بايدن يف جولة �أوروبية ثانية
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�إىل �أي مدى ترتهن �أوروبا
وفرن�سا ً
العم �سام؟
حقا �إىل
ّ

�أكادميية ال�شيخ زايد اخلا�صة للبنني ت�ست�ضيف
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عربي ودويل

�ص 10

انطلق جو بايدن يف جولة �أوروبية كربى .عند انتخابه �أثار الآمال يف ا�ستعادة �شهر الع�سل
بعد رئا�سة ترامب ،لكن الأ�شهر الع�شرة الأوىل من حكمه �أ�ضعفت تلك الآمال.
�سرييل بريت ،اال�ستاذ املحا�ضر يف معهد الدرا�سات ال�سيا�سية يف باري�س ،وجريالد �أوليفييه
الباحث امل�شارك يف معهد اال�ست�شراف والأمن ب�أوروبا ،يفككان ملوقع اتلنتكو طبيعة وواقع
العالقة الإ�شكالية بني �أوروبا والواليات املتحدة وكيف يجب ان تكون .ويف ما يلي ترجمة
لهذا احلوار املزدوج مع الباحثني:
*بد�أ جو بايدن جولة دبلوما�سية جديدة يف �أوروب��ا .وكما كتب جيل باري�س يف �صحيفة
لوموندّ ،
ب�شر جو بايدن بعودة الزعامة الأمريكية ،لكنها عودة بطيئة يف الظهور .هل هذه
فر�صة لالحتاد الأوروبي لقبول فكرة االن�سحاب الأمريكي الالمبايل من القارة العجوز؟
وما مدى قوة خيبة الأمل بعد � 10أ�شهر من رئا�سة بايدن؟ (التفا�صيل �ص)13
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�أخبار الإمارات

�صحف عربية :حزب اهلل

يوا�صل توريط و�إ�سقاط لبنان
�ص 17

الفجر الريا�ضي

رئي�س «الإيكاهو» :قطار احل�ضارة ي�سري يف الإمارات

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

وجه بو�ضع ر�ؤية تطويرية �شاملة لأ�سواق املال والبور�صات
ّ

ب�رسعة هائلة وفقا لإ�سرتاتيجية التنمية ال�شاملة
 32صفحة -الثمن درهمان

تقديرا جلهودهم يف حماية املجتمع

حممد بن را�شد يعتمد تكليف مكتوم بن حممد
حممد بن زايد يوجه مبنح الإقامة الذهبية
بالإ�شراف على تطوير الأ�سواق املالية والبور�صات يف دبي للعاملني يف خط الدفاع الأول و�أ�سرهم
•• دبي-وام:

•• �أبوظبي -وام:

اع �ت �م��د � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال � � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي رع� ��اه اهلل،
تكليف ��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ك�ت��وم بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
ح��اك��م دب��ي ن��ائ��ب رئي�س جمل�س
ال ��وزراء وزي��ر املالية ،بالإ�شراف
على الأ�سواق املالية والبور�صات
يف دب ��ي ،وو� �ض��ع ر�ؤي ��ة تطويرية
�شاملة لأ�سواق املال والبور�صات
يف الإم � ��ارة مب��ا ي�ل�ب��ي متطلبات
املرحلة الراهنة ،وير�سخ املكانة
ال ��ري ��ادي ��ة ال� �ت ��ي ت �� �ش �غ �ل �ه��ا دبي
كواحدة من �أه��م و�أن�شط �أ�سواق
امل ��ال ع�ل��ى امل���س�ت��وي�ين الإقليمي
والعاملي خ�لال العقود املا�ضية.
و�أكد �صاحب ال�سمو نائب رئي�س
ال��دول��ة رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
حاكم دب��ي �أهمية اال�ستفادة من
ال �ف��ر���ص امل �ح �ل �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة يف
�أ��س��واق امل��ال وتوفري بيئة �أعمال

وج� ��ه � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة رئ�ي����س مكتب
ف�خ��ر ال��وط��ن  ..مب�ن��ح الإقامة
الذهبية �إىل �أب �ط��ال الإن�سانية
واملتميزين من الكوادر العاملة يف
خط الدفاع الأول و�أ�سرهم وذلك
تقديراً جلهودهم اال�ستثنائية يف
ح�م��اي��ة جمتمع دول ��ة الإم� ��ارات
خالل جائحة كوفيد ـ .19
وت��أت��ي م�ب��ادرة �سموه الإن�سانية
مب �ن��ح �أ�� �س ��ر �أب� �ط ��ال الإن�سانية
وامل �ت �م �ي��زي��ن م ��ن خ ��ط ال ��دف ��اع
الأول امل � ��ؤه � �ل�ي��ن للح�صول
ع�ل��ى الإق��ام��ة ال��ذه�ب�ي��ة لتوفري
م��زي��د م��ن اال� �س �ت �ق��رار الأ�سري
واالجتماعي لهم وذل��ك يف �إطار
ال��دع��م امل�ت��وا��ص��ل ال ��ذي تقدمه
ال��دول��ة �إىل خ��ط ال��دف��اع الأول
الذين �أ�سهموا ب�إخال�ص وعمل
د�ؤوب يف تعزيز ال�صحة العامة
يف الدولة.

ل�تر��س�ي��خ دب ��ي ع��ا��ص�م��ة لأ�سواق
امل��ال والبور�صات،وذلك اعتماداً
على ما تقدمه �إم��ارة دبي ودولة
الإمارات من مزايا للم�ستثمرين
ورواد الأعمال بداية من البنية

التحتية واللوج�ستية املتطورة،
والإط��ار الت�شريعي امل��رن ،و�سوق
حم �ل��ي واع� � ��د ي �� �ض��م جمموعة
كبرية من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
املاليةالعاملية(.التفا�صيل �ص)2

ب�ح��ث مم�ث��ل الأمم امل�ت�ح��دة اخل��ا���ص �إىل ال �� �س��ودان ،فولكر
برييت�س ،مع رئي�س ال��وزراء عبد اهلل حمدوك� ،أم�س الأحد،
خ �ي��ارات ال��و� �س��اط��ة و��س�ب��ل امل���ض��ي ق��دم��ا يف ال �� �س��ودان ،بعد
الأحداث الأخرية.
وقال برييت�س يف تغريدة عرب ح�سابه مبوقع تويرت :لتقيت
للتو عبد اهلل حمدوك يف منزله ،حالته جيدة لكنه ال يزال
حتت الإق��ام��ة اجلربية .و�أ��ض��اف :ناق�شنا خيارات الو�ساطة
و�سبل امل�ضي قدماً بالن�سبة لل�سودان� .س�أوا�صل هذه اجلهود
مع �أ�صحاب امل�صلحة ال�سودانيني الآخرين.
وين�ضم برييت�س �إىل م�س�ؤولني دوليني التقوا حمدوك �أخريا
وجها لوجه �أو حتدثوا معه هاتفيا بعد عودته �إىل منزله.
وي�أتي هذا التحرك الدويل اجلديد من جانب الأمم املتحدة
بعد يوم واحد من احتجاجات وا�سعة �شارك فيها مئات الآالف،
�ضمن ما عرف مبليونية � 30أكتوبر ،حيث طالب امل�شاركون
ب�إعادة حكومة حمدوك.
وا�ستخدمت ق��وات الأم��ن يف اخلرطوم الغاز امل�سيل للدموع
و�أطلقت النار يف حماولة لتفريق ح�شد كبري بعد �أن ن�صب

رو����س���ي���ا حت�����ش��د ق����وات
ع��ل��ى ح�����دود �أوك���ران���ي���ا

حممد بن زايد يوجه ب�إطالق ا�سم ال�شيخ �سلطان بن زايد
على ميدان �سويحان ل�سباقات الهجن «�ص»2

•• مو�سكو-وكاالت:

�أث� � � ��ار ح �� �ش��د م� �ت� �ج ��دد للقوات
ال��رو� �س �ي��ة ب��ال �ق��رب م��ن احل ��دود
الأوك� � ��ران � � �ي� � ��ة خم� � � ��اوف بع�ض
امل���س��ؤول�ين يف ال��والي��ات املتحدة
و�أوروب� � � � ��ا ال ��ذي ��ن ي �ت �ت �ب �ع��ون ما
يعتربونه حتركات غري منتظمة
للمعدات والأف ��راد على اجلانب
الغربي لرو�سيا.
وق� � ��ال امل � �� � �س � ��ؤول ��ون ل�صحيفة
وا�شنطن بو�ست ال��ذي��ن حتدثوا
�شريطة عدم الك�شف عن هويتهم
�إن حتركات القوات �أع��ادت �إثارة
امل�خ��اوف ال�ت��ي ن�ش�أت يف �أب��ري��ل ،
عندما �أث ��ار �أك�ب�ر ح�شد للقوات
م ��ن ق �ب��ل رو� �س �ي��ا ب��ال �ق��رب من
احلدود الأوكرانية قلقا دوليا.
وت�أتي التحركات املتجددة للقوات
ال��رو��س�ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة يف الوقت
الذي يتبنى فيه الكرملني خطاً
�أكرث ت�شدداً جتاه �أوكرانيا.
و��ص�ع��د امل �� �س ��ؤول��ون ال��رو���س من
ال��رئ�ي����س ف�لادمي�ير ب��وت�ين وما
ب �ع��ده م��ن خ�ط��اب�ه��م يف الأ�شهر
الأخرية  ،حيث هاجموا عالقات
ك�ي�ي��ف ال �غ��رب �ي��ة ب��ل و� �ش �ك �ك��وا يف
�سيادتها.
وح ��ذر ب��وت�ين م��ن �أن �أي تو�سع
للبنية التحتية الع�سكرية للناتو
على الأرا� �ض��ي الأوك��ران�ي��ة ميثل
ً
خطا �أحمر ملو�سكو.

نفته ال�سلطات ال�سودانية التي �أكدت �إ�صابة  12ع�سكريا يف
االحتجاجات.
وكانت ال�شرطة ال�سودانية قد نفت �إطالق �أي ر�صا�ص حي على
املتظاهرين ،ال�سبت .و�أفاد م�ست�شار قائد اجلي�ش ال�سوداين �أن
بع�ض امل�صابني من الع�سكريني حالتهم خطرية.
غري �أن �شهود عيان ذك��روا �أن ق��وات الأم��ن �أطلقت الغازات
امل�سيلة للدموع والأعرية النارية خالل احت�شاد مئات الآالف
يف �شوارع العا�صمة اخلرطوم.
ويف تطور مهم� ،أفادت بع�ض الأنباء غري امل�ؤكدة ،القادمة من
ال�سودان� ،أن ال�سلطات هناك ا�ستدعت ال�سفري الربيطاين يف
اخلرطوم ،جايلز ليفر ،بعد ت�صريحات له قال فيها �إن بالده
تدين ب�شدة الإجراءات التي اتخذها اجلي�ش يف ال�سودان ،كما
دعا �إىل �إطالق �سراح جميع املعتقلني ال�سيا�سيني.
وكان ال�شعار الأ�سا�سي لتظاهرات ال�سبت هو الردة م�ستحيلة،
يف �إ�شارة �إىل رف�ض العودة ملا قبل االنتفا�ضة التي ا�ستمرت
��ش�ه��ورا وان�ت�ه��ت ب�إ�سقاط الرئي�س ال�سابق عمر الب�شري يف
ني�سان �أبريل  2019وت�شكيل �سلطة انتقالية من املدنيني
والع�سكريني منوطة بها �إدارة �ش�ؤون البالد �إىل حني ت�سليم
احلكم �إىل حكومة منتخبة دميقراطيا عام .2023

جمموعة الـ .. 20اتفاق على ح�صر االحرتار املناخي  1.5درجة مئوية

•• غال�سكو -وكاالت:

ت ��و�� �ص ��ل ق� � � ��ادة دول جمموعة
الع�شرين �إىل اتفاق ب�ش�أن ح�صر
االح �ت��رار امل �ن��اخ��ي بـ 1.5درجة
مقارنة مب�ستويات ما قبل الثورة
ال�صناعية ،وف�ق��ا مل���س��ودة البيان
اخلتامي الذي اطلعت عليه وكالة
ف��ران����س ب��ر���س .وت�ع�ي��د جمموعة
ال �ع �� �ش��ري��ن ت ��أك �ي��د ه� ��دف اتفاق
باري�س وهو احلفاظ على متو�سط
االحرتار ب�أقل بكثري من درجتني
وم ��وا�� �ص� �ل ��ة اجل � �ه � ��ود حل�صره
بـ1.5درجة ف ��وق م���س�ت��وي��ات ما
قبل الثورة ال�صناعية ،حتى �أنها
ذه�ب��ت �إىل �أب�ع��د م��ن ذل��ك ،قائلة
�إن احلفاظ على هدف  1.5درجة
حتت ال�سيطرة يتطلب �إجراءات
والتزامات كبرية وفعالة من كل
ال �ب �ل��دان .و�أو�� �ض ��ح م �� �ص��دران يف
االجتماع لوكالة فران�س بر�س �أن
القادة وافقوا على جتاوز الهدف
املناخي ال��ذي اتفق عليه يف قمة
ب��اري ����س ع ��ام  2015والقا�ضي
ب �ح �� �ص��ر االح � �ت � ��رار ب � ��أق� ��ل من
درجتني مئويتني ،وحددوه بـ1.5
درجة .والتحدي الرئي�سي يكمن
يف معرفة الو�سائل امللمو�سة التي
�ست�ستخدمها الدول الحرتام هذا
ال �ه��دف ،وال �ت��ي غ��ال�ب��ا م��ا ترتدد
ال�ب�ل��دان يف ال�ت�ح��دث ع�ن�ه��ا ،وفق

عدد من قادة جمموعة الع�شرين يف �صورة جماعية (ا ف ب)
�سبيل امل�ث��ال ح��ددت �أن�ه��ا �ست�صل
منظمات غري حكومية.
ووفقا لآخر تقييم للأمم املتحدة �إىل احل �ي��اد ال �ك��رب��وين يف العام
ي ��أخ ��ذ يف االع �ت �ب��ار االلتزامات  2060و�أ��س�ترال�ي��ا وفرن�سا يف
اجلديدة لغالبية ال��دول املوقعة.2050 ،
م��ا زال ال�ع��امل يتجه نحو ارتفاع ويقول خرباء �إن القيام بخطوات
"كارثي" ل��درج��ة احل ��رارة يبلغ ملمو�سة يف ال�سنوات الع�شر املقبلة
 2.7درج��ة م�ئ��وي��ة ،ويف �أف�ضل �سيكون احلل الوحيد للم�ساعدة
الأح� ��وال  2.2درج ��ة م�ئ��وي��ة �إذا يف احلد من الآثار املدمرة.
�أخ ��ذت يف االع�ت�ب��ار ال��وع��ود التي وي ��أخ��ذ م ��ؤمت��ر الأط� ��راف هدفه
ت� �ك ��ون "مبهمة" يف ك �ث�ي�ر من م ��ن ات� �ف ��اق ب ��اري �� ��س التاريخي
الأح�ي��ان ب�ش�أن احل�ي��اد الكربوين ال� ��ذي �أب � ��رم يف  2015وال ��ذي
�شهد م��واف�ق��ة ال ��دول على و�ضع
بحلول منت�صف القرن.
وب�ضغط من الأمم املتحدة ،تلتزم ح��د ل�لاح�ترار ال�ع��امل��ي ع�ن��د �أقل
املزيد من الدول احلياد الكربوين ،ب �ك �ث�ير م ��ن درج � �ت �ي�ن مئويتني
معظمها ب�ح�ل��ول ال �ع��ام  2050مقارنة مب�ستويات ما قبل الع�صر
وب�ع���ض�ه��ا ب�ح�ل��ول ال �ع��ام  2060ال�صناعي ،و 1,5درجة مئوية �إذا
�أو  .2045ال�صني ورو�سيا على �أمكن.

•• دبي -وام:

�أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية  -ممثلة يف برنامج ال�شيخ زايد
للإ�سكان  -ع��ن ت�سليم  1726مواطناً م�ساكنهم اجل��دي��دة التي
مت �إجنازها يف �إم��ارات دبي ور�أ���س اخليمة وعجمان قبل نهاية العام
اجلاري وذلك بتوجيهات من قيادة الدولة الر�شيدة .
وك�شف معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزي��ر الطاقة
والبنية التحتية �أن برنامج ال�شيخ زاي��د للإ�سكان �سيبا�شر خالل
الفرتة املقبلة ت�سليم امل�ساكن للمواطنني امل�ستحقني وذل��ك ح�سب
القوائم املعتمدة  ..الفتا �إىل �أن ع��دد الفلل التي �سيتم ت�سليمها
كدفعة جديدة يبلغ  888م�سكناً يف املراحل الثالث من حي بطني
ال�سمر ال�سكني ب�إمارة ر�أ�س اخليمة و 497م�سكناً يف «حي املنتزي»
ال�سكني ب�إمارة عجمان و 341م�سكناً يف حي اخلوانيج ال�سكني بدبي
(التفا�صيل �ص)2
بقيمة تتجاوز ملياري درهم.

