهدت ام��ر�أة بريطانية بعدم �صبغ �شعرها مرة �أخ��رى �أب�دًا بعد
�أن ت�سببت �صبغة ال�شعر برد فعل حت�س�سي �أدى �إىل انتفاخ عينيها
ووجهها.
وانتفخ وج��ه �أنيتا بنتون ( 41ع��ام�اً) ب�شكل كبري ،وظهر طفح
جلدي �أحمر على وجهها ،بعد �أن �صبغت �شعرها با�ستخدام منتج
من �شركة �شوارزكوف ال�شهر املا�ضي .وقالت �أنيتا �إنها �أ�صيبت
بالعمى م�ؤق ًتا ملدة �أربعة �أيام ،وتخ�شى من تعر�ضها ل�ضرر دائم يف
جفونها ،بعد تعر�ضها لرد فعل حت�س�سي �شديد جتاه ال�صبغة.
واع�ت�ق��دت �أن�ي�ت��ا �أن�ه��ا ل��ن حت�ت��اج �إىل اخ�ت�ب��ار ،لأن�ه��ا اع �ت��ادت على
ا�ستخدام املنتج كل �ستة �إىل ثمانية �أ�سابيع منذ عام  2019دون �أي
م�شاكل ،ولكن بعد  10دقائق فقط من و�ضع ال�صبغة يف � 16أكتوبر
(ت�شرين الأول) قالت �إن فروة ر�أ�سها بد�أت حترتق.

عرثت �سيدة �أ�سكتلندية م�ؤخرا ،على خامت زواجها الذي
فقدته قبل  50عاما ،م�ستعينة بجهاز ك�شف املعادن.
وا�ستعانت ماك �سوين بدونالد ماكفي الذي يبحث عن
امل �ع��ادن ك�ن��وع م��ن ال �ه��واي��ة ،للعثور ع�ل��ى خ��امت�ه��ا الذي
�أ�ضاعته قبل  50ع��ام��ا ،بينما كانت جتمع البطاطا يف
�أحد املزارع.
و�أم�ضى ماكفي ثالثة �أيام يف البحث عن اخلامت يف ذات
املنطقة التي ذكرت ماك �سوين �أنها �أ�ضاعته فيه ،ح�سبما
نقلت �شبكة "يو بي �آي" للأنباء.
وب�ع��د ع�ث��وره��ا على اخل ��امت ،علقت م��اك �سوين قائلة:
"�صدمت مل��ا ع�ثر على خامتي ال��ذي ال ي��زال منا�سبا
لالرتداء ويف حالة جيدة .اعتقدت �أين لن �أراه جمددا".
و�أ�ضافت�" :س�أرتديه دائما �إىل جانب اخلامت الذي �أهداه
زوجي الراحل جون يل عندما �أ�ضعته".

ينتفخ وجهها ب�شكل كبري ب�سبب �صبغة ال�شعر

كيت هد�سون خالل ح�ضورها حفل  Baby2Babyالذي قدمه بول ميت�شل يف هوليود  ،كاليفورنيا .ا ف ب

رحيل عمالقة للأ�سبوع الثاين� ..إينكانتو يت�صدر �إيرادات �شباك ال�سينما الطفل املعجزة يقر�أ القر�آن
ما زال فيلم �إينكانتو من �إنتاج ديزين يت�صدر �إيرادات
م�صر عن  27عاما
ال�سباق� .شباك التذاكر حمليا يف احتفالية قادرون باختالف
يف ظل عدم ظهور �أي فيلم جديد يناف�سه يف