•• �أبوظبي-وام:

الأمم املتحدة تتحدث عن جهود و�ساطة يف ال�سودان
•• اخلرطوم-وكاالت:

زايد للإ�سكان ي�سلم  1726مواطنا م�ساكنهم اجلديدة
يف دبي ور�أ�س اخليمة وعجمان قبل نهاية 2021

تدريب �إماراتي بريطاين لت�شديد ال�ضوابط
احلدودية �ضد التمويل غري امل�شروع

هدوء حذر يف اخلرطوم عقب مقتل � 3أ�شخا�ص وجرح  12ع�سكري ًا
املحتجون من�صة وناق�شوا �إمكانية االعت�صام .وقالت م�صادر
طبية �إن � 3أ�شخا�ص قتلوا بر�صا�ص قوات الأمن.
وكان اجلي�ش ال�سوداين �أعلن ،الأ�سبوع املا�ضي ،حل جمل�سي
ال�سيادة والوزراء و�أعلن حالة الطوارئ ،قائال �إنه ا�ضطر �إىل
هذه اخلطوة بعدما رف�ضت القوى ال�سيا�سية مقرتحات تقدم
بها حلل �أزمات البالد.
من جانبها ،تقول الأمم املتحدة �إنها على ات�صال م�ستمر مع
كافة الأطراف يف ال�سودان ،بغية التو�صل �إىل حل �سيا�سي مبا
يتما�شى مع الوثيقة الد�ستورية.
ويف �سياق ذلك ،التقى بريت�س قائد اجلي�ش ال�سوداين ،عبد
ال�ف�ت��اح ال�ب�ره��ان ،لبحث ال �ت �ط��ورات الأخ �ي�رة يف ال�سودان،
حيث طالبه بالعودة �إىل العملية االنتقالية التي ن�صت عليه
الوثيقة الد�ستورية والإفراج عن املعتقلني.
هذا وعاد الهدوء احلذر لأغلب �شوارع العا�صمة ال�سودانية
اخلرطوم ،الأحد ،وذلك بعيد تظاهرات حا�شدة يف مدن عدة
دعا �إليها جتمع املهنيني وقوى احلرية والتغيري ف�ضال عن
نقابات.
وك��ان��ت جل�ن��ة �أط �ب��اء ال �� �س��ودان �أف� ��ادت مب�ق�ت��ل � 3أ�شخا�ص
بالر�صا�ص يف �أم درمان ،ثاين �أكرب مدينة يف البالد ،وهو ما

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

بينيت يتعهد بتحييد التهديد
الإيراين ..وي�شري حلرب باردة

دخلت الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن املنافذ
م�ؤخراً يف �شراكة مع املركز الوطني للجرائم االقت�صادية يف اململكة
املتحدة لإجراء تدريب على مكافحة تهريب كميات كبرية من النقد
وال��ذه��ب ع�بر م �ط��ارات اململكة امل�ت�ح��دة ،لفهم كيف تتم اجلرمية
املنظمة لنقل الأ�صول غري امل�شروعة ،مثل تدفقات النقود والذهب.
(التفا�صيل �ص)2

توا�صل احلركة اجلوية مبطار عدن بعد تفجري �إرهابي
•• عدن-وكاالت:

�أع �ل �ن��ت وزارة ال �ن �ق��ل اليمنية،
�أم�س الأح��د� ،أن احلركة اجلوية
يف مطار ع��دن ال��دويل م�ستمرة
وب �� �ص��ورة طبيعية و�أن رحالت
ال � � �ط �ي ��ران م� �ن� �ت� �ظ� �م ��ة ،وذل � ��ك
غ��داة االن�ف�ج��ار الإره��اب��ي الذي
ح��دث ب��ال�ق��رب م��ن ب��واب��ة املطار
اخلارجية.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت ال � � � � ��وزارة يف بيان
� �ص �ح��ايف� ،أن م �ط��ار ع ��دن يعمل
ب�صورة طبيعية يف ظل االنت�شار
الأمني يف حميطه.
و�أ�ضاف بيان وزارة النقل اليمنية
� ،إن م� �ث ��ل ت� �ل ��ك االن � �ف � �ج ��ارات
واحل � ��وادث الإره��اب �ي��ة املعروفة
وامل �ك �� �ش��وف��ة �أه��داف �ه��ا ل��ن تثني
امل �ط��ار �أو امل ��ؤ� �س �� �س��ات وامل�صالح
وال���ش��رك��ات التابعة ل �ل��وزارة عن
القيام ب� ��أداء امل�ه��ام املوكلة �إليها
وت �ق��دمي خدماتها للمواطنني،
ب��ل ��س�ت��زي��ده��ا ع��زمي��ة و�إ� �ص ��رارا

مينيون يعاينون موقع االنفجار قرب مطار عدن الدويل
وم �� �س��اء �أم ����س الأول ،انفجرت
لال�ستمرار يف عملها.
و�أ�شار �إىل �أن التفجري الإرهابي �سيارة مفخخة نوع (هايلوك�س)،
ال � ��ذي وق� ��ع ق� ��رب ب ��واب ��ة مطار ب��ال �ق��رب م ��ن ح��اج��ز التفتي�ش
عدن كان ي�ستهدف �إغالق املطار الأول لدخول مطار عدن الدويل
و�إيقاف رحالت الطريان� ،إال ان يف مدينة خ��ور مك�سر� ،أدى �إىل
ال�سيارة املفخخة انفجرت بعيداً م�ق�ت��ل و�إ� �ص ��اب ��ة �أك�ث��ر م ��ن 30
ع��ن امل �ط��ار مم��ا ت�سبب بحدوث ��ش�خ���ص�اً ب�ي�ن�ه��م �أط� �ف ��ال ون�ساء
خ�سائر كبرية يف �أرواح وممتلكات ك��ان��وا م �ت��واج��دي��ن ب��ال �ق��رب من
موقع االنفجار.
املدنيني.

•• غال�سكو-وكاالت:

ه��دد رئ�ي����س ال� ��وزراء اال�سرائيلي
نفتايل بينت ،الأحد ،ب�أن ا�سرائيل
�ستعمل كل ما هو مطلوب من �أجل
حتييد التهديد االي��راين ،معترباً
�أن هناك حرباً باردة بني �إ�سرائيل
واي��ران ،فيما �أف��ادت و�سائل �إعالم
�إ�سرائيلية ببدء تدريبات ع�سكرية
مل�ح��اك��اة ح��رب وا��س�ع��ة ال�ن�ط��اق مع
حزب اهلل اللبناين.
ت� ��� �ص ��ري� �ح ��ات رئ� �ي� �� ��س ال � � � � ��وزراء
الإ�سرائيلي ج��اءت قبيل مغادرته
�إىل غ�ل�ا�� �س� �ك ��و اال�سكتلندية
للم�شاركة يف م�ؤمتر املناخ الدويل.
ورافقت طائرة مقاتلة �إ�سرائيلية
من طراز �إف -15قاذفة �أمريكية
يف رحلة عرب املنطقة ،يوم ال�سبت،
يف تهديد وا�ضح لإيران.
وق��ال اجلي�ش الإ�سرائيلي �إن هذه
الرحلة جت�سد التعاون العملياتي
امل�ستمر مع القوات الأمريكية يف
املنطقة.
وج ��اءت مهمة امل��راف�ق��ة يف الوقت
ال � � ��ذي ي � �ه ��دد ف� �ي ��ه امل� ��� �س� ��ؤول ��ون
الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ون والأم �ي�رك � �ي ��ون
بعمل ي�ستهدف ب��رن��ام��ج طهران
ال � �ن� ��ووي ،وذل � ��ك ب �ع��دم��ا �أوق �ف ��ت
�إيران املفاو�ضات غري املبا�شرة مع
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف فيينا فيما
يتعلق بالعودة املتبادلة �إىل االتفاق
النووي املربم عام .2015

ل��ن��دن ت��ك ّ��ذب ب��اري�����س عن
ات��ف��اق خ��ف�����ض الت�صعيد
•• روما�-أ ف ب:

تفكيك اجلهاز يف م�صلحة من؟

اقرتاح مثري للجدل واالنق�سام:

تفكيك ال�شرطة ،قد يتم
تنفيذه قري ًبا يف مينيابولي�س!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

مايو � ،2020ألقى فريق من ال�شرطة القب�ض على رجل �أ�سود يف �أحد
�شوارع مينيابولي�س بعد �إبالغ بقاّل عن دفع فواتري بنقود مزيفة .وبعد
دقائق طويلة من الت�ض ّرع والعذاب ،لفظ جورج فلويد ،الذي مل يكن
م�سلحا� ،أنفا�سه حتت ركبة �شرطي �أبي�ض ،ديريك �شوفني ،ث ّبته �أر�ضا
و�ضغط على رقبته لت�سع دقائق تقريبا رغم منا�شدة املوقوف انه �سيموت،
وترديده كلمات «ال �أ�ستطيع التنف�س» ،دون �أي رد فعل من رجال الزي
الأزرق من حوله .و�سرعان ما حتولت كلمات فلويد �إىل �شعار يرفع يف
االحتجاجات التي تطالب بالعدالة والتغيري.
�صور هذا االعتقال القاتل ،التي �صورها املارة� ،سرعان ما انت�شرت كالنار
(التفا�صيل �ص)15
يف اله�شيم و�صدمت العامل.

ك ّذبت احلكومة الربيطانية الأحد
�إع�لان فرن�سا ب��أن الطرفني اتفقا
ع�ل��ى ن ��زع ف�ت�ي��ل الأزم � ��ة املرتبطة
بحقوق ال�صيد م��ا بعد بريك�ست،
م�شددة على وجوب تنازل باري�س.
وق ��ال ن��اط��ق ب��ا��س��م رئ�ي����س ال ��وزراء
ال�ب�ري� �ط ��اين ب ��وري� �� ��س جون�سون
لل�صحافيني �إذا �أرادت احلكومة
ال �ف��رن �� �س �ي��ة ال� �ت� �ق� �دّم مبقرتحات
خلف�ض الت�صعيد يف تهديداتها،
فرنحب متاما بذلك.
�أ��ض��اف موقفنا مل يتغيرّ  .وجاءت
ت� ��� �ص ��ري� �ح ��ات ��ه ع � �ق ��ب ل � �ق� ��اء بني
ج��ون �� �س��ون وال��رئ �ي ����س الفرن�سي
�إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ا��س�ت�م��ر قرابة
ن���ص��ف ال���س��اع��ة ع�ل��ى ه��ام����ش قمة
جمموعة الع�شرين يف روما.
و�أعلن مكتب الرئي�س الفرن�سي يف
وق��ت الح��ق �أن م��اك��رون وجون�سون
ات�ف�ق��ا ع�ل��ى ال�ع�م��ل ع�ل��ى �إج � ��راءات
ع �م �ل �ي��ة وق ��اب� �ل ��ة ل �ل �ت �ط �ب �ي��ق حلل
اخلالف يف الأيام القادمة.
وات �ف �ق��ا ع �ل��ى احل��اج��ة ل �ن��زع فتيل
الأزم ��ة ب�ت��داب�ير ملمو�سة ت��أت��ي يف
�أ� �س��رع وق ��ت ك�م��ا �أ� �ض ��اف .غ�ي�ر �أن
املتحدث با�سم احلكومة الربيطانية
ق��ال �إن لندن ال تخطط ملزيد من
االت�صاالت �أو تدابري حمددة.
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�أخبـار الإمـارات

Monday

 6برامج يف املرحلة الأوىل ت�ضم جمموعة من احلوافز واملزايا

جمل�س تناف�سية الكوادر الإماراتية يطلق من�صة ناف�س الرقمية
•• �أبوظبي-وام:

02

�أط�ل��ق جمل�س تناف�سية ال �ك��وادر الإم��ارات�ي��ة من�صة "ناف�س" الرقمية
الهادفة �إىل تعزيز م�شاركة الكفاءات املواطنة يف القطاع اخلا�ص عرب
جمموعة متكاملة من احلوافز واملزايا والربامج القائمة على تفعيل
ال�شراكة مع م�ؤ�س�سات هذا القطاع احليوي كمحور �أ�سا�سي �ضمن خطط
احلكومة الإماراتية وا�سرتاتيجياتها لتمكني الإن�سان واالقت�صاد خالل
م�سرية اخلم�سني عاماً املقبلة.
وي�أتي �إط�لاق من�صة ناف�س �ضمن الربنامج الوطني االحت��ادي لدعم

القطاع اخلا�ص "ناف�س" الذي �أطلقته حكومة دولة الإم��ارات العربية
املتحدة كجزء من احلزمة الثانية من "م�شاريع اخلم�سني" ،الهادفة
�إىل دع��م وتعزيز االقت�صاد الوطني وحتقيق نقلة تنموية نوعية يف
دول��ة الإم ��ارات .تت�ضمن من�صة "ناف�س" يف ال��وق��ت احل��ايل  6برامج
تقدم جمموعة كبرية من احلوافز واملزايا وت�ضم الربامج دعم رواتب
املواطنني ،وبرنامج مزايا ،وبرنامج ا�شرتاك ،وعالوات لأبناء العاملني،
وب��رن��ام��ج ال��دع��م امل ��ؤق��ت ،وب��رن��ام��ج ف��ر���ص ع�م��ل .وي�ت�ع��اون م��ع برنامج
"ناف�س" جمموعة كبرية م��ن ال�شركاء م��ن القطاع احلكومي من
الوزارات والهيئات احلكومية والقطاع اخلا�ص.

حممد بن زايد يوجه ب�إطالق ا�سم ال�شيخ �سلطان بن زايد على ميدان �سويحان ل�سباقات الهجن
•• �أبوظبي-وام:

وجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ب�إطالق �إ�سم ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان
"رحمه اهلل" على ميدان �سويحان ل�سباقات الهجن ومنطقة مزاينة الإبل
لي�صبح ميدان ال�شيخ �سلطان بن زايد للرتاث  ،تخليداً مل�سرية املغفور له ب�إذن
اهلل ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل نهيان احلافلة بالإجنازات والعطاءات ،وعرفاناً
ل ��دوره وم�ساهمته يف �إع�ل�اء ��ش��أن ال�ت�راث امل�ح�ل��ي ،و�إث ��راء ال�ساحة الثقافية
والرتاثية الإماراتية وتعزيز العادات والتقاليد املجتمعية بني �أبناء الوطن،
وتر�سيخ قيم الت�سامح والتعاون ،وتطوير املواقع الرتاثية وم�سابقات الهجن
ومزاينات الإبل.

ويتميز م�ي��دان ال�شيخ �سلطان ب��ن زاي��د ل�ل�تراث يف مدينة �سويحان يف �إمارة
�أبوظبي ب�أحدث املوا�صفات الت�صميمية الرتاثية ،وي�شمل م�ضمارين ل�سباقات
الهجن ،ومنطقة لعر�ض الإبل يف املزاينات� ،إىل جانب �شبوك منوذجية لعمليات
الفرز والتحكيم ،و�أم��اك��ن خم�ص�صة للم�سابقات الرتاثية املختلفة وم�ساحة
خا�صة بال�سوق ال�شعبي ومن�صات اجلمهور ،وم�سارات خا�صة لأغرا�ض التدريب،
والتي وفرت ملالك الهجن بيئة منوذجية لتدريب مطاياهم وت�أهيلها لل�سباقات
الكربى.
كما ي�ضم من�صة رئي�سية وا�ستديو ومركزاً �إعالمياً وم�سجداً ومكاتب �إدارية،
ومرافق خا�صة �ساهمت يف �إجن��اح كافة ال�سباقات التي احت�ضنها� ،إ�ضافة �إىل
م�ساحات وا�سعة تنت�شر حول امليدان والعديد من العزب اخلا�صة برتبية و�إنتاج
الإبل الأ�صايل ،والتي تعد املكان الأن�سب بالن�سبة للمالك لرعاية �إبلهم.

زايد للإ�سكان ي�سلم  1726مواطنا م�ساكنهم اجلديدة يف دبي ور�أ�س اخليمة وعجمان قبل نهاية 2021

•• دبي -وام:

�أع� �ل� �ن ��ت وزارة ال� �ط ��اق ��ة والبنية
التحتية  -ممثلة يف برنامج ال�شيخ
زايد للإ�سكان  -عن ت�سليم 1726
م��واط �ن �اً م�ساكنهم اجل��دي��دة التي
مت �إجن��ازه��ا يف �إم � ��ارات دب��ي ور�أ� ��س
اخليمة وع�ج�م��ان قبل نهاية العام
اجل��اري وذل��ك بتوجيهات من قيادة
الدولة الر�شيدة .
وك �� �ش��ف م �ع��ايل ��س�ه�ي��ل ب ��ن حممد
ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزي��ر الطاقة
والبنية التحتية �أن برنامج ال�شيخ
زايد للإ�سكان �سيبا�شر خالل الفرتة
املقبلة ت�سليم امل�ساكن للمواطنني
امل���س�ت�ح�ق�ين وذل ��ك ح���س��ب القوائم
املعتمدة  ..الفتا �إىل �أن ع��دد الفلل
التي �سيتم ت�سليمها كدفعة جديدة
يبلغ  888م�سكناً يف املراحل الثالث
م��ن "حي ب�ط�ين ال�سمر" ال�سكني
ب��إم��ارة ر�أ���س اخليمة و 497م�سكناً
يف "حي املنتزي" ال���س�ك�ن��ي ب�إمارة
ع �ج �م��ان و 341م �� �س �ك �ن �اً يف "حي

اخلوانيج" ال���س�ك�ن��ي ب��دب��ي بقيمة
تتجاوز ملياري درهم.
و�أك ��د م�ع��ال�ي��ه �أن ذل��ك ي ��ؤك��د مدى
اه �ت �م��ام ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة للدولة
ب ��أب �ن��اء وب� �ن ��ات الإم� � � ��ارات و�سعيها
احلثيث لتوفري اال�ستقرار الأ�سري
واحل �ي��اة ال�ك��رمي��ة و�أ� �س �ب��اب الراحة
وال��رف��اه �ي��ة مل��واط �ن �ي �ه��ا ك��ون �ه��م يف
مقدمة اهتمامات حكومة الإمارات
 ..م �ع �ت�ب�راً امل �� �ش��اري��ع الإ�سكانية
اجل��دي��دة ال�ت��ي مت ت�صميمها وفقاً
لأعلى املعايري احلديثة مع مراعاة
ت��واف��ر جميع الإح�ت�ي��اج��ات واملرافق
وال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة واخل ��دم ��ات �ي ��ة
للم�شروع تر�سخ مكانة الدولة عاملياً
و��س�ع�ي�ه��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق ن �ت��ائ��ج متميزة
�ضمن م��ؤ��ش��رات التناف�سية العاملية
ذات ال�ع�لاق��ة وه�م��ا م��ؤ��ش��را "ن�سبة
امل��واط �ن�ين امل��ال �ك�ين مل���س�ك��ن و"زمن
ح�صول املواطنني على م�سكن �أو دعم
�سكني " .وقال  " :تعمل الإمارات عرب
ا�سرتاتيجية متكاملة على تطوير
ق �ط��اع الإ� �س �ك��ان يف م�ن��اط��ق الدولة

كافة مبا يخدم املواطنني واحلفاظ
على دميومة الإ�ستقرار والرفاهية
ب �ه��دف ت ��أم�ين ال���س�ك��ن امل�لائ��م لهم
و�أن امل�شاريع الإ�سكانية التي ينفذها
برنامج ال�شيخ زايد للإ�سكان تدعم
امل �� �س �ت �ه��دف��ات الإ� �س �ك ��ان �ي ��ة لدولة
الإمارات ..ور�ؤيتنا ت�ستهدف تطوير
�إ��س�ك��ان حكومي ملرحلة ج��دي��دة من

ال�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة ت�ت�ك��ام��ل فيها
اجل� �ه ��ود والأدوار وت �ت �ع ��اون فيها
اجلهات لتح�سني واقع الإ�سكان ودعم
متطلباته وف��ق ر�ؤي��ة وطنية هدفها
الأول والأخ� �ي ��ر رف��اه �ي��ة و�سعادة
امل��واط �ن�ين ال��ذي��ن ي�شكلون �أولوية
املرحلة املقبلة للتنمية الوطنية".
و�أ� � �ض� ��اف م �ع��ايل امل� ��زروع� ��ي �أن � ��ه يف

�إطار تلبية احتياجات الأ�سر لل�سكن
املالئم والإ�ستقرار الأ��س��ري وجودة
احلياة مع مراعاة البعد الإجتماعي
ل �ل �م��واط �ن�ي�ن وال� �ع� �م ��ل دوم� � ��ا على
ا� �س �ت �خ��دام الإج � � ��راءات ال �ت��ي ت�صب
يف م���ص�ل�ح�ت�ه��م وحت �ق �ي��ق التكامل
ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى ال ��وط� �ن ��ي �أطلقت
دول ��ة الإم � ��ارات ع ��دداً م��ن املبادرات

الطموحة تتمثل يف تطوير النماذج
ال�سكنية لتقليل كلفة البناء وزيادة
العمر الإفرتا�ضي للم�سكن وتلبية
التطلعات والإحتياجات امل�ستقبلية
لأب �ن��اء وب�ن��ات الإم� ��ارات �إ��ض��اف��ة �إىل
ت��وف�ي�ر خ� �ي ��ارات وح� �ل ��ول متويلية
م�ت�ع��ددة وب��أ��س�ع��ار تناف�سية ت�ساهم
يف تقليل وق��ت الإن �ت �ظ��ار للح�صول
ع�ل��ى امل���س��اع��دة ال�سكنية م��ن خالل
عقد �شراكات مع م�صرف الإمارات
للتنمية وعدد من امل�صارف الوطنية.
ولفت معاليه �إىل �أن درا�سة الطلبات
الإ�سكانية وحتديد االحتياج الفعلي
تتم وفقاً للحا�سبة الإ�سكانية التي
حت� ��دد االح �ت �ي ��اج ب �ن��اء ع �ل��ى �أوزان
مدرو�سة تتمثل يف  40%للجانب
امل��ايل و 30%لكل من الإجتماعي
وال�سكني والتي بدروها ت�ستند على
م��ا تن�ص عليه ال �ل��وائ��ح والقوانني
املعتمدة بذلك ال�ش�أن.
ويف �� �س� �ي ��اق �آخ � � ��ر  ..ذك� � ��ر معايل
امل��زورع��ي �أن وزارة الطاقة والبنية
التحتية عملت على تطوير جتربة

م�ستخدمي اخل��دم��ات الرقمية من
خ �ل�ال ت�ط�ب�ي��ق �أف �� �ض��ل املمار�سات
العاملية عرب االعتماد على منظومة
الإب� �ت� �ك ��ار وت �� �س �خ�ير ج �م �ي��ع امل � ��وارد
والإمكانات والإ�ستثمار يف اخلربات
والكفاءات لتطوير منظومة خدمة
املتعاملني مبا يخدم م�صالح جميع
�أف � ��راد امل�ج�ـ�ت�م��ع وي �ح �ق��ق ال�ســعادة
وج ��ودة احل�ي��اة ل�ه��م .و�أك ��د �أن دولة
الإم � � � � ��ارات وب �ت ��وج �ي �ه ��ات ال �ق �ي ��ادة
ال��ر��ش�ي��دة ح��ري���ص��ة ع�ل��ى ب �ن��اء مدن
م�ستقبلية ذكية ذات مرافق متميزة
باالعتماد على الإ�ستدامة والأبنية
اخل �� �ض��راء وح �ل��ول امل �ح��اف �ظ��ة على
البيئة م��ا ي�سهم يف دع��م منظومة
ال �ت �ط��ور امل �� �س �ت��دام وي� �ع ��زز املكانة
الإق�ت���ص��ادي��ة ل�ل��دول��ة و�أن الإم ��ارات
ت���س�ير ب�خ�ط��وات م�ت���س��ارع��ة للعبور
ل�ل�خ�م���س�ين ع ��ام �اً امل �ق �ب �ل��ة ب�إقتدار
ولتحقيق ال��ري��ادة ال�ع��امل�ي��ة بحلول
مئوية  2071من خ�لال اطالقها
م �ب ��ادرات وم���ش��اري��ع ن��وع�ي��ة تواكب
توجه حكومة الإمارات .

و�أث � � �ن� � ��ى م � �ع� ��ايل امل � � ��زروع � � ��ي على
التعاون الكبري للجهات الإحتادية
واحلكومات املحلية ال��ذي �أثمر عن
�إجن��ازات كبرية يف تطوير منظومة
الإ� �س �ك��ان احل �ك��وم��ي و�أن التن�سيق
امل�ستمر �أ��س�ه��م يف و� �ض��ع اخلطوط
العري�ضة من �أجل تعزيز �أ�س�س العمل
احل�ك��وم��ي وف��ق منظومة م�شرتكة
توائم بني الإحتادي واملحلي.
و�أك� ��د �أن ح�ك��وم��ة الإم� � ��ارات تدرك
�أه �م �ي ��ة ال �ع �م��ل امل �� �ش�ت�رك لتعزيز
م �� �س �ت �ه��دف��ات �ه��ا يف جم � ��ال البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة والإ� � �س � �ك� ��ان ل ��ذل ��ك جاء
اع �ت �م��اد جم �ل ����س ال� � � ��وزراء م� ��ؤخ ��راً
ت���ش�ك�ي��ل جم�ل����س الإم � � ��ارات للبنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة والإ� �س �ك��ان ال ��ذي ي�ؤ�س�س
ل�شراكة فاعلة وطموحة بني اجلهات
احلكومية والقطاع اخلا�ص لتنظيم
ه ��ذا ال �ق �ط��اع وو� �ض��ع ت���ص��ور �شامل
ملعاجلة الق�ضايا والتحديات املتعلقة
ب��ه وحت��دي��د ال��ر�ؤي��ة اال�سرتاتيجية
و�أول ��وي ��ات ال�ع�م��ل للخم�سني عاماً
املقبلة.

جامعة حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي ترحب بالدفعة الأوىل من �إطالق الدورة اخلام�سة من م�سابقة اكت�شف املريخ

امل�شاركني يف برناجمها التنفيذي مل�س�ؤويل القطاعني احلكومي واخلا�ص
•• �أبوظبي-وام:

�أطلقت جامعة حممد بن زايد للذكاء
اال�صطناعي ر�سمياً الن�سخة الأوىل
م��ن ب��رن��اجم�ه��ا ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�س�ؤويل
ال�ق�ط��اع�ين احل�ك��وم��ي واخل��ا���ص من
خ �ل�ال ف �ع��ال �ي��ة ت�ع��ري�ف�ي��ة وح�ص�ص
درا� �س �ي��ة ا��س�ت���ض��اف�ه��ا ح ��رم اجلامعة
مبدينة م�صدر مب�شاركة  42منت�سباً
م��ن خم�ت�ل��ف امل ��ؤ� �س �� �س��ات احلكومية
والقطاعات يف الدولة.
ويعد الربنامج التنفيذي �أول برنامج
م��ن ن��وع��ه ت��وف��ره جامعة حممد بن
زاي ��د ل�ل��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي ،ويتكون
من �ستة م�ساقات تقدمها نخبة من
اخلرباء يف م�ؤ�س�سات �أكادميية عاملية،
وكبار التنفيذيني من �شركات عاملية
رائ��دة� ،إ�ضافة �إىل الهيئة التدري�سية
يف اجلامعة.
ويهدف الربنامج �إىل تعزيز احلوار
وال �ت �ف��اع��ل ب�ي�ن اجل �ه��ات احلكومية
وال�ق�ط��اع اخل��ا���ص واملجتمع العلمي
ح��ول تطبيقات ال��ذك��اء اال�صطناعي
� �س �ع �ي �اً ل �ت �� �س��ري��ع ت �ط��وي��ر قطاعات
امل�ستقبل يف دول ��ة الإم � ��ارات ،ودعماً
ال� �س�ت�رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا ط ��وي� �ل ��ة الأم� � ��د
لرت�سيخ مكانتها الريادية يف جمال
الذكاء اال�صطناعي.
وقال معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد
اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا

املتقدمة رئي�س جمل�س �أمناء جامعة
حممد بن زاي��د للذكاء اال�صطناعي
 ب�ه��ذه املنا�سبة  " : -يتما�شى هذاالربنامج مع ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة
يف دول��ة الإم ��ارات ب��أن تطبيق �أف�ضل
مم��ار��س��ات ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي يعد
ع��ام� ً
لا حم��وري �اً ل��دف��ع خطط النمو
ً
االق�ت���ص��ادي وف �ق �ا مل �ب��ادئ اخلم�سني
الهادفة �إىل بناء االقت�صاد الأف�ضل
والأك � �ث � ��ر ن� ��� �ش ��اط� �اً ع� �ل ��ى م�ستوى
ال� � �ع � ��امل .وي � �ه� ��دف ال �ب�رن ��ام ��ج �إىل
حتقيق �أه ��داف مهمة ت�شمل متكني
امل��ؤ��س���س��ات ب��ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احلديثة
للم�ساهمة يف بناء امل�ستقبل ،خا�ص ًة
و�أن ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي يكت�سب
مكانة متنامية ك��أه��م م�س ّرع لعجلة
االقت�صاد يف ع�صرنا ،كما �أن��ه عن�صر
�أ�سا�سي لتحقيق �أجندة النمو الوطني
واالقت�صادي يف الدولة ".
و�أ� �ض��اف " :اال��س�ت�ف��ادة م��ن �إمكانات
وقدرات التكنولوجيا املتطورة للذكاء
اال�صطناعي تتطلب دع��م �أك�بر عدد
ممكن م��ن ��ص� ّن��اع ال �ق��رار الكت�سابها
وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا .وي �ت �ي��ح ه ��ذا الربنامج
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ن �ق��ل �أح� � ��دث منهجيات
ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي م��ن الف�صول
الدرا�سية �إىل بيئة العمل يف امل�ؤ�س�سات
عملي يف �أ�ساليب العمل
لإحداث فارق ّ
والإن �ت��اج �ي��ة ،خ��ا��ص� ًة و�أن الربنامج
واق �ع��ي ب�ك��ل م�ع�ن��ى ال�ك�ل�م��ة وم�صمم

خ �� �ص �ي �� �ص �اً ل �ل�ترك �ي��ز ع �ل��ى النتائج
امللمو�سة" .م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال معايل
عمر ب��ن �سلطان العلماء وزي��ر دولة
ل �ل��ذك��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي واالقت�صاد
الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ،
رئي�س املجل�س اال�ست�شاري جلامعة
حممد بن زايد للذكاء اال�صطناعي:
" ي�ن�ط��وي ت�ط�ب�ي��ق ت�ق�ن�ي��ات الذكاء
اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي ع� �ل ��ى ال� �ك� �ث�ي�ر من
الإمكانات الواعدة للهيئات احلكومية
وم�ؤ�س�سات ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ،ونحن
ع�ل��ى ث�ق��ة ب ��أن �إث� ��راء امل�ع��رف��ة يف هذا
امل �ج��ال واالل �ت �ح��اق ب �ه��ذا الربنامج
التدريبي املبتكر هو الو�سيلة الأمثل
لتمكني امل�شاركني من مواكبة �أحدث

ت��وج �ه��ات امل���س�ت�ق�ب��ل ،وامل �� �س��اه �م��ة يف
�صياغة مالحمه� ،سواء يف امل�ؤ�س�سات
�أو على �صعيد ال�سيا�سات احلكومية
امل �� �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة يف دول � ��ة الإمارات".
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال ال�بروف�ي���س��ور �إريك
زينغ ،رئي�س جامعة حممد بن زايد
للذكاء اال�صطناعي ،وال��ذي �سيتوىل
الإ�� �ش ��راف ع �ل��ى امل �� �س��اق الأول حول
ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي وت �ع �ل��م الآل ��ة
ب�ي�ن امل��ا� �ض��ي واحل��ا� �ض��ر وامل�ستقبل:
"يكت�سب الربنامج التنفيذي �أهمية
حم ��وري ��ة ن �ظ ��راً ل �� �ض��رورة اكت�ساب
امل � �ع� ��رف� ��ة ب� ��ال� ��ذك� ��اء اال� �ص �ط �ن ��اع ��ي
ل�ضمان جن��اح ال�ع��دي��د م��ن املبادرات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي تطلقها دولة

الإم� ��ارات ،ولأن حتقيق نقلة نوعية
حقيقية يتطلب جمتمعاً من اخلرباء
ال� ��ذي ي��دع �م��ون ب�ع���ض�ه��م البع�ض.
ون�أمل لربناجمنا التنفيذي اجلديد
والفريد من نوعه �أن ي�سهم يف حتفيز
التفاعل بني امل�شاركني ،ومع �أع�ضاء
الهيئة التدري�سية لتحقيق �أف�ضل
املخرجات" .ومت ت�صميم الربنامج
لدعم كبار امل�س�ؤولني يف القطاعني
احل �ك��وم��ي واخل� ��ا�� ��ص ،مب ��ن فيهم:
وكالء الوزارات والوكالء امل�ساعدين،
وامل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ي�ن ،وق � ��ادة
تكنولوجيا املعلومات ،وامل�س�ؤولني يف
خمتلف ال�ق�ط��اع��ات وامل �ج��االت ممن
لديهم �شغف ال�ت�ع��رف على مفاهيم
و�إمكانات الذكاء اال�صطناعي.
وت� �ل� �ت� �ح ��ق ال � ��دف � �ع � ��ة الأوىل من
الربنامج بجل�سات التدريب العملية
وع�ب�ر الإن�ت�رن ��ت� ،إ� �ض��اف��ة �إىل عدد
م ��ن ال � �ن� ��دوات ح� ��ول �أب � �ع ��اد ال ��ذك ��اء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي يف جم� ��االت الأع �م��ال
والأخ�ل�اق �ي ��ات و��ص�ن��اع��ة ال� �ق ��رارات،
وتت�ضمن م�ساقاته ال�ست" :مدخل
�إىل ال��ذك��اء اال�صطناعي"؛ و"دور
ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي وت �ع �ل��م الآل ��ة
يف االقت�صاد"؛ و"الذكاء والإدراك
الب�صري"؛ و"الذكاء والإدراك
اللغوي"؛ و"م�ستقبل الروبوتات"؛
و"�أخالقيات ال ��ذك ��اء اال�صطناعي
ور�سم ال�سيا�سات".

تدريب �إماراتي بريطاين لت�شديد ال�ضوابط
احلدودية �ضد التمويل غري امل�شروع
•• �أبوظبي-وام:

دخلت الهيئة االحت��ادي��ة للهوية واجلن�سية واجل�م��ارك و�أمن
املنافذ م�ؤخراً يف �شراكة مع املركز الوطني للجرائم االقت�صادية
يف اململكة املتحدة لإجراء تدريب على مكافحة تهريب كميات
كبرية من النقد والذهب عرب مطارات اململكة املتحدة ،لفهم
كيف تتم اجلرمية املنظمة لنقل الأ�صول غري امل�شروعة ،مثل
تدفقات النقود والذهب.
ويف �إطار التدريب خ�ضعت بع�ض الرحالت اجلوية ملزيد من
الإج� ��راءات الأم�ن�ي��ة على م��دى �سبعة �أي ��ام ،للتحقق مم��ا �إذا
كانت اجلماعات الإجرامية حت��اول تهريب كميات كبرية من
النقد والذهب من اململكة املتحدة ،وذلك بهدف �سد الثغرات
اال�ستخباراتية وبناء فهم �أف�ضل مل�ستوى املخاطر ،والتي �سيتم
ا�ستخدامها لتوجيه مقرتحات يف ال�سيا�سة امل�ستقبلية يف هذا
املجال.