�شيع �أهايل قرية مدينة احل�سينية
مبحافظة ال�شرقية� ،شمايل �شرقي
م�صر ،جثمان ال�سيدة ه��دى عبد
اجل��واد ( 27ع��ا ًم��ا)� ،أو "عمالقة
م�صر" كما لقبتها و�سائل الإعالم
بعد دخولها مو�سوعة "غيني�س"
العاملية للأرقام القيا�سية.
يف يونيو املا�ضي� ،أعلنت "غيني�س"
ع��ن حت�ط�ي��م حم�م��د وه ��دى عبد
اجل ��واد خم�سة �أرق ��ام قيا�سية� ،إذ
جن ��ح حم �م��د يف ت���س�ج�ي��ل رقمني
قيا�سيني هما� :أو�سع مدى لذراعي
رج��ل ع�ل��ى ق�ي��د احل �ي��اة ب �ـ 250.3
�سنتيمرت ،و�أعر�ض مدى ليد رجل
على قيد احلياة بـ � 31.3سنتيمرت
عن يده الي�سرى.
وحطمت هدى ثالثة �أرقام قيا�سية
وه ��ي� :أك�ب�ر ي��د الم ��ر�أة ع�ل��ى قيد
احلياة ،حيث بلغت يدها الي�سرى
� 24.3سنتيمرت ،و�أكرب قدم المر�أة
على قيد احلياة بـ � 33.1سنتيمرت
ل�ق��دم�ه��ا ال �ي �م �ن��ى ،و�أو�� �س ��ع مدى
ل��ذراع��ي ام��ر�أة على قيد احلياة بـ
� 236.6سنتيمرت.
"عمالقة م�صر" كان لديهما �أمل
�أن يكون دخ��ول مو�سوعة غيني�س
ب��داي��ة اخل��روج م��ن النفق املظلم،
�إال �أن امل ��وت غ�ي��ب ه ��دى ،لترتك
حم �م��د ي �ح��ارب ال� �ظ ��روف وحده
دون رفيقة رحلته التعي�سة ،على
حد تعبريه.

وجمع الفيلم يف الأ�سبوع الثاين لعر�ضه  12.38مليون دوالر يف  3980دار
عر�ض يف الواليات املتحدة وكندا .وميثل ذلك انخفا�ضا بن�سبة  54باملئة
عن �أ�سبوع االفتتاح لي�صل ب�إجمايل �إيرادات الفيلم يف الأ�سبوعني �إىل 57.6
مليون دوالر .واالنخفا�ض يف حدود  50باملئة يف �إي��رادات الأ�سبوع الثاين
عن �إيرادات الأ�سبوع الأول يت�سق مع ما يحدث عادة لأفالم ديزين ال�صادرة
مبنا�سبة عيد ال�شكر مثل فيلم "موانا" يف  2016الذي انخف�ضت �إيراداته
 50باملئة و"كوكو" يف  45( 2017باملئة) و"رالف بريك�س ذا �إنرتنت" يف
 54( 2018باملئة) و"فروزن  "2يف  59( 2019باملئة).
وكانت �أفالم ديزين قبل ذلك حتافظ على ارتفاع �إيراداتها لفرتة �أطول
لكن هذه الأفالم مل تكن تعر�ض يف وقت تف�شي وباء .ومبعايري كوفيد-19
يعترب �أداء فيلم "�إينكانتو" جيدا .وعلى الرغم من بدء عودة االفالم ذات
الإنتاج ال�ضخم لدور العر�ض و�إقرار �إعطاء لقاحات كوفيد -19للأطفال
ما زالت �إيرادات دور العر�ض منخف�ضة لكن ا�ستوديوهات هوليوود و�شركات
العر�ض ال�سينمائي متفائلة ب�أن تزيد جمموعة مرتقبة من الأفالم �إيرادات
دور العر�ض يف �شهر دي�سمرب كانون الأول.

ثقب يف ال�سياج يفوز بالهرم الذهبي
فاز الفيلم املك�سيكي (الثقب يف ال�سياج) للمخرج خواكني ديل با�سو بجائزة
ال�ه��رم ال��ذه�ب��ي مل�ه��رج��ان ال�ق��اه��رة ال�سينمائي ال ��دويل يف دورت ��ه الثالثة
والأربعني التي �أ�سدل ال�ستار عليها الأحد.
وفازت بجائزة الهرم الف�ضي لأف�ضل �إخراج لورا �ساماين عن فيلم (ج�سد
�ضئيل) من �إيطاليا فيما ذهب الهرم الربونزي لأف�ضل عمل �أول �أو ثاين
لفيلم (انطوائيون) من كوريا اجلنوبية.
ومنحت جلنة حتكيم امل�سابقة الدولية جائزة �أف�ضل ا�سهام فني للم�صور
خو�سيه �أليون عن الفيلم الإ�سباين (�إنهم يحملون املوت) فيما ح�صل فيلم
(� 107أم�ه��ات) من �سلوفاكيا على جائزة �أف�ضل �سيناريو .وف��از امل�صري
حممد مم��دوح بجائزة �أف�ضل ممثل يف املهرجان عن فيلم (�أب��و �صدام)
والإيطالية �سوامي روتولو على جائزة �أف�ضل ممثلة عن دوره��ا يف فيلم
(كيارا).
وح�صد ج��ائ��زة ت�صويت اجلمهور الفيلم الأردين (ب�ن��ات عبد الرحمن)
للمخرج زيد �أبو حمدان وبطولة �صبا مبارك وفرح ب�سي�سو وحنان احللو
ومرمي با�شا وخالد الطريفي� .أقيم حفل اخلتام بامل�سرح الكبري لدار الأوبرا
امل�صرية وقدم خالله املغني وامللحن حميد ال�شاعري �أغنية "الأفالم" التي
�صنعها خ�صي�صا للمهرجان هذا العام.