وق��ال��ت ه��دى حميد بالهول مدير �إدارة التطوير اجلمركي
بالهيئة � " :إن مكافحة تهريب الذهب والنقود ت�أتي يف مقدمة
الأه��داف الإ�سرتاتيجية الرئي�سية للهيئة االحتادية للهوية
واجل�ن���س�ي��ة واجل �م��ارك و�أم ��ن امل �ن��اف��ذ ،ك�م��ا ت�شكل ج ��زءا من
اجلهود واخلطط احلكومية يف �إط��ار مكافحة غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب والتجارة غري امل�شروعة ".
و�أ�ضافت بالهول  " :ي�ساعدنا العمل مع �شركائنا الدوليني يف
حتديد جم��االت املخاطر امل�شرتكة ،مثل االنتهاك للرحالت
امل�ج��دول��ة لتهريب ال�ن�ق��ود وال��ذه��ب وال���س�ل��ع ع��ال�ي��ة القيمة
كال�ساعات وامل�ج��وه��رات ،ونحن يف الهيئة االحت��ادي��ة للهوية
واجلن�سية واجل �م��ارك و�أم ��ن امل�ن��اف��ذ ن��رك��ز ع�ل��ى اال�ستمرار
يف تطوير وحت�سني نهجنا للتخفيف م��ن الطبيعة املتغرية
ب��ا��س�ت�م��رار للجرمية امل��ال�ي��ة ،م��ن خ�ل�ال ال�ت��زام�ن��ا اجلماعي
مب�شاركة املعلومات وتعميق قدراتنا الرقابية عرب احلدود".
من جهته ،ق��ال ماثيو ل��وجن ،مدير املركز الوطني للجرائم

االقت�صادية يف الوكالة الوطنية ملكافحة اجلرمية  " :نحن
ممتنون للهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك و�أمن
املنافذ يف الإمارات على م�شاركتها ،و�سنوا�صل �إعطاء الأولوية
لتبادل املعرفة واملعلومات اال�ستخبارية املتعلقة بغ�سيل الأموال
مع �شركائنا يف دولة الإم��ارات و�سنظل حازمني يف حربنا �ضد
التمويل غري امل�شروع وغ�سيل الأموال".
من ناحية �أخ��رى ،قال �سيمون ي��ورك ،املدير وكبري م�س�ؤويل
التحقيق يف دائرة التحقيق ب�إدارة الإيرادات واجلمارك امللكية
 " :لدينا ت��اري��خ طويل م��ن العمل م��ع دول��ة الإم ��ارات ب�ش�أن
التهديدات امل�شرتكة ،وتعترب �شراكاتنا �أمراً حيوياً يف حماربة
اجل��رمي��ة املنظمة وال�ق�ب����ض ع�ل��ى غا�سلي الأم � ��وال .ك�م��ا �أن
الوكالة الوطنية ملكافحة اجلرمية تعترب �شريكاً ا�سرتاتيجياً
رئي�سياً ،لذا ف��إن دعمها وخربتها �أم��ر بالغ الأهمية لتطوير
��ش��راك��ة �أو� �س��ع ب�ين دول ��ة الإم � ��ارات وامل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة ملعاجلة
التمويل غري امل�شروع".

•• �أبوظبي-وام:

�أطلق م�شروع الإم��ارات ال�ستك�شاف
امل ��ري ��خ "م�سبار الأمل" ال � ��دورة
اخل��ام �� �س��ة م��ن م���س��اب�ق��ة "اكت�شف
املريخ" والتي تتيح لطلبة اجلامعات
الذين يدر�سون العلوم والتكنولوجيا
وال �ه �ن��د� �س��ة وال��ري��ا� �ض �ي��ات فر�صة
ال� �س �ت �ك �� �ش��اف امل� ��ري� ��خ با�ستخدام
البيانات العلمية من مركز البيانات
العلمية لـ "م�سبار الأمل".
وي �� �س �ت �م��ر ف �ت��ح ب� ��اب ال�ت���س�ج�ي��ل يف
امل �� �س��اب �ق��ة ح �ت��ى ي� ��وم ال �� �س �ب��ت 20
ن��وف�م�بر  2021وتتطلب ال ��دورة
اخلام�سة من امل�سابقة قيام الطلبة
امل�شاركني ب�إعداد حتليل علمي �أويل
با�ستخدام البيانات التي مت جمعها
بوا�سطة واحد �أو �أكرث من الأجهزة
العلمية الثالثة التي يحملها "م�سبار
الأمل" على متنه يف مهمته العلمية
اجل��اري��ة حاليا ال�ستك�شاف املريخ.
وميكن للطلبة العمل يف فرق مكونة
م��ن ث�لاث��ة �أ��ش�خ��ا���ص ك�ح��د �أق�صى
لإنتاج مل�صق علمي و�ستقوم جلنة
حتكيم امل�سابقة بتقييمه ا�ستنادا �إىل
حمتواه العلمي وت�صميمه وعر�ضه.
وخ�ص�صت للفائزين الثالثة الأوائل
ج ��وائ ��ز ق�ي�م��ة �إذ ي�ح���ص��ل الفريق
الفائز باملركز الأول على 10000
دره��م وال �ث��اين على  7000درهم
والثالث على  5000درهم و�ستقوم
جلنة التحكيم بتقييم امل�شاركات من
�أجل حتديد الفائزين يف امل�سابقة.
وق��ال املهند�س عمران �شرف مدير
م�شروع الإم��ارات ال�ستك�شاف املريخ
"م�سبار الأمل" �إن تنظيم م�سابقة
"اكت�شف املريخ" ل�ل�ع��ام اخلام�س
على ال�ت��وايل يربهن على التزامنا
بتحفيز و�إ�شراك الطالب وت�سليط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى ال �ف��ر���ص التعليمية
وال �ت �ط��وي��ري��ة يف ق �ط ��اع الف�ضاء
فال�شباب هم �أعظم ما متتلكه دولة
الإم � � � ��ارات م ��ن ث � ��روة وه� ��م مفتاح
امل�ستقبل الذين �سيوا�صلون م�سرية
التقدم العلمي للوطن.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن م���س��اب�ق��ة "اكت�شف
املريخ" حت�ف��ز الطلبة ع�ل��ى درا�سة
ال �ع �ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا والهند�سة
والريا�ضيات بهدف تعزيز القدرات
ال��وط �ن �ي��ة يف امل � �ج� ��االت املرتبطة
بالعلوم والتكنولوجيا املتقدمة.
و�أ�ضاف" :من خالل توفري فر�صة
م �ث��ل ه� ��ذه ل �ل �ط�ل�اب ال�ستك�شاف
الف�ضاء واملريخ وتطوير مهاراتهم
ت �� �س��اه��م يف جت �ه �ي��زه��م للم�شاركة
يف �إن���ش��اء اقت�صاد معريف وتناف�سي
وق ��ائ ��م ع �ل��ى االب� �ت� �ك ��ار ع �ل��ى مدى
الأعوام اخلم�سني املقبلة".
م��ن جانبها �أك ��دت املهند�سة ح�صة
امل �ط��رو� �ش��ي ن��ائ��ب م��دي��ر م�شروع
الإم��ارات ال�ستك�شاف املريخ "م�سبار

الأمل" لل�ش�ؤون العلمية �أن �إطالق
الن�سخة اخلام�سة من هذه امل�سابقة
ع �ق��ب �إت ��اح ��ة ال��دف �ع��ة الأوىل من
البيانات العلمية التي جمعها امل�سبار
يف م�ه�م�ت��ه ال�ع�ل�م�ي��ة احل��ال �ي��ة حول
الكوكب الأح�م��ر للمجتمع العلمي
واجل�م�ه��ور م��ن �ش�أنه زي��ادة اهتمام
الطلبة بعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء.
و�أ�� �ض ��اف ��ت �أن م �� �ش��روع الإم � � ��ارات
ال�ستك�شاف املريخ "م�سبار الأمل"
يوا�صل عرب ه��ذه امل�سابقة وغريها
م ��ن الأن �� �ش �ط��ة وال�ب��رام� ��ج تنفيذ
ال �ت��زام��ه ب ��إل �ه��ام ج �ي��ل ج��دي��د من
ال �ط �ل �ب��ة وال �� �ش �ب��اب ل �ق �ي��ادة قطاع
ال �ف �� �ض��اء ال��وط �ن��ي م���س�ت�ق�ب�لا نحو
املزيد من التقدم واالزدهار.
وتهدف م�سابقة "اكت�شف املريخ" �إىل
�صقل مهارات البحث لدى الطالب
م��ن خ�لال �إت��اح��ة الفر�صة �أمامهم
ل�لا� �س �ت �ف��ادة م ��ن م��رك��ز البيانات
العلمية لـ "م�سبار الأمل".
وي� ��دور م���س�ب��ار الأم� ��ل ح��ال�ي��ا حول
املريخ ويجمع بيانات غري م�سبوقة

عن الغالف اجلوي للكوكب الأحمر
وتتم م�شاركة بيانات امل�سبار جمانا
مع املجتمع العلمي العاملي كم�ساهمة
من دولة الإمارات يف م�سرية التقدم
العلمي للب�شرية .ويحمل "م�سبار
الأمل" على متنه � 3أج�ه��زة علمية
ه��ي ك��ام�يرا اال��س�ت�ك���ش��اف الرقمية
 EXIوهي كامريا رقمية اللتقاط
��ص��ور م�ل��ون��ة ع��ال�ي��ة ال��دق��ة لكوكب
امل ��ري ��خ ،وت���س�ت�خ��دم �أي �� �ض��ا لقيا�س
اجلليد والأوزون يف الطبقة ال�سفلى
للغالف اجلوي  ،واملقيا�س الطيفي
بالأ�شعة حتت احلمراء EMIRS
الذي يقي�س درجات احلرارة وتوزيع
الغبار وبخار املاء والغيوم اجلليدية
يف الطبقة ال�سفلى للغالف اجلوي
ل�ل�ك��وك��ب الأح �م��ر  ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
املقيا�س الطيفي بالأ�شعة م��ا فوق
ال�ب�ن�ف���س�ج�ي��ة  EMUSويقي�س
الأوك�سجني و�أول �أوك�سيد الكربون
يف ال �ط �ب �ق��ة احل � ��راري � ��ة للمريخ
وال� �ه� �ي ��دروج�ي�ن والأوك� ��� �س� �ج�ي�ن يف
الغالف اخلارجي للمريخ.

�إعالن وتنبيه وحتذير مبنع التعامل باال�سم
�أو العالمة التجارية ()RG COSMETICS

تعلن �شركة كوزمتيكا لتجارة معدات التجميل والعناية ال�شخ�صية انها املالك
احل�صري والوحيد لال�سم والعالمة التجارية ( )RG COSMETICSيف
دولة الإمارات العربية املتحدة ،مبوجب رخ�صتها التجارية ال�صادرة من دائرة
التنمية االقت�صادية ب�إمارة دبي رخ�صة رقم  631577وامل�سجلة لدى وزارة
االقت�صاد حتت رقم  233394وذلك منذ عام  . 2015وامل�سجلة ب�إدارة حماية
حقوق امللكية الفكرية بجمارك دبي.
وعليه ف�إن ال�شركة حتذر كافة ال�شركات الأخرى والغري من ا�ستخدام اال�سم
التجاري �أو العالمة التجارية (  ،) RG COSMETICSويف حالة ا�ستخدام
الغري للعالمة التجارية �أو تقليدها ف��إن ال�شركة �ستتخذ كافة الإجراءات
القانونية قبله وذلك وفقاً ملا ورد بن�صو�ص قانون العالمات التجارية رقم 37
ل�سنة  1992ب�ش�أن العالمات التجارية .
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�أعلنت �شفاء  118حالة جديدة من كورونا

ال�صحة جتري  287,876فح�صا ك�شفت عن � 81إ�صابة
•• �أبوظبي  -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر
احل ��االت امل�صابة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد "19 -
واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت الوزارة عن �إجراء 287,876
فح�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 الدولة يف الك�شف عن  81حالة
�إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة،
وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة،
وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  739,905حاالت.
و�أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة

يف الأربع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف
الدولة  2,136حالة.
كما �أع�ل�ن��ت ال � ��وزارة ع��ن ��ش�ف��اء  118ح��ال��ة ج��دي��دة مل�صابني
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وت�ع��اف�ي�ه��ا التام
م��ن �أع��را���ض امل��ر���ض ب�ع��د تلقيها ال��رع��اي��ة ال�صحية الالزمة
منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع ح��االت ال�شفاء
 734,132حالة.

Monday

ال�صحة تعلن تقدمي  49,584جرعة من لقاح
كوفيد 19-خالل الـ � 24ساعة املا�ضية
•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تقدمي  49,584جرعة من لقاح كوفيد-
 19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات التي مت تقدميها
حتى ام�س  21,150,096جرعة ومعدل توزيع اللقاح  213.84جرعة لكل 100
�شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة 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

وجه بو�ضع ر�ؤية تطويرية �شاملة لأ�سواق املال والبور�صات ب�إمارة دبي
ّ

03

حممد بن را�شد يعتمد تكليف مكتوم بن حممد بالإ�شراف
على تطوير الأ�سواق املالية والبور�صات يف دبي
•• دبي-وام:

اعتمد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي "رعاه اهلل" ،تكليف �سمو ال�شيخ مكتوم
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير املالية ،بالإ�شراف على الأ�سواق املالية والبور�صات يف دبي ،وو�ضع ر�ؤية
تطويرية �شاملة لأ��س��واق امل��ال والبور�صات يف الإم��ارة مبا يلبي متطلبات

املرحلة الراهنة ،وير�سخ املكانة الريادية التي ت�شغلها دبي كواحدة من �أهم
و�أن�شط �أ�سواق املال على امل�ستويني الإقليمي والعاملي خالل العقود املا�ضية.
و�أك��د �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي
�أهمية اال�ستفادة من الفر�ص املحلية والعاملية يف �أ�سواق املال وتوفري بيئة
�أعمال لرت�سيخ دبي عا�صمة لأ�سواق املال والبور�صات ،وذلك اعتماداً على
ما تقدمه �إمارة دبي ودولة الإمارات من مزايا للم�ستثمرين ورواد الأعمال
بداية من البنية التحتية واللوج�ستية املتطورة ،والإط��ار الت�شريعي املرن،

و�سوق حملي واعد ي�ضم جمموعة كبرية من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية
العاملية.
و�أ�ضاف �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم �أن املرحلة احلالية
تقدم فر�صاً ال حم��دودة يف �شتى القطاعات ،م�ؤكداً على قدرة �أ�سواق املال
والبور�صات يف دب��ي على اال�ستفادة من ه��ذه الفر�ص واملتغريات ملا تتمتع
به من خربة طويلة على مدار العقود املا�ضية ما ميكنها من التعامل مع
خمتلف الظروف واملتغريات على النحو الأمثل.

فاطمة بنت مبارك تكرم فومزيلي مالمبو
•• �أبوظبي -وام:

ك��رم��ت ��س�م��و ال���ش�ي�خ��ة ف��اط�م��ة بنت
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام
رئ�ي���س��ة امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى للأمومة
والطفولة الرئي�سة الأع�ل��ى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ� �س��ري��ة "�أم الإمارات" -
يف ب ��ادرة نبيلة  -ال�سيدة فومزيلي
م�لام �ب��و ن �غ �ك��وك��ا ،ت �ق��دي��راً لدورها
ال��رائ��د وج �ه��وده��ا ال ��د�ؤوب ��ة يف دعم
ومتكني امل��ر�أة يف �شتى بقاع الأر�ض،
ل �ت �ك��ون ع �ن �� �ص��راً ف ��اع�ل ً�ا ورائ � � ��داً يف
التنمية امل�ستدامة ،وذلك خالل فرتة
عملها املنق�ضية ك�م��دي��رة تنفيذية
لهيئة الأمم املتحدة للمر�أة.
وقد كرمت �سعادة الرمي بنت عبداهلل
ال�ف�لا��س��ي ،الأم �ي�ن ال �ع��ام للمجل�س
الأع �ل��ى ل�ل�أم��وم��ة وال�ط�ف��ول��ة ،نيابة
عن �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
 ،ال�سيدة فومزيلي مالمبو.
وقالت �سعادة نورة ال�سويدي ،الأمينة
ال �ع��ام��ة ل�ل�احت��اد ال�ن���س��ائ��ي ال �ع��ام -
ب �ه��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة � -إن ه ��ذه ال �ب ��ادرة
الكرمية ل�سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك لالحتفاء بال�سيدة فومزيلي
م�ل�ام �ب��و ،ال �ت��ي ت �ع��د رم� ��زا للعطاء
واالجتهاد ورائ��دة من رائ��دات العمل
ال�ن���س��ائ��ي ع��امل �ي �اً ،ن��اب�ع��ة م��ن تقدير
�سموها للكفاءات التي حتمل الهدف
ذات��ه ال��ذي تنتهجه �سموها لتعزيز
حقوق امل��ر�أة ومتكينها وبناء قدراتها

وتطوير مهاراتها يف جميع املجاالت
والقطاعات ،وطموح �سموها ال�صادق
يف ت��وف�ير احل �ي��اة ال�ك��رمي��ة والآمنة
للمر�أة لي�س يف دولة الإمارات فح�سب
و�إمنا يف جميع �أنحاء العامل.
و�أ� �ض��اف��ت ��س�ع��ادت�ه��ا ق��دم��ت ال�سيدة
فومزيلي مالمبو �أثناء فرتة عملها
املنق�ضية ك�م��دي��رة تنفيذية لهيئة
الأمم املتحدة للمر�أة� ،أعما ًال جليل ًة
وكر�ست وقتها وخ�برات�ه��ا الوا�سعة،
ملنح م�ساحة �أرحب للمر�أة للم�شاركة
املتكافئة يف حتقيق ال�ت�ق��دم املن�شود
للعامل يف كافة م�ساقاته ،يف م�سرية
عطاء �سامية ن�شرت خاللها ر�سالة
ملهمة للعامل ب ��أن امل ��ر�أة ه��ي ركيزة
احل�ضارة واملحور الرئي�سي ل�صناعة
م�ستقبل �أف�ضل و�أكرث �سالماً ومناءً،
والتي تتفق مع الر�ؤية دولة الإمارات

وجهودها الرامية لبناء غ��دٍ م�شرق
للمر�أة يف الإمارات والعامل.
من جانبها تقدمت ال�سيدة فومزيلي
م�لام�ب��و ،ب�ج��زي��ل ال�شكر واالمتنان
�إىل � �س �م��و ال �� �ش �ي �خ��ة ف��اط �م��ة بنت
م�ب��ارك ،على ه��ذه ال �ب��ادرة الكرمية،
م���ش�يرة �إىل �أن �سموها مت�ث��ل رمزاً
ع��امل �ي �اً يف جم� ��ال االه �ت �م ��ام ب ��امل ��ر�أة
وتهيئة البيئة املنا�سبة لتمكينها على
امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة وغريها
من املجاالت احليوية ،والتي بف�ضل
ج� �ه ��وده ��ا ال �ف ��اع �ل ��ة ح �ق �ق��ت امل� � ��ر�أة
الإماراتية �إجنازات وجناحات ريادية
م�شرفة ،الفتة �إىل �أن جهود �سموها
ام� �ت ��دت ل�ل�ارت� �ق ��اء ب� ��أو�� �ض ��اع امل � ��ر�أة
على امل�ستويات العربية والإقليمية
وال��دول �ي��ة ،ل�ت�ق��دم من��وذج �اً يحتذى

ل�ل�ع�م��ل اجل � ��اد وامل �خ �ل ����ص والنظرة
ال��وا��ض�ح��ة وال���ش��ام�ل��ة يف م�ل��ف دعم
ومتكني املر�أة .وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه
يف ظل ف�ترة عمل ال�سيدة فومزيلي
مالمبو املنق�ضية كمديرة تنفيذية
لهيئة الأمم املتحدة للمر�أة وبدعم
م��ن دول��ة الإم ��ارات وبتوجيهات من
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك،
افتتحت هيئة الأمم املتحدة للمر�أة
م �ك �ت��ب ات� ��� �ص ��ال ل �ه��ا خ ��ا� ��ص ب ��دول
جم �ل ����س ال � �ت � �ع ��اون ل � � ��دول اخلليج
العربية يف �أبوظبي يف �شهر �أكتوبر
م� ��ن ع � ��ام  2016مب� �ق ��ر االحت � ��اد
الن�سائي العام.
فيما �ساهمت ج�ه��وده��ا ال��د�ؤوب��ة يف
�إجن � ��اح ال �ع��دي��د م��ن م� �ب ��ادرات دولة
الإمارات املعنية باملر�أة يف العديد من
ال�ق�ط��اع��ات وامل �ج��االت وم��ن �ضمنها
ق �ط��اع��ي ال �� �س�ل�ام والأم� � � ��ن ،والتي
�أ� �س �ف��رت ع��ن ت��وق�ي��ع م��ذك��رة تفاهم
ب�ين ك��ل م��ن وزارة ال��دف��اع واالحت ��اد
الن�سائي العام وهيئة الأمم املتحدة
ل �ل �م��ر�أة ،حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك ،يف �شهر �سبتمرب
من عام  ،2018وذلك بح�ضور �سمو
ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير
اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون ال��دويل  ،حيث
�أٌقيمت احتفالية التوقيع على مذكرة
التفاهم مبقر بعثة دول��ة الإم ��ارات
لدى الأمم املتحدة يف نيويورك حيث
وقع على املذكرة اللواء الركن طيار

ع�ب��داهلل الها�شمي ،ال��وك�ي��ل امل�ساعد
ب� � ��وزارة ال ��دف ��اع ل �� �ش ��ؤون اخلدمات
امل���س��ان��دة ،و� �س �ع��ادة ن ��ورة ال�سويدي،
وال�سيدة فومزيلي مالمبو.
وق��د �أث �م��رت ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة الهامة
ع ��ن �إط �ل ��اق ال�ب�رن ��ام ��ج التدريبي
ح��ول امل��ر�أة والأم��ن وال�سالم والذي
�أطلق عليه الحقا ا�سم "مبادرة �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لتمكني
امل� ��ر�أة يف ال���س�لام والأمن" ،وال ��ذي
يهدف �إىل تدريب الن�ساء العامالت
يف ال���س�ل��ك ال�ع���س�ك��ري والأم �ن ��ي من
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة وال� ��دول ال�صديقة
يف ال� �ع ��امل ع �ل��ى ال �ع �م��ل يف القطاع
الع�سكري وقطاعي الأم��ن وال�سالم،
والذي ت�ست�ضيفه مدر�سة خولة بنت
الأزور يف �أبوظبي ،وال��ذي متكن من
ت��دري��ب �أك�ث�ر م��ن  300ام� ��ر�أة من
خمتلف ال ��دول العربية والآ�سيوية
والأفريقية من قبل القوات امل�سلحة
الإماراتية.
ك�م��ا ق��دم��ت دع�م�ه��ا لإط�ل�اق اخلطة
ال��وط�ن�ي��ة ل��دول��ة الإم� � ��ارات لتنفيذ
القرار  /1325/ال�صادر عن جمل�س
الأم� � ��ن ال �ت��اب��ع ل �ل ��أمم امل �ت �ح��دة يف
�شهر مار�س من عام  ،2021والتي
مثلت �سابقة ه��ي الأوىل م��ن نوعها
ع�ل��ى م�ستوى دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،وذلك امتداداً
جلهود دولة الإمارات بتعزيز م�شاركة
املر�أة يف ال�سالم والأمن.

تعاون بني االحتادية للموارد الب�شرية والإمارات
للطبيعة للتوعية باال�ستدامة البيئية
•• دبي-وام:

وق �ع��ت ال�ه�ي�ئ��ة االحت ��ادي ��ة للموارد
الب�شرية احلكومية ،مذكرة تفاهم
م ��ع ج �م �ع �ي��ة الإم � � � � ��ارات للطبيعة
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �� �ص �ن��دوق العاملي
ل�ل�ط�ب�ي�ع��ة ب �ه��دف ت��وع �ي��ة موظفي
الوزارات واجلهات االحتادية ب�أهمية
احلفاظ على البيئة.
وقع املذكرة عن الهيئة مديرها العام
بالإنابة �سعادة ليلى عبيد ال�سويدي،
يف حني وقعها عن اجلمعية مديرها
العام ليلى م�صطفى عبداللطيف.
ويف ه ��ذا ال �� �ص��دد �أو� �ض �ح��ت �سلوى معلومات املوارد الب�شرية يف احلكومة
ع� �ب ��داهلل م��دي��ر �إدارة امل�شروعات االحت��ادي��ة "بياناتي" ،وح�ساباتها
والربامج يف الهيئة �أن التعاون بني امل �خ �ت �ل �ف��ة ع�ب�ر م ��واق ��ع التوا�صل
ال �ه �ي �ئ��ة واجل �م �ع �ي��ة ي �ت �م �ح��ور حول االجتماعي ،كما �ست�سلط ال�ضوء على
ال �ع��دي��د م ��ن امل� �ج ��االت كالتدريب الق�ضايا البيئية و�ضرورة ا�ستدامتها
وال� �ت� �ط ��وي ��ر ،وت �� �ش �ج �ي��ع موظفي م � ��ن خ� �ل ��ال ال� � ��ور�� � ��ش ال� �ت ��وع ��وي ��ة
احل�ك��وم��ة االحت��ادي��ة ع�ل��ى امل�شاركة وال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ال �ت��ي ت�ع�ق��ده��ا ب�شكل
يف الأن�شطة التطوعية التي تنظمها دوري ،بهدف ن�شر املعارف وتطوير
اجل�م�ع�ي��ة ،وزي � ��ادة وع�ي�ه��م ب�أهمية مهارات موظفي احلكومة االحتادية
احلفاظ على البيئة يف الدولة.
وت �ع ��زي ��ز ك� �ف ��اءات� �ه ��م .م ��ن جانبها
و�أِ� � �ش� ��ارت �إىل �أن ال�ه�ي�ئ��ة �ستتوىل قالت ليلى م�صطفى عبداللطيف:
مب��وج��ب امل ��ذك ��رة ت��وع �ي��ة موظفي "نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم مع
ال � � � � � ��وزارات واجل� � �ه � ��ات االحت� ��ادي� ��ة الهيئة االحت��ادي��ة للموارد الب�شرية
ب�برن��ام��ج ال�ت�ط��وع اخل��ا���ص بجمعية احل �ك��وم �ي��ة وي �� �س �ع��دن��ا ان�ضمامهم
الإم � � � � ��ارات ل �ل �ط �ب �ي �ع��ة ،م ��ن خ�ل�ال �إلينا يف تقدمي برناجمنا التطوعي
ب��ث ر��س��ائ��ل دوري ��ة ع�بر ن�ظ��ام �إدارة اجل��دي��د "�أبطال التغيري" الذي

يقدم لأف��راد املجتمع فر�صة ليكون
لهم دور م��ؤث��ر وحقيقي يف حماية
طبيعتنا الفريدة ،حيث من ّكن �أفراد
املجتمع من تطوير مهارات جديدة،
وامل�شاركة يف احلوارات الوطنية حول
اال�ستدامة ،واالن�ضمام �إىل جمتمعات
العمل ،والتطوع يف جت��ارب مميزة؛
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال�ط�ب�ي�ع��ة وغريها
ال�ك�ث�ير م��ن الأن���ش�ط��ة والفعاليات
ال �ت��ي ت��و� �ض��ح ال ��راب ��ط ال��وث �ي��ق بني
الإن���س��ان وال�ك��وك��ب ،وميثل التعاون
م ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت��ي دوم � � �اً م ��ا تدعم
امل �ب��ادرات وال�ب�رام��ج ال�ت��ي ت�صب يف
م�صلحة هذا الوطن ،دفعة �إيجابية
جلهودنا من �أجل بلوغ عامل يزدهر
فيه النا�س والطبيعة معاً".

بالأرقام واحلقائق  ..الإقامة والعمل يف الإمارات حلم املاليني حول العامل
•• �أبوظبي -وام:

ترتبع دولة الإمارات على قائمة الأف�ضل عامليا مالئمة للعي�ش والعمل بف�ضل
ما تتمتع به من �أمان وا�ستقرار �إىل جانب ما توفره من م�ستويات عالية على
�صعيد اخلدمات ال�صحية والتعليمية والبنية التحتية وغريها من مقومات
التنمية احل�ضرية .وتدفع جودة مقومات احلياة التي توفرها الدولة ،املاليني
حول العامل لو�ضعها كخيار �أول للإقامة واالنطالق يف حياتهم العملية ،ففي
عام � 2021صعدت الإمارات  10مراتب لتتبو�أ املرتبة الرابعة ك�أف�ضل وجهة
عاملية للعي�ش والعمل ،وفقاً لنتائج الن�سخة الرابعة ع�شر من تقرير "HSBC
 "Expat Explorerال�سنوي وهو عبارة عن درا�سة ا�ستق�صائية عاملية لآراء
�أكرث من � 20ألف �شخ�ص يعي�شون ويعملون خارج بلدانهم الأ�صلية.
ومبنا�سبة اليوم العاملي للمدن الذي ي�صادف ام�س ت�ستعر�ض وكالة انباء الإمارات
"وام" �أبرز النتائج واملراتب التي حققتها عدد من املدن الإماراتية خالل العام
اجلاري والتي ت�صب جميعها يف تعزيز جاذبيتها العاملية كوجهة مف�ضلة لل�سكن
والعمل بالن�سبة ملختلف اجلن�سيات.
البداية مع العا�صمة �أبوظبي التي حتافظ لل�سنة اخلام�سة على �صدارة مدن
العامل الأكرث �أماناً متقدمة على  431مدينة يف العامل وفقاً ملوقع "نومبيو"
الأمريكي املتخ�ص�ص وال��ذي ي�ستند يف تقاريره �إىل قاعدة بيانات ومعلومات

هي الأ�ضخم على م�ستوى ال�ع��امل ،يتم جمعها من م�ستخدمني من خمتلف
املناطق واملدن حول العامل ،وتت�ضمن تفا�صيل عن احلياة واملعي�شة يف تلك املدن
والدول.
وت�صدرت �أبوظبي املركز الأول عربياً ويف ال�شرق الأو�سط ،لل�سنة الثانية على
ال�ت��وايل ،يف قائمة �أك�ثر امل��دن املالئمة للعي�ش للعام  ،2021وف��ق الت�صنيف
ال�سنوي الذي ت�صدره وحدة املعلومات يف "�إيكونومي�ست �إنتليجين�س" ،التابع
ملجلة "�إيكونومي�ست" الربيطانية.
و�صنفت درا�سة �صادرة عن هيئة "ديب نولدج �أناليتيك" ،خ�لال الربع الأول
من العام اجل��اري ،مدينة �أبوظبي الأف�ضل على م�ستوى يف اال�ستجابة لوباء
"كوفيد "-19والأكرث �أمانا من خطر اجلائحة وذلك بف�ضل جمموعة التدابري
الوقائية واالحرتازية التي اتخذتها الإمارة على امل�ستوى ال�صحي واالقت�صادي
واالجتماعي.
واحتلت �أبوظبي املرتبة الأوىل يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف م�ؤ�شر املدن
الذكية للعام  2021ال�صادر عن املعهد الدويل للتنمية الإدارية والذي يغطي
خم�سة حماور رئي�سية ،وهي :ال�صحة وال�سالمة ،والتنقل ،والأن�شطة ،الفر�ص،
واحلوكمة.
وع�ل��ى �صعيد اال��س�ت��دام��ة البيئية  ..ح� ّل��ت �أب��وظ�ب��ي يف امل��رك��ز ال�ث��اين �أو�سطياً
والتا�سع عاملياً حمققة  357نقطة على امل�ؤ�شر العام يف تقرير �صادر عن موقع

"يو �سويت�ش" الربيطاين للمقارنات.
بدورها حافظت دبي على ت�ألقها وتناف�سيتها بني �أف�ضل مدن العامل للعي�ش
والعمل ،وح�صدت خ�لال ع��ام  2021املراكز الأوىل يف العديد من امل�ؤ�شرات
والتقارير العاملية ذات ال�صلة.
واحتلت دبي املركز الثالث عاملياً �ضمن �أكرث املدن التي يرغب العاملون باالنتقال
للعي�ش فيها خ�لال  ،2021بح�سب ا�ستطالع �أج��رت��ه جمموعة بو�سطن
اال�ست�شارية و�شبكة  The Networkللتوظيف� ،شمل � 209آالف �شخ�ص
يف  190دولة.
وجاءت دبي يف املركز الأول �إقليمياً واخلام�س عاملياً يف قائمة �أف�ضل املدن لعام
 ،2021ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة ري�سونان�س كون�سلتان�سي الكندية للدرا�سات
والأب �ح��اث وال�ت��ي ت�صدر ت�صنيفا �سنويا يقي�س �أف�ضل امل��دن ويقي�س اجلودة
الن�سبية للمكان ،وال�سمعة ،والهوية التناف�سية للمدن الرئي�سية يف العامل التي
ال يقل عدد �سكانها عن مليون ن�سمة.
وتبو�أت دبي املرتبة اخلام�سة �ضمن قائمة �أف�ضل  10مدن يف العامل لعام ،2021
بح�سب تقرير موقع "بي�ست �سيتيز» ،وتناغم هذا الت�صنيف مع اختيار دبي يف
يوليو املا�ضي �ضمن �أف�ضل  10مدن عاملية للعمل عن بُعد يف عام  ،2021وذلك
وفقاً لت�صنيف حديث ملوقع " "Nomadlistالذي يق ّيم املدن والدول.
وج��اءت دبي يف املركز الأول �أو�سطياً والرابع عاملياً يف قائمة �أكرث مدن العامل

ا�ستدام ًة وفق تقرير موقع "يو �سويت�ش" الربيطاين للمقارنات ،حمقق ًة 375
نقطة ،حيث يتم ت�صنيف املدن ،وفقاً ملعايري ت�شمل ا�ستخدام الطاقة املتجددة
وم�ستويات التلوث ون�سبة امل�ساحات اخل�ضراء وم�ستويات حركة املرور و�أ�سعار
العقارات ون�سبة انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون ،وغري ذلك.
وح�صلت دبي على املركز الأول على م�ستوى مدن ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
والـ  11عاملياً يف م�ؤ�شر جودة احلياة للمر�أة ،ال�صادر عن وكالة "بلومربغ"
للأنباء ،الذي ير�صد م�ستويات جودة املعي�شة لل�سيدات يف �أف�ضل مدن الأعمال
حول العامل ،وذلك ا�ستناداً �إىل �أداء كل مدينة يف عدد من امل�ؤ�شرات الفرعية،
وهي الأمن ،والتنقل ،والأمومة ،وامل�ساواة بني النوعني ،وفر�ص حتقيق الرثوة
التي تتيحها كل مرة لل�سيدات .واحتلت دبي املركز الأول عربياً والـ  12عاملياً
بني مدن العي�ش الفاخر ،على م�ؤ�شر "الرثوة العاملية ومنط احلياة" ملجموعة
"جوليو�س باير" لعام  ،2021كما حلت يف املركز الأول �إقليمياً والـ  29عاملياً
على م��ؤ��ش��ر �أك�ث�ر امل��دن اب�ت�ك��اراً ل�ع��ام  ،2021وف�ق�اً مل�ؤ�س�سة "تو ثينك ناو"
الأ�سرتالية للأبحاث واال�ست�شارات .وباالنتقال �إىل ال�شارقة  ..فقد حلت املدينة
يف املرتبة ال�ساد�سة على قائمة املدن الأكرث �أمنا يف العامل وفق ت�صنيف موقع
"نومبيو" الأمريكي لعام  ،2021فيما توا�صل تربعها على قائمة �أكرث املدن
�إبداعا يف العامل بف�ضل م�شهدها الثقايف احلافل بالفعاليات وامل�ؤمترات العاملية
التي ت�ستقطب املبدعني من كل مكان يف العامل.