�أق��ام��ت م�صر احتفالية كبرية مبركز
املنارة للم�ؤمترات بالقاهرة اجلديدة،
حت ��ت ع� �ن ��وان "قادرون باختالف"
لأ�� �ص� �ح ��اب ال �ه �م��م وذوي ال � �ق ��درات
اخلا�صة.
ب��د�أت االحتفالية ب�ت�لاوة ق��ر�آن�ي��ة من
الطفل �أحمد تامر املعروف بـ"الطفل
املعجزة" ال � � ��ذي وع � � ��ده الرئي�س
عبدالفتاح ال�سي�سي قبل �أ�سابيع قليلة
خ �ل�ال م��داخ �ل��ة ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة بتالوة
القر�آن الكرمي يف �أول احتفالية للدولة
امل�صرية.
وي �ق��ول وال� ��د ال �ط �ف��ل مل��وق��ع "�سكاي
ن �ي��وز عربية"" :يوم مم �ي��ز للغاية،
وحقيقة �شك ًرا ل�سيادة الرئي�س على
دعوته لأحمد وتواجده يف هذا احلفل
املتميز".

تلقيح النباتات ً
يدويا ...هل يجعل من الإن�سان بدي ًال للنحل؟

يف القرن الثامن ع�شر جلب مكت�شفون �إ�سبان نبات
الفانيال من املك�سيك �إىل �أوروبا .غري �أن زراعة زهرة
الأوركيد العطرية هذه ف�شلت لأن امللقحات احليوانية
التي تنقل حبوب اللقاح الذكرية �إىل الأزهار الأنثوية،
مل تكن موجودة يف نطاق انت�شارها الطبيعي.
ويف ع��ام  1841اكت�شف عبد �شاب يف جزيرة رينيون
ط��ري�ق��ة ب�سيطة ن�سبياً ت�ساعد ع�ل��ى تلقيح النبات
ي��دوي �اً ب��ا��س�ت�خ��دام ع�صا خ�شبية ��ص�غ�يرة ،وال تزال
هذه الطريقة م�ستخدمة حتى اليوم يف تلقيح نبات
ال�ف��ان�ي�لا ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال يف مدغ�شقر ال�ت��ي تعد
امل�صدر الرئي�سي لنبات الفانيال اليوم.
ال يعد ه��ذا امل�ث��ال دل�ي� ً
لا ن��ادراً على مثل ه��ذا ال�شكل
ال�غ��ري��ب ل��زراع��ة ال �ن �ب��ات .فبح�سب درا� �س��ة �أجراها
باحثون يف مدينتي جوتينجن وهونهامي الأملانيتني،
ف��إن طريقة التلقيح اليدوي �أك�ثر انت�شاراً على نحو
كبري مما قد يُعتقد.
وكتب ه ��ؤالء العلماء يف جملة "بيزيك �آن��د �آباليد
�إيكولوجي" ال�ع�ل�م�ي��ة �أن  20%م��ن ال�ن�ب��ات��ات يتم
تخ�صيبها ب��ال�ك��ام��ل �أو ج��زئ�ي�اً ب�شكل ي� ��دوي ،ومن

�سريين عبد النور وكايتي
بريي بالف�ستان نف�سه
ت�ألفت الفنانة اللبنانية �سريين عبد النور ف�ستان �أ��س��ود مع �أحجار
ملونة من دار  Dolce & Gabbanaمن جمموعة اخلريف 2021
خ�لال حلولها �ضيفة على ب��رن��ام��ج �أب�ل��ة فاهيتا ال��ذي ع��ر���ض ليلتي
اخلمي�س واجلمعة املا�ضيني .وبدت �سريين يف غاية اجلمال بت�سريحة
�شعرها ومكياجها الهادئ.
هذا الف�ستان كانت �سبق وارتدته الفنانة العامليةكايتي بريييف احدى
حلقات �أمريكان �أيدول �إذ �إنها ع�ضو يف جلنة التحكيم �إال �أن املتابعني
ف�ضلوه على �سريين لأنها �أطول وج�سمها مم�شوق �أكرث فطول الف�ستان
يحتاج �شابة مبقومات �سريين �أكرث من كايتي.