بالتعاون مع خبري الفنون اجلميلة وم�صور املناظر الطبيعية املعروف �أنتوين المب

حديقة �أم الإمارات ت�ست�ضيف دورة جمانية للت�صوير الفوتوغرايف لل�صغار
•• �أبوظبي-الفجر:

ان �ط�ل�اق �اً م��ع ح��ر��ص�ه��ا ع �ل��ى �إتاحة
الفر�صة للتعلم من خالل الرتفيه،
تتعاون حديقة �أم الإمارات مع خبري
ال �ف �ن��ون اجل�م�ي�ل��ة وم �� �ص��ور املناظر
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة امل� �ع ��روف �أن� �ت ��وين المب
ل �ت �ن �ظ �ي��م دورة ت��دري �ب �ي��ة جمانية
ل�ل�ت���ص��وي��ر ال �ف ��وت ��وغ ��رايف لل�صغار
الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 10إىل
 15عاماً.
وي�ستعر�ض �أن�ت��وين ،يف ال��دورة التي
ت �ق��ام ي ��وم  6ن��وف �م�بر م ��ن ال�ساعة
 3ح�ت��ى  5م���س��اءً� ،أم ��ام امل�شاركني
الأ� �س �ل��وب ال ��ذي يتبعه يف الت�صوير
ال �ف��وت��وغ��رايف وال�ت�ق�ن�ي��ات املختلفة

التي ي�ستخدمها .و�سيطلع امل�شاركون
ب �ع��د ذل� ��ك ع �ل��ى ب �ع ����ض التو�صيات
والتفا�صيل ال�ه��ام��ة يف ه��ذا املجال،
حيث �سيتم تعريفهم ب�أنواع خمتلفة
من معدات الت�صوير املتاحة وكيفية
ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا .و� �س �ي �ن��اق ����ش �أنتوين
الأ��س��ال�ي��ب الأ��س��ا��س�ي��ة للت�صوير مبا
يف ذل��ك الت�أطري ،والت�صوير العايل
وامل �ن �خ �ف ����ض ،وال� �ق ��ري ��ب والبعيد،
وك�ي�ف�ي��ة ال �ب �ح��ث ع ��ن � �ص ��ورة جيدة
الل �ت �ق��اط �ه��ا وحت ��دي ��ده ��ا .وم� ��ن ثم
��س�ي�ت�ج��ول امل �� �ش��ارك��ون ��ض�م��ن ن�شاط
جماعي يف �أنحاء احلديقة بحثاً عن
امل� ��واد امل�ن��ا��س�ب��ة ل�ل�ت���ص��وي��ر و�سيكون
�أنتوين برفقتهم ل�ضمان التقاطهم
�أف�ضل ال�صور.

�أنتوين المب هو م�صور فوتوغرايف
ل �ل �ف �ن��ون اجل �م �ي �ل��ة وي �� �س �ت �ق��ر يف كل
من لندن ودب��ي .وح�صل الم��ب على
�أكرث من  40جائزة عاملية للت�صوير
ال�ف��وت��وغ��رايف ،وظ�ه��رت �أع�م��ال��ه على
امل �� �س �ت��وى ال �ع ��امل ��ي يف ال �ع ��دي ��د من
املعار�ض واملجالت ومتاجر الديكور

الداخلي ،ويتم جمع مطبوعاته ذات
الإ� �ص��دار امل �ح��دود للفنون اجلميلة
ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل .و ُي �ع��د المب
مدر�ساً خبرياً يف ور�ش عمل ت�صوير
املناظر الطبيعية ،حيث يعقد ور�ش
عمل جماعية وفردية ،بالإ�ضافة �إىل
توفري برامج تعليمية متنوعة عرب

الإنرتنت.
ويتم تقدمي الدورة جماناً وت�ستوعب
مل��ا ي���ص��ل �إىل  10م���ش��ارك�ين �صغار
يحتاجون �إىل �إح�ضار كامريا هاتف
�أو ك��ام�يرا ذكية فقط .ويتعني على
ال ��راغ �ب�ي�ن يف امل �� �ش��ارك��ة الت�سجيل
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ويل عهد الفجرية ي�ستقبل قن�صلي
ال�سعودية وكوريا اجلنوبية
•• الفجرية-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية  ،يف مكتبه بالديوان
الأمريي ،كال على حدة� ،سعادة عبداهلل بن من�صور املطوع القن�صل العام للمملكة العربية ال�سعودية،
و�سعادة مون بيونغ جون قن�صل عام كوريا اجلنوبية ،اللذين قدما لل�سالم على �سموه.
ورحب �سموه بالقن�صلني ،متمن ًيا لهما التوفيق والنجاح يف مهام عملهما.
و مت خالل اللقاءين بحث �سبل تعزيز التعاون وتطوير العالقات الثنائية امل�شرتكة التي جتمع دولة
الإمارات ببلديهما.
ح�ضر اللقاءات � ..سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية.
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وزراء وممثلو منظمات دولية :الن�صب التذكاري لعمال �إك�سبو
 2020دبي يعك�س احرتام الإمارات للعمالة مبختلف جن�سياتها

•• دبي -وام:

�أ�شاد وزراء يف دول �أع�ضاء يف "حوار
�أبوظبي" وممثلو منظمات دولية
بالن�صب التذكاري لعمال معر�ض
�إك���س�ب��و  2020دب��ي وذل ��ك خالل
زي��ارت �ه��م للمعر�ض ب��رف�ق��ة معايل
الدكتور عبدالرحمن بن عبداملنان
ال � �ع� ��ور وزي � � ��ر امل� � � � ��وارد الب�شرية
وال �ت ��وط�ي�ن ع �ق��ب اخ �ت �ت��ام �أع �م��ال
اللقاء ال��وزاري الت�شاوري ال�ساد�س
لـ"حوار �أبوظبي" الذي ا�ست�ضافته
ال��دول��ة خ�لال ال�ف�ترة م��ن  25اىل
� 28أكتوبر اجلاري.
و�� � �ش � ��ارك يف ال � ��زي � ��ارة ج �م �ي��ل بن
ح �م �ي��دان وزي � ��ر ال �ع �م��ل والتنمية

االج �ت �م��اع �ي��ة يف مم�ل�ك��ة البحرين
ال���ش�ق�ي�ق��ة وخم� ��دوم خ���س��و بختيار
وزير ال�صناعة والإنتاج يف جمهورية
ب��اك �� �س �ت��ان الإ� �س�ل�ام �ي��ة ال�صديقة
وك��ري �� �ش �ن��ا ��ش��ري���س�ث��ا وزي� ��ر العمل
وال�ت��وظ�ي��ف وال���ض�م��ان االجتماعي
يف جمهورية نيبال الدميقراطية
االحتادية ال�صديقة.
كما ��ش��ارك يف ال��زي��ارة م�ب��ارك فهد
ال� �ع ��ازم ��ي ن ��ائ ��ب امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام يف
الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة يف
دول��ة الكويت ال�شقيقة ،رئي�س وفد
الكويت يف اللقاء الوزاري الت�شاروي
ال���س��اد���س �إىل ج��ان��ب جمموعة من
كبار امل�س�ؤولني يف الدول الأع�ضاء يف
"حوار �أبوظبي " وممثلي املنظمات

الدولية املعنية بالعمالة والهجرة
الذين �شاركوا يف اللقاء.
وث �م��ن ال� ��زائ� ��رون م� �ب ��ادرة ت�شييد
ال �ن �� �ص��ب ال� �ت ��ذك ��اري  ..معتربين
�أن �ه��ا ل�ف�ت��ة �إن �� �س��ان �ي��ة ت�ع�ك����س مدى
اح �ت��رام وت �ق��دي��ر دول� ��ة الإم� � ��ارات
للأيدي العاملة باختالف ثقافاتها
وج�ن���س�ي��ات�ه��ا و� �ض �م��ان ح �ق��وق هذه
العمالة ورعايتها.
وا��س�ت�م�ع��وا �إىل � �ش��رح ع��ن الن�صب
التذكاري الذي جاء ت�شييده عرفاناً
باجلهود والإجن� ��ازات املذهلة التي
حققها �أك�ثر من � 200أل��ف عامل
م��ن جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل وتفانيهم
يف العمل م��ن �أج��ل �إجن��از ال�صروح
العمرانية يف موقع احلدث العاملي.

وي���ض��م ال�ن���ص��ب ال �ت��ذك��اري �أعمدة
ح�ج��ري��ة �أ��س�ط��وان�ي��ة ال���ش�ك��ل نق�ش
عليها ا� �س��م ك��ل ع��ام��ل م��ن العمال
امل�شار �إليهم ومتتد �سل�سلة الأعمدة
املقتطع ك��ل منها م��ن حجر واحد
ع�ل��ى ط��ول امل�م��ر ال��رئ�ي����س حلديقة
اليوبيل يف "�إك�سبو  2020دبي".
ي �� �ش��ار �إىل �أن � ��ه م �ن��ذ و� �ض ��ع حجر
الأ�سا�س لبناء املوقع يف عام 2015
�أك �م �ل��ت ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة �أك�ث�ر من
 240مليون �ساعة عمل ،حمولة
ما كان يف ال�سابق �صحراء رملية �إىل
م��وق��ع «�إك���س�ب��و  2020دب ��ي» على
�صورته املبهرة احلالية وهو مدينة
م�ستقبلية عاملية امل�ستوى ،وحمور
رئ �ي ����س يف خ �ط��ة دب� ��ي احل�ضرية

.2040
وط��وال فرتة الت�شييد والبناء اتبع
«�إك�سبو 2020دبي» ا�سرتاتيجية
�شاملة ب�ع�ن��وان «م�ع�اً �أف���ض��ل» وهي
مقاربة �إيجابية ت�أ�س�ست على قيم
ال�صحة وال�سالمة ورفاهية العمال
 ،وت��دع��م ه��ذه اال�سرتاتيجية �ست
رك ��ائ ��ز ه� ��ي :ال� �ق� �ي ��ادة واالت �� �ص ��ال
وال� �ك� �ف ��اءة وال� �ت ��وا�� �ص ��ل وامل� �ك ��اف� ��أة
وال �ت �ق ��دي ��ر وال� �ت� �ق ��دم املتوا�صل.
وت�شمل كل ركيزة عدداً من الأن�شطة
والربامج.
ك�م��ا زار ال� ��وزراء وك �ب��ار امل�س�ؤولني
ج � �ن� ��اح دول � � ��ة االم� � � � � ��ارات مبدين
�إعجابهم باجلناح الذي مت ت�شييده
على م�ساحة � 15أل��ف م�تر مربع

وب� ��ارت � �ف� ��اع �أرب � �ع � ��ة ط� ��واب� ��ق وج� ��اء
ت�صميمه م��راع�ي�اً مل�ب��د�أ اال�ستدامة
التي ت�سعى دولة الإمارات لتحقيقه
يف خمتلف �أوجه م�سريتها التنموية
ومبا يتما�شى مع الأه��داف العاملية
يف جم � ��ال احل � �ف� ��اظ ع �ل ��ى امل� � ��وارد
والبيئة.
وزاروا �أج �ن �ح��ة ع� ��دد م ��ن ال� ��دول

امل�شاركة يف �إك�سبو  2020دب��ي ..
م�شيدين مب�ستوى التنظيم لهذا
احلدث العاملي.
يذكر �أن حوار �أبو ظبي الذي ت�أ�س�س
يف العام  2008يعترب �أول منتدى
�إق �ل �ي �م��ي ل �ل �ح ��وار وال� �ت� �ع ��اون بني
الدول الآ�سيوية املر�سلة وامل�ستقبلة
للعمال بهدف التعرف على �أف�ضل

املمار�سات لتنقل العمالة بني هذه
ال� � ��دول ح �ي��ث ي �� �ض��م يف ع�ضويته
الإم � � � ��ارات وال �� �س �ع��ودي��ة والكويت
وعمان والبحرين وقطر وماليزيا
�إىل جانب �أفغان�ستان وبنغالدي�ش
وال�صني والهند و�إندوني�سيا ونيبال
وب��اك���س�ت��ان وال�ف�ل�ب�ين و�سريالنكا
وتايالند وفيتنام.

حممية املرزوم لل�صيد ت�ستقبل ال�صقارين وهواة ال�صيد التقليدي غد ًا

جتربة فريدة لل�صيد بال�صقور وال�سلوقي دون اال�ستعانة ب�أي �أ�سلحة
توفر مقنا�ص حبارى و�أرانب وظبي �ضمن �إطار ال�صيد امل�ستدام

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن ��ت جل �ن��ة �إدارة املهرجانات
وال�برام��ج الثقافية وال�تراث�ي��ة عن
�إط�ل�اق املو�سم ال�سابع م��ن حممية
امل� ��رزوم لل�صيد مبنطقة الظفرة،
�أول و�أكرب حممية يف دولة الإمارات
ملمار�سة ال�صيد بالطرق التقليدية
ع ��ن ط��ري��ق ال �� �ص �ق��ور وال�سلوقي،
خالل الفرتة من  1نوفمرب اجلاري
ول �غ��اي��ة منت�صف ف�ب�راي��ر 2022
،حيث تقدم املحمية جتربة ثقافية
و�سياحية فريدة لل�صيد التقليدي،
وت �ع��زز ال��وع��ي ب��ال �� �ص �ق��ارة و�صون
البيئة والرتاث.
ق��ال عبيد خلفان امل��زروع��ي ،مدير
�إدارة ال �ت �خ �ط �ي��ط وامل� ��� �ش ��اري ��ع يف
جل�ن��ة �إدارة امل�ه��رج��ان��ات والربامج
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ت�راث �ي ��ة� ،إن حممية
امل� ��رزوم لل�صيد ��س�ت�ب��د�أ با�ستقبال

ال�صقارين وه��واة ال�صيد التقليدي
وال ��زوار ب�شكل يومي خ�لال مو�سم
ال�صيد وملدة � 7أيام �أ�سبوع ًيا ،خالل
فرتتني لل�صيد يف اليوم (�صباحية
وم�سائية) ،وتوفر املحمية ملرتاديها
جت ��رب ��ة ل�ل�ا� �س �ت �م �ت��اع بالطبيعة
وال�ب�ي�ئ��ة اخل�ل�اب��ة ال �ت��ي مت �ت��از بها
املحمية �إىل جانب ممار�سة هواية
ال�صيد التقليدي �ضمن �إطار ال�صيد
امل�ستدام ،ووف�ق��ا لقانون ال�صيد يف
�إمارة �أبوظبي.
و�أك��د امل��زروع��ي �أن��ه يف ظ��ل النجاح
الكبري الذي حققته حممية املرزوم
لل�صيد يف موا�سمها ال�ستة ال�سابقة،
نوا�صل اليوم هذه املبادرة الفريدة
من نوعها ،وذلك تنفيذا لتوجيهات
القيادة الر�شيدة يف دعم هذا النوع
من الريا�ضات التقليدية والرتاثية
لأب � �ن� ��اء دول � ��ة الإم � � � ��ارات العربية
امل �ت �ح ��دة ودول جم �ل ����س التعاون

االمارات العربية املتحدة

اخلليجي ،وان�ط�لاق��ا م��ن االهتمام
الكبري ال��ذي �أواله ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان "طيب اهلل ثراه"،
لل�صقارة باعتبارها �إرثا ثقافيا هاما
وق �ي �م��ة م �ع �ن��وي��ة ك �ب�ي�رة وج ��زئ ��ا ال
يتجز�أ من الهوية الوطنية والرتاث
الإماراتي.
و�أو�ضح املزروعي �أن �أهداف املحمية
ت�ت�م�ث��ل يف امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى البيئات
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ال �ت��ي ت ��أوي �ه��ا املنطقة
املحمية ،حماية عنا�صرها احليوية
واجل �ي ��ول ��وج �ي ��ة ،وت �ع��زي��ز برامج
�إعادة توطني الأنواع الربية املهددة
ب��االن �ق��را���ض ،وتخ�صي�ص املحمية
كموئل لل�صقارة بالأ�سلوب التقليدي،
م�شرياً �إىل �أن املحمية ا�ستقطبت
م�ن��ذ ان�ط�لاق�ه��ا ع��ام � 2015أكرث
من � 7200شخ�ص من ال�صقارين
وال�سياح ال�ع��رب والأج��ان��ب ،خا�صة
م� ��ن ع �� �ش ��اق ال� ��� �ص� �ق ��ارة وال�صيد

التقليدي وال�سياحة ال�صحراوية،
�إ��ض��اف��ة للعديد م��ن ممثلي و�سائل
الإعالم املحلية والعربية والدولية.
ق ��ال �أح �م��د ب��ن ه �ي��اي املن�صوري،
م ��دي ��ر حم �م �ي��ة امل� � � ��رزوم لل�صيد،
�إن امل�ح�م�ي��ة ت��وف��ر ل�ع���ش��اق ال�صيد
التقليدي مقنا�ص ح�ب��ارى و�أرانب
وظ�ب��ي و��س��ط بيئة مالئمة و�آمنة،
ح�ي��ث ي�ت��م ا��س�ت�ق�ب��ال رواد املحمية
وزواره��ا �ضمن فرق لل�صيد ،بحيث
يكون مع كل فريق �صيادين اثنني
حم�ت�رف�ي�ن ،وي� �ت ��م ال�ت�رك �ي ��ز على
ال�صيد ب��ال���ص�ق��ور وال���س�ل��وق��ي دون
اال��س�ت�ع��ان��ة ب ��أي��ة �أ��س�ل�ح��ة مهما كان
ن��وع �ه��ا ،وال �ت �ن �ق��ل خ �ل�ال املحمية
با�ستخدام ال�سيارات الكال�سيكية �أو
ال�سيارات اخلا�صة باملجموعات.
و�أ� �ش��ار امل�ن���ص��وري �إىل �أن املحمية
ت �ق��دم خ���ص��م ع�ل��ى ��ص�ي��د احلبارى
ل��دع��م ال �� �ص �ق��اري��ن وه � ��واة ال�صيد