هذه النباتات �أن��واع لها �أهمية اقت�صادية مثل التفاح
وال�ك��اك��او والطماطم ونخيل ال��زي��ت ،وال�ت��ي يتجاوز
حجم �إنتاجها �أربعة ماليني طن �سنويا وكذلك �أي�ضا
ن�ب��ات��ات ذات كميات �إن �ت��اج �أق��ل مثل ن�ب��ات املاراجويا
والف�ستق والفانيال.
وقالت انيماري فورت�س ،املعدة الأوىل للدرا�سة من
جامعة جوتينجن" :كنا قد افرت�ضنا ابتداء �أن التلقيح
اليدوي م�ستخدم ب�شكل �أ�سا�سي يف زراع��ة النباتات،
لكن ك��ان من املده�ش بالن�سبة لنا �أن جند مثل هذا
الكم الكبري من الأمثلة بني النباتات املفيدة".
لكن م��ا ال�سبب ال��ذي يجعل النا�س يقومون مبهام
ت�ؤديها الطبيعة من تلقاء نف�سها؟ �إن ال�سبب الأكرث
�شيوعاً يف ه��ذا ه��و نق�ص امللقحات الطبيعية التي
ت�ستحيل الزراعة يف العديد من احلاالت .وقد انتهت
درا��س��ة للعاملة البيئية الك�سندرا-ماريا ك�لاي��ن من
جامعة فرايبورج الأملانية عام � 2007إىل �أن امللقحات
احل �ي��وان �ي��ة م��ن ن �ح��ل وح �� �ش��رات �أخ � ��رى وط �ي��ور �أو
خفافي�ش ت�ؤمن �أو تزيد من نحو  75%من �أهم 115
حما�صيل غذائية ومفيدة على م�ستوى العامل.

 26مليونا يف مهب
الريح ..هدم فندق مي�سي
يبدو �أن �أ�سبوع النجم الأرجنتيني
ليونيل مي�سي الع��ب باري�س �سان
ج��رم��ان الفرن�سي ،ال��ذي ف��از فيه
بالكرة الذهبية للمرة ال�سابعة ،قد
انتهى ب�شكل �سيئ ،ومكلف ماديا.
فقد تلقى مي�سي �أمرا من حمكمة
يف بر�شلونة ،يق�ضي بهدم فندقه
من فئة الأربع جنوم ،ح�سبما ذكرت
�صحيفة "مريور" الربيطانية.
ووفق �أمر الهدم ،ف�إن الفندق الذي
ي�ضم  77غرفة "ال يفي باملعايري
اخلا�صة باملدينة الإ�سبانية".
وي�ق��ع ف�ن��دق "،"MiM Sitges
ق� ��رب امل� �ن ��زل ال � ��ذي ك� ��ان مي�سي
ي �ق �ي ��م ف� �ي ��ه ق� �ب ��ل ان� �ت� �ق ��ال ��ه من
ب��ر��ش�ل��ون��ة ل�ب��اري����س � �س��ان جرمان
ال�صيف املا�ضي.
و�أ� �ش��ارت ال�صحيفة الربيطانية
�إىل �أن مي�سي الذي ميتلك فنادق
يف مايوركا و�إيبيزا ،ا�شرتى فندق
ب��ر� �ش �ل��ون��ة م �ق��اب��ل م �ب �ل��غ يعادل
 26م�ل�ي��ون ا��س�ترل�ي�ن��ي ،م��ن دون
�أن ي �ع��رف ب �� �ص��دور �أم� ��ر ه ��دم له
ملخالفته قوانني البناء.
وم��ن بني املخالفات امل�سجلة على
ال�ف�ن��دق ،ح�ج��م ال���ش��رف��ات الكبري
ج � � ��دا ،ف �� �ض�ل�ا ع� ��ن ع� � ��دم تلبية
م �ن �ظ��وم��ة احل� ��رائ� ��ق وال � �ط ��وارئ
ملتطلبات ال�سلطات الإ�سبانية.
و�إىل ج��ان��ب تلك امل�خ��ال�ف��ات ،ف�إن
ال �ف �ن ��دق ي �ح �ت��وي ع �ل��ى خ ��زان ��ات
ك�ب�يرة احل �ج��م ،جت�م��ع امل �ي��اه غري
النظيفة ال ��واردة م��ن احلمامات،
وت�صفيها لت�ستخدم ثانية يف الري
وداخل دورات املياه.