�إجتماع خربة

وزارة العدل
العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
حمكمة ال�شارقة االحتادية  -املحكمة الإ�ستئنافية املدنية
يف الدعوى رقم (  )SHCAPCIBANK2021/0001735االفال�س
حم�ضر اجتماع �إدارة الدعوى

باالجتماع املنعقد اليوم 2021/10/31 :
بح�ضور مدير الدعوى  /ح�سن خالد عبداهلل ال�سلمان
قدمت الق�ضية رقم ( )SHCAPCIBANK2021/0001735االفال�س
املرفوعة من  /امل�ست�أنف  :مولد�س برتوكيم ذ.م.م
امل�ست�أنف  :فيوا�سفات كومار رادهي �شام �سا�سرتي
 امل�ست�أنف �ضده � -2سي جيه للتجارة العامة �ش.ذ.م.م�ضد - /امل�ست�أنف �ضده  -1م�سايف لتجارة الديزل �ش.ذ.م.م
 امل�ست�أنف �ضده  -4بنــك برودا امل�ست�أنف �ضده � -3ستيت بنك اوف �أنديا  -مكتب متثيل م�صريف امل�ست�أنف �ضده  -6م�صرف االمارات اال�سالمي (�ش.م.ع) امل�ست�أنف �ضده  -5بنك ابوظبي االول �ش.م.ع فرع دبي ذ.م .م امل�ست�أنف �ضده  -8حبيب بنك اي  .جي زيوريخ  -فرع ال�شارقة امل�ست�أنف �ضده  -7بنك االمارات دبي الوطني �ش م ع فرع امل�ست�أنف �ضده  -10بنك امل�شرق (�شركة م�ساهمة عامة) امل�ست�أنف �ضده  -9م�صرف عجمان �ش م ع  -فرع دبي امل�ست�أنف �ضده  -12فان جيلز للتجارة العامة ذ.م.م امل�ست�أنف �ضده  -11يونيبتون للخر�سانة اجلاهزة فرع العنياملح�ضر
 ح�ضرت وكيلة امل�ست�أنفني (مولد�س برتوكيم ذ.م.م  -فيوا�سفات كومار رادهی �شام �سا�سرتي )  ،املحامية �أمل ال�سبيعي � -سابقة احل�ضور ح�ضر مندوب وكيل امل�ست�أنف �ضده ( بنــــــــــك برودا ) ويدعى � /أجمد جابر ال�سعيد � ،سابق احل�ضور ، ح�ضر مندوب وكيل امل�ست�أنف �ضده ( بنك ابوظبي االول �ش.م.ع ) ويـدعى � /أحمد حممود حممد ال�سيد بكار � ،سابق احل�ضور وطلب الإحالة ح�ضر وكيل امل�ست�أنف �ضده (حبيب بنك اي جي زيوريخ) املحامي  /احمد االمريي  -من مكتب احمد االمريي للمحاماة مت التعرف عليه من خالل بطاقةاملحاماة �صادرة من وزارة العدل برقم قيد (  - ) 499و طلب االحالة
 ح�ضر مندوب وكيل امل�ستانف �ضدهم (بنك االمارات دبي الوطني �ش م ع  -م�صرف االمارات اال�سالمي ا�ش.م.ع )  ،و يدعى  /عبدالرازق حممود عو�ض  -منمكتب خليفة بن هويدن  -مبوجب وكالة مرفق ن�سخه منها يف النظام و مت التعرف عليه من خالل بطاقة الهوية مرفق ن�سخه منها يف النظام  -طلب اجال
لتقدمي مذكرة رد
 مل يح�ضر من ميثل امل�ست�أنف �ضده ( م�سايف لتجارة الديزل �ش.ذ.م.م ) مل يح�ضر من ميثل امل�ست�أنف �ضده ( م�صرف عجمان �ش م ع) مل يح�ضر من ميثل امل�ست�أنف �ضده ( �سي جيه للتجارة العامة �ش.ذ.م.م ) مل يح�ضر من ميثل امل�ست�أنف �ضده ( �ستيت بنك اوف �أنديا  -مكتب متثيل م�صريف ) مل يح�ضر من ميثل امل�ست�أنف �ضده (بنك امل�شرق� -شركة م�ساهمة عامة ) مل يح�ضر من ميثل امل�ست�أنف �ضده ( يونيبتون للخر�سانة اجلاهزة فرع العني ) ورد كتاب التحري و باالت�صال تبني ان هواتف التوا�صل مغلقة  -العنوان غري وا�ضح (مكتب ميزانني  5/4 -ملك اخلدمات العقارية  -القرهود) بناء على ما تقدم قرر مكتب ادارة الدعوي  :اعالن امل�ست�أنف �ضدها (فان جيلز للتجارة العامة ذ.م.م) ن�شرا باجلريدة و لتقدمي املذكرات ملن ي�شاء والت�أجيل جلل�سة . 8/11/2021

مدير الدعوى

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
ال�سادة  /ا�س �سي بيه ال ايي جورنيف هون�سيجرن  -املدعى عليها الثالثة
املو�ضوع  /االعالن بالن�شر عن موعد اجتماع اخلربة
يف الدعوى رقم  2017-7415جتاري (كلي) /ال�شارقة
نـوع الدعـوى  :جتاري (كلي)  -حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
باال�شارة اىل املو�ضوع اعاله ,حيث مت تكليفنا للقيام باعمال اخلربة وفقا للمهمة
الواردة يف احلكم ال�صادر يف الدعوى و بعد حماوالت االت�صال باملدعى عليه بدون
رد ،ونظرا لعدم وجود اي و�سيلة ات�صال اخرى يرجى التف�ضل باالعالن بالن�شر عن
ح�ضوره اجتماع اخلربة يف مبقر اخلبري يف �شارع ال�شيخ زايد بناية زايد 404 – 2
�أو عرب برنامج زوم بتاريخ  17/11/2021العا�شرة �صباحاً م�صطحبني معكم
كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري
TO; SCBLE Gornev-Honsigner - Third Defendant
Subject / Announcement in publication of the date of the expert meeting in Case No.
7415-2017 Commercial (total) / Sharjah
Case type: Commercial (total) - Sharjah Federal Court of First Instance
With reference to the above subject, as we were assigned to carry out expert work in
accordance with the task contained in the judgment issued in the case and after attempts
to contact the defendant without a response, and in the absence of any other means
of communication, please kindly announce by publication that he attended the expert
meeting at the expert's headquarters on Sheikh Zayed Road Zayed Building 2 - 404 or
through the Zoom program on 17/11/2021 ten in the morning, bringing with you all the
documents you wish to submit to the expert.

اخلبري د .با�سم ح�سن

التقليدي ،وتوفر املحمية املبيت يف
خم ّيمات خا�صة ،مقابل ر�سوم رمزية
(املخيم امللكي ،خميم النخبة ،مقيال
خا�ص) ،ويتم ا�ستقبال الزوار �ضمن
فرق لل�صيد برفقة �صياد حمرتف،
م �ن��وه �اً �أن ع �ل��ى ج �م �ي��ع ُم ��رت ��ادي
املحمية التق ّيد ب�ق��ان��ون ال�صيد يف
�إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي �ضمن �إط��ار ال�صيد
املُ�ستدام ،و االلتزام ببع�ض ال�شروط
ال���ض��روري��ة ال�ت��ي ّ
مت اع�ت�م��اده��ا مبا
يكفل جناح جتربة ال�صيد للجميع،
وعدم �إحل��اق �أي �ضرر باملحمية وما
حت�ت��وي��ه م��ن ك�ن��وز طبيعية ،وعدم
الت�سبب ب��أي �إزع��اج �أو �إي��ذاء للحياة
الربية �أو الأ�شجار �أو النباتات.
ي��ذك��ر �أن حممية امل� ��رزوم لل�صيد،
ت�ب�ع��د ع��ن م��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي حوايل
� �س��اع��ة ب��ال �� �س �ي��ارة (120-100
كيلومرتاً) ،وتختلف عن حمميات
احل �ي��اة ال�ب�ري��ة يف خم�ت�ل��ف �أنحاء

ال� � �ع � ��امل ،ل �ي ����س ف� �ق ��ط بامل�ساحة
ال���ش��ا��س�ع��ة امل �م �ت��دة حل� ��وايل 923
كيلومرتاً مربعاً ،ولكن بتفردها يف
جم��ال ال�صيد التقليدي بال�صقارة
وال�سلوقي وكذلك فرا�سة ال�صحراء
وخم �ت �ل��ف �أوج � ��ه ال �ت��راث البدوي
ال�صحراوي ،لتكون الأوىل عاملياً يف
هذا املجال ،فيما توفر فر�صة ل�صيد
الأرن��ب وطائر احلبارى عن طريق
ال�صقور ،و�صيد الظبي عن طريق
ال�سلوقي ،ويتم يتم توفري الطرائد
م��ن م��راك��ز الإك�ث��ار املعروفة ولي�س
من الربية.
وت �ق �ت �� �ص��ر الإق� � ��ام� � ��ة يف املحمية
ع �ل��ى اخل �ي��م ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،والتنقل
ب��ا��س�ت�خ��دام ال���س�ي��ارات الكال�سيكية
�أو ال�سيارات اخلا�صة باملجموعات،
ويتم تقدمي العديد م��ن امل�أكوالت
ال�شعبية من خالل املطبخ الإماراتي
املتوفر يف املحمية ،وب�إمكان مرتادي

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

املحمية التجول يف خمتلف �أرجاء
املحمية ذات امل�ساحة ال�شا�سعة والتي
تقدر بنحو  923كيلو مرتاً مربعاً،
واال� �س �ت �م �ت��اع مب �� �ش��اه��دة النباتات
الربية التي تنمو يف منطقة الظفرة
ب�إمارة �أبوظبي مثل (الغ�ضا ،الرمث،
ال�شنان ،احل��اذ وغريها) ،بالإ�ضافة
�إىل ع��دد م��ن احل�ي��وان��ات ال�ت��ي تعد
منطقة الظفرة موئ ً
ال تعي�ش فيه كـ

فقدان جواز �سفر
ف � �ق� ��د امل� � ��دع� � ��و  /ال� ��ون� ��ا
داي ��اه ��ان اج��ان��ا  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()P6900725A
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0568872410

(الأرانب ،طيور ،الغزالن ،احلبارى،
الظبي(.
ك�م��ا ت�ق��دم حممية امل� ��رزوم لل�صيد
عدد من الن�شاطات ،ومنها (تنظيم
رح �ل�ات ل�ل�م�ج�م��وع��ات ال�سياحية،
ب � �ه� ��دف ال � �ت � �ع � � ّرف ع� �ل ��ى ال� �ط ��رق
التقليدية لل�صيد بال�صقور ،تنظيم
رحالت لطلبة للتعرف على املوروث
الثقايف اخلا�ص بال�صيد بال�صقور).
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

فقدت �شهادة �أ�سهم �صادرة
م��ن � �ش��رك��ة م �ن��ازل با�سم/
ع � � �ب� � ��داهلل ح� ��� �س ��ن غ ��ري ��ب
عبداهلل البلو�شي �شهادة رقم
 ، ١٠٢٥٥٠٦ /عدد اال�سهم /
 ٢١٥٥٠٦ف�م��ن ي�ع�ثر عليها
الرجاء االت�صال على الرقم
التايل ٠٥٠٦٦٣٥٥١٥

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0022194

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0022217

املخطر � -:شركة �سحر ال�صحراء للخدمات الفنية �ش،ذ،م،م ،املرخ�صه من دائرة االقت�صادية دبي برقم ()772694
وميثلها بالتوقيع مبوجب الوكاله رقم � 140491/1/2021شركة (حت�صيل ل حت�صيل الديون ذ م م ) واملرخ�صه من دائرة
التنمية االقت�صادية يف عجمان بالرقم ( )99068وميثلها املدير /كانویل �شهزاد منری ح�سن  -باك�ستاين اجلن�سية ويحمل
بطاقة هويه رقم  784197261695759العنوان املختار � -:إمارة ال�شارقة  -دوار ال�ساعة  -بناية دميا�س – الطابق
الثامن  -مكتب  804هاتف  - 065214567فاك�س  065214576بريد �إلكرتوين shahzad@atlawyers. :
 - netمبوجب التوكيل رقم  2021/1/140491بتاريخ � 2021/06/29ضـد كل من املخطر �إليها � :شركة
نقطة القوة لالعمال الكهربائية وامليكانيكية �ش ذ م م  -العنوان  -:ثنايا ( - - )5بر دبي  -دبي  -هاتف 0507499198
 - 043966771-045523777رقم مكاين 73893 12656املو�ضوع  /تكليف املخطر �إليها على بالوفاء مببلغ ( )156,086،56درهم (مائه و�سته خم�سون الف و�سته وثمانون درهم
و�سته وخم�سون فل�سا)
تداين املخطرة املخطر �إليها مببلغ وقدره ( )156,086،56درهم مبوجب فواتري �صادرة من املخطرة اىل املخطر �إليها
وموقعة من قبل املخطر �إليها ل�صالح املخطرة وبياناها كالتايل رقم الفاتورة تاريخ الفاتورة قيمة الفاتورة

الإجمايل 156,086،56
حني تقدمت املخطرة ل�صرف قيمة تلك الفواتري �إىل املخطر �إليها رف�ضوا �سداد قيمة تلك ال�شيكات على الرغم من ا�ستنفاد
كافة الطرق واملحاوالت الودية املمكنة من قبل املخطرة  ،لذلك  ،ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديونية املذكور خالل
خم�سة �أيام من تاريخ �إخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا
الإخطار للعلم مبا جاء به ،وهذا �إخطار منا بذلك

الكاتب العدل

املخطر  -:ح�سننی رفیق حممد رفیق ب�صفته مدير �شركة طريق مردف للخدمات الفنية ذ،م،م و ميثله مبوجب التوكيل رقم
 2021/1/139699ال�سيد  /كانویل �شهزاد منری ح�سنی و يحمل الهوية رقم  - 784197261695759العنوان املختار -:
�إمارة ال�شارقة – دوار ال�ساعة  -بناية دميا�س – الطابق الثامن – مكتب  804هاتف  - 065214567فاك�س 065214576
املخطر �إليه � :شركة جنمة املبارك للتجارة العامة ذ،م،م - ،العنوان  -:ديرة – هور العنز �شرق – �ش  -22A 133دبي
هاتف  0506246184 - 042242313رقم مكاين 96807 33620
املو�ضوع  /تكليف املخطر �إليهم على بالوفاء مببلغ ( )123,062،00درهم
تداين املخطرة املخطر �إليهم مببلغ وقدره ( )123,062،00درهم مبوجب �شيكات �صادرة من املخطرة اىل املخطر �إليهم وموقعة من
قبل املخطر �إليهم ل�صالح املخطرة وبياناها كالتايل-:
البنك امل�سحو عليه
قيمة ال�شيك
تاريخ ال�شيك
رقم ال�شيك
بنك �أبو ظبي التجاري
12,285.00
31/5/2021
3305
بنك �أبو ظبي التجاري
8,522.00
30/4/2021
3242
بنك �أبو ظبي التجاري
10,000.00
23/4/2021
3241
بنك �أبو ظبي التجاري
12,700.00
10/3/2021
3092
بنك �أبو ظبي التجاري
14,234.00
31/1/2021
2933
بنك �أبو ظبي التجاري
14,234.00
23/1/2021
2932
بنك �أبو ظبي التجاري
12,987.00
31/3/2021
3094
بنك �أبو ظبي التجاري
12,700.00
16/2/2021
3090
بنك �أبو ظبي التجاري
12,700.00
25/2/2021
3091
بنك �أبو ظبي التجاري
12,700.00
20/3/2021
3093
123,062.00
الإجمايل
حني تقدمت املخطرة ل�صرف تلك ال�شيكات ارتدت دون �صرف , ..حيث ان املخطر �إليهم رف�ضوا �سداد قيمة تلك ال�شيكات على الرغم
من ا�ستنفاد كافة الطرق واملحاوالت الودية املمكنة من قبل املخطرة .وعليه فان املخطرة مبوجب هذا الإخطار تكلف املخطر �إليهم
ب�ضرورة دفع قيمة تلك ال�شيكات واال �سوف ت�ضطر �آ�سفة �إىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم  ،لذلك  kف�إن املخطرة ينذر
املخطر �إليهما باالتي � :أوال� -:سداد مبلغ وقدره ( )123,062،00درهم قيمـة الـدين املرت�صد يف ذمة املخطر �إليهم وامل�ستحق الأداء
للمخطرة مبوجب ال�شيكات املبينة تف�صيال ب�صدر هذا الإخطار وذلك يف خالل (  5ايام ) خم�سة �أيام من تاريخ هذا الإخطار .ثانيا
� -:ستقوم املخطرة باتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة حلفظ حقوقها قبل املخطر �إليهم ومنها ا�ست�صدار امر �أداء اذ مل ت�ستجيبوا ملا
ورد يف البند �أوال يف هذا الإخطار يف املدة املحددة قانون  ،مع حفظ كافة حقوق املخطرة الأخرى ب�سائر �أنواعها قبل املخطر �إليهم  ،و
اطلب من ال�سيد كاتب العدل الت�صديق على ذلك…
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�أخبـار الإمـارات

 1.2مليون درهم من دبي الإ�سالمي لدعم الربامج ال�صحية مبركز الهالل الطبي بال�شارقة
•• �أبوظبي-وام:

ق��دم بنك دب��ي الإ�سالمي مبلغ مليون و� 200أل��ف دره��م من زكاة
م��ال البنك لدعم عيادة ال�سكري يف مركز الهالل الأحمر الطبي
بال�شارقة ،وي�شمل مبلغ التربع تكلفة املراجعات الطبية وفحو�صات
امل�خ�ت�بر ال���ش��ام�ل��ة للمر�ضى م��ن الأ� �س��ر املتعففة والأك�ث��ر حاجة
وم�ستحقي �أم��وال الزكاة .ي�أتي هذا الدعم وفقا التفاقية التعاون
امل�شرتك املوقعة ب�ين بنك دب��ي الإ��س�لام��ي وهيئة ال�ه�لال الأحمر
الإم��ارات��ي ،حيث يعترب بنك دب��ي الإ��س�لام��ي داع�م�اً �سخياً وراعياً
ا�سرتاتيجياً للمر�ضى املحتاجني وامل�سجلني يف الهيئة مببالغ �سابقة
مت اعتمادها بلغت �أكرث من �ستة ماليني درهم .وتعترب مبادرة بنك
دب��ي الإ��س�لام��ي ال�سخية لها عظيم الأث��ر على املجتمع مب�ساعدة

املر�ضى الفقراء والأكرث حاجة من م�ستحقي �أموال الزكاة ،وي�سعى
ال�ط��رف��ان دوم ��ا ل�ت�ع��اون مثمر وف �ع��ال يف ��س��اح��ات ال �ب��ذل والعطاء
الإن�ساين .و�أعرب �سعادة �سامل الري�س العامري نائب الأمني العام
لل�ش�ؤون املحلية يف هيئة الهالل الأحمر ،عن تقدير الهيئة ملبادرات
بنك دبي الإ�سالمي التي تعزز جهود الهيئة الإن�سانية والتنموية،
و�أكد �أن البنك ظل على الدوام �شريكا �أ�سا�سيا وم�ساندا قويا لربامج
الهيئة وم���ش��اري�ع�ه��ا الإن���س��ان�ي��ة م��ن �أج ��ل حت�سني ح�ي��اة ال�شرائح
ال�ضعيفة و املحتاجني .وقال العامري �إن بنك دبي الإ�سالمي الذي
ي�ضطلع ب��دور ح�ي��وي يف دف��ع عجلة االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي مل يغفل
م�س�ؤوليته االجتماعية والإن�سانية داخل الدولة من خالل م�ساندته
امل�ستمرة ورعايته الكرمية لأن�شطة وب��رام��ج الهيئات وامل�ؤ�س�سات
الإن�سانية و على ر�أ�سها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
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ال�صحة تنظم فعاليات توعوية خالل حتدي دبي للياقة 2021
•• دبي -وام:

تنظم وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع � -ضمن مبادرة معكم حلياة ن�شطة  -جمموعة
من الأن�شطة والفعاليات كجزء من م�شاركتها يف حتدي دبي للياقة  2021وذلك
اب�ت��داء م��ن �أم����س ومل��دة �شهر ك��ام��ل حيث ت�ستهدف الفعاليات املوظفني واملجتمع
ب�شكل عام بهدف الت�شجيع على تبني �أمناط حياة �صحية مرتبطة بالغذاء ال�صحي
والن�شاط البدين مبا يتواكب مع م�ؤ�شرات الأجندة الوطنية بخف�ض معدالت الإ�صابة
بالأمرا�ض وال�سمنة وتدعم �أه��داف اال�سرتاتيجية الوطنية جل��ودة احلياة والتي
ت�شجع على �أ�سلوب حياة �صحي ون�شط .و�أك��د �سعادة الدكتور ح�سني عبد الرحمن
الرند الوكيل امل�ساعد لقطاع ال�صحة العامة �أن امل�شاركة يف "حتدي دب��ي للياقة"
يندرج �ضمن فعاليات مبادرة "معكم حلياة ن�شطة" بهدف ن�شر الوعي ب�أهمية الن�شاط
البدين يف متكني املوظفني و�أف��راد املجتمع من �إج��راء تغيريات �إيجابية ت�ساهم يف
املحافظة على ال�صحة للحد من �أمرا�ض ال�سكري وال�سمنة والقلب وحت�سني ال�صحة

النف�سية وحتفيز الطاقات الإيجابية ون�شر ال�سعادة وتعزيز القدرات الإنتاجية مبا
ي�ساهم يف بناء جمتمعي �صحي و�سعيد ومنتج .ون��وه �إىل �أن برنامج "معكم حلياة
ن�شطة" هو �أحد الربامج ال�صحية التوعوية التي تنفذها الوزارة ملكافحة ال�سمنة
وف��ق حم��اور و�أن�شطة لتعزيز ال��وع��ي ب��أمن��اط احل�ي��اة ال�صحية يف املجتمع و�ضمن
الربنامج الوطني خلف�ض معدل ال�سمنة واليافعني ومتكني الأفراد من تبني �أمناط
حياة �صحية وخلق بيئة داعمة لل�صحة ت�ساهم يف احلد من انت�شار الأمرا�ض غري
ال�سارية .و�أو�ضحت نوف خمي�س نائبة مدير �إدارة تعزيز ال�صحة بالوزارة �أن ممار�سة
الن�شاط البدين وتبني �أمن��اط حياة �صحية ت�سهم بتجديد الطاقة وحت�سني املزاج
للمجتمع واملوظفني لتحقيق �أهدافهم الأمر الذي ي�ؤدي �إىل زيادة الرتكيز وتقليل
خماطر الإ�صابة بالأمرا�ض وتعزيز ال�صحة النف�سية وخف�ض معدل التغيب عن
العمل والدرا�سة وتقلي�ص النفقات على الرعاية ال�صحية بالإ�ضافة �إىل تغيري املفهوم
التقليدي الذي يح�صر ممار�سة الن�شاط البدين بال�صاالت الريا�ضية وتو�ضيح طرق
و�أ�ساليب متكن من ت�أدية متارين ريا�ضية ب�شكل يومي �أثناء احلياة اليومية.
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�سفري الإمارات يلتقي وزير خارجية نيجرييا عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزيرة خارجية لي�سوتو يف �إك�سبو 2020
•• �أبوجا  -وام:

ال �ت �ق��ى � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ور ف �ه��د عبيد
حممد التفاق �سفري دول��ة الإم��ارات
ل��دى �أب��وج��ا ،معايل جيفري �أونياما
وزي ��ر خ��ارج �ي��ة ج�م�ه��وري��ة نيجرييا
االحتادية ،وذلك يف دي��وان عام وزارة
اخلارجية يف العا�صمة �أبوجا.
ون �ق��ل � �س �ع��ادة ال���س�ف�ير �إىل معاليه
حتيات �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان وزي��ر اخل��ارج�ي��ة والتعاون
ال� ��دويل ،ومت�ن�ي��ات��ه حل�ك��وم��ة و�شعب
جمهورية نيجرييا االحت��ادي��ة بدوام
التقدم واالزدهار.
من جانبه حمل معاليه �سعادة ال�سفري
حت �ي��ات��ه �إىل ��س�م��و ال �� �ش �ي��خ عبداهلل
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر اخلارجية
والتعاون ال��دويل ،ومتنياته حلكومة
و�شعب دول��ة الإم ��ارات ب��دوام التقدم
واالزدهار .وجرى خالل اللقاء ،بحث

جممل العالقات الثنائية الوطيدة،
ك�م��ا ن��اق����ش اجل��ان �ب��ان التح�ضريات
اجل��اري��ة الن�ع�ق��اد ال�ل�ج�ن��ة امل�شرتكة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �� �ص��دي �ق�ين ،واملقرر
انعقادها يف  15نوفمرب املقبل ،والتي
ت�ع��د ف��ر��ص��ة مهمة ل�ت�ع��زي��ز التعاون
وال �ت �ن �� �س �ي��ق ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن يف كافة
امل �ج��االت ،وت�ب��ادل اخل�ب�رات ومتابعة

تنفيذ االت�ف��اق�ي��ات والربوتوكوالت
ومذكرات التفاهم املوقعة بينهما.
ك �م��ا ب �ح��ث اجل��ان �ب��ان التح�ضريات
لالحتفال باليوم الوطني لنيجرييا
يف " �إك���س�ب��و  2020دب��ي " واملقرر
يف  3دي���س�م�بر امل�ق�ب��ل ،وال� ��ذي ي�أتي
يف �إط��ار تعزيز التعاون عرب خمتلف
ال �ق �ط��اع��ات مب��ا يف ذل ��ك التدفقات

ال�ت�ج��اري��ة واال��س�ت�ث�م��اري��ة بالإ�ضافة
لل�سياحة العالجية والبنية التحتية
وال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة والأم ��ن الغذائي
واالقت�صاد الإبداعي .
و�أ�� �ش ��ار � �س �ع��ادة ال���س�ف�ير �إىل حر�ص
دول��ة الإم ��ارات على تعزيز الروابط
امل�شرتكة ب�ين البلدين ال�صديقني،
وتعميق ال�ع�لاق��ات الثنائية ،م�شريا
�إىل �أن اليوم الوطني لنيجرييا خالل
"�إك�سبو  2020دبي" �سي�شكل فر�صة
لت�سليط ال�ضوء على التنوع الثقايف
ل�ن�ي�ج�يري��ا و�إجن ��ازات� �ه ��ا يف خمتلف
امل � �ج� ��االت .م ��ن ج��ان �ب��ه �أك � ��د معايل
وزي��ر خارجية نيجرييا رغبة بالده
يف تعزيز التعاون مع دولة الإمارات،
م�شريا �إىل �أن الفرتة احلالية ت�شكل
فر�صة مميزة للبناء على ال�شراكات
القائمة وخلق فر�ص ج��دي��دة كفيلة
بالدفع قدما يف العالقات الثنائية يف
�شتى املجاالت.

•• دبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ ع �ب��داهلل بن
زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان وزي� ��ر اخلارجية
والتعاون ال��دويل  -يف مقر �إك�سبو
 2020دب��ي  -م�ع��ايل مات�سيبو
رام� ��اك� ��و وزي� � ��رة خ��ارج �ي��ة مملكة
لي�سوتو.
ب� �ح ��ث اجل� ��ان � �ب� ��ان خ� �ل��ال اللقاء
ال � �ع �ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب �ي�ن دول� ��ة
الإم � ��ارات ومم�ل�ك��ة لي�سوتو و�سبل
تعزيزها وا�ستك�شاف �آف ��اق �أرحب
ل �ل �ت �ع��اون يف امل � �ج� ��االت ك ��اف ��ة مبا
يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
و�شعبيها.
كما تناول اللقاء عددا من الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك ودور �إك�سبو
 2020دبي يف خلق فر�ص جديدة
ل�ل�ت�ع��اون ب�ين ال ��دول امل���ش��ارك��ة مبا
ي��دع��م ج �ه��ود ال �ت �ن �م �ي��ة ال�شاملة

وامل�ستدامة يف املجتمعات.
ورحب �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان مبعايل مات�سيبو راماكو ..
م�ؤكدا على العالقات املتميزة التي
جتمع بني دولة الإم��ارات ولي�سوتو
واحل��ر���ص ع�ل��ى ت�ع��زي��زه��ا وتنمية

التعاون وال�شراكة بني البلدين يف
املجاالت كافة.
و�أ��ش��اد �سموه مب�شاركة لي�سوتو يف
�إك�سبو  2020دبي وحر�صها على
ال �ت��واج��د يف ه ��ذا احل� ��دث العاملي
ال � �ب� ��ارز م ��ع �أج� � ��ل ت �ع��زي��ز ج�سور

ال �ت��وا� �ص��ل م��ع ال �ع��امل وف �ت��ح �آف ��اق
�أرحب للتعاون وال�شراكة والتنمية.
ح���ض��ر ال �ل �ق��اء  ..م �ع��ايل رمي بنت
�إب ��راه �ي ��م ال �ه��ا� �ش �م��ي وزي � ��رة دول ��ة
ل�ش�ؤون التعاون الدويل املدير العام
لـ " �إك�سبو  2020دبي".

بهدف االرتقاء مبهارات املعلمني

كلية الإمارات للتطوير الرتبوي تطلق برناجمني جديدين لتطوير مهارات املعلمني
•• �أبوظبي -الفجر:

�أعلنت كلية الإم��ارات للتطوير الرتبوي عن ط��رح برناجمني جديدين وهما
ماج�ستري يف التعليم واالبتكار والدبلوم العايل �أثناء اخلدمة يف التعليم -ابتدا ًء
من العام الدرا�سي  2022-2021وي�ستهدف الربناجمني املعلمني املواطنني
يف �أبوظبي ،وذلك بهدف االرتقاء مبهارات املعلمني وتطوير كفاءاتهم مبا يلبي
تطلعات القيادة الر�شيدة يف ملف التعليم ،الذي توليه اهتماما بالغا باعتباره
حمركا �أ�سا�سيا من املحركات التنموية امل�ستقبلية ،ويُعنى برناجمي املاج�ستري يف
التعليم والدبلوم العايل لفئة معلمي املرحلة االبتدائية والثانوية العليا� ،أثناء
م�سريتهم العملية.
و�أك��دت معايل جميلة بنت �سامل م�صبح املهريي وزيرة الدولة ل�ش�ؤون التعليم
العام رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإم��ارات للتعليم املدر�سي ،ورئي�سة جمل�س
�أمناء كلية الإم��ارات للتطوير الرتبوي� ،أن جهود تطوير املعلمني واملعلمات يف
الدولة مت�ضي قدما وفق �أف�ضل املنهجيات املتبعة عامليا ،وذلك لدورهم الكبري
يف الو�صول �إىل امل�ستهدفات املن�شودة من املنظومة التعليمية الوطنية.

وبينت معاليها ان الربناجمني يهدفان �إىل بث مزيد من االبتكار والتناف�سية،
يف �أو�ساط املعلمني واملعلمات ،ال�ستنها�ض طاقاتهم وابداعاتهم وتكري�سها يف
امليدان الرتبوي كممار�سات م�ستدامة من �ش�أنها الت�أثري ب�شكل �إيجابي على
جودة املخرج الرتبوي الإماراتي.
و�أو�ضحت معاليها �أن التطورات املت�سارعة يف جمال التعليم وتقنياته تتطلب
العمل على مواكبة هذه التطورات من قبل معلمينا ومعلماتنا ،وهو ما ي�ستدعي
بدوره التعاون مع خرية بيوت اخلربة حمليا وعامليا ،من �أجل متكني املعلمني
من �أدوات�ه��م على �أمت �صورة ويف ه��ذا ال�سياق ي�أتي التعاون مع كلية الإمارات
للتطوير الرتبوي لدعم االبتكار يف القطاع التعليمي ،ال �سيما من خالل برامج
التطوير املهني والربامج الأكادميية املرتكزة على البحوث يف بيئة تعلم تعاونية
حديثة .وتعليقاً على الهدف من طرح الربناجمني� ،أ�شار الربوفي�سور ديفيد
بيدر ،عميد كلية الإم��ارات للتطوير الرتبوي �إىل �أن الكلية ت�ستهدف تعزيز
معرفة املعلمني ب��امل��واد الدرا�سية وم�ساعدتهم يف بناء ا�سرتاتيجيات مبتكرة
للتعليم ،وتطوير امل�ه��ارات التي �ستمكنهم م��ن �إدارة بيئات امل��دار���س والغرف
ال�صفية متزايدة التعقيد بفاعلية.

وحتدث قائ ً
ال" :يركز الربنامج على نظرية املناهج وطرق التدري�س واالبتكار
يف التعليم والدعوة الرتبوية والأبعاد االجتماعية للتعلم والت�صميم التعليمي
والقيادة والبحوث ،والتي ميكن تطبيقها يف جمال عمل املعلم احلايل �أو لغايات
الدرا�سات املتقدمة يف التعليم .وقد مت الأخذ بعني االعتبار و�ضع املعلم املمار�س
يف ت�صميم الربامج الدرا�سية" ،م�ضي ًفا �أن مكون التدريب العملي القائم على
امل��واد يف ال�برام��ج �سي�ساعد املر�شحني على ا�ستخدام ط��رق ج��دي��دة ومبتكرة
مل�ساعدة الطلبة على التعلم ب�شكل �أف���ض��ل ،وت�ع��د ال�برام��ج ،ال�ت��ي �ستجمع يف
طرحها بني النمطني املادي والإلكرتوين ،منا�سبة للراغبني يف �أن يكونوا قادة
ومربني متميزين .ومن �شروط التقدم بطلب االن�ضمام �إىل برنامج املاج�ستري
يف التعليم� ،أن يكون املر�شح حا�صل على درجة البكالوريو�س من جامعة معتمدة
مبعدل درج��ات تراكمي ال يقل عن  3.0على مقيا�س من  4.0درج��ات �أو ما
يعادله .ويتوجب على املر�شح احلا�صل على درجة البكالوريو�س من خارج دولة
الإم��ارات املتحدة ا�ستخراج �شهادة معادلة من وزارة التعليم يف دول��ة الإمارات
العربية امل�ت�ح��دة .ع�ل�اوة على ذل��ك ،ي�شرتط ح�صول املر�شح علىIELTS
مب�ج�م��وع درج ��ات ال ي�ق��ل ع��ن �( 6.0أو م��ا ي�ع��ادل��ه يف � TOEFLأو IBT

�أو � Pearson PTE Academicأو  .)EmSATوتت�ضمن عملية
االختيار والقبول اختباراً كتابياً تعقبه مقابلة �شخ�صية.
ينبغي ملر�شح برنامج الدبلوم العايل �أثناء اخلدمة يف التعليم امتالك م�ؤهالت
مماثلة .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ال ب��د �أن يكون معلم مم��ار���س �أو لديه خ�برة يف
التعليم ال تقل عن عام واحد.
وقالت الدكتورة مي ليث الطائي ،مديرة الكلية" :مع اقرتاب احتفال الدولة
بعامها اخلم�سني ن�سعى يف كلية الإم��ارات للتطوير الرتبوي ،جاهدين لإلهام
ومتكني جيل جديد من املهنيني امل�ؤهلني لتحويل وقيادة وابتكار وحتديث قطاع
التعليم يف دولة الإم��ارات وغريها من البلدان .وبهذه الطريقة ندعم خطوات
الدولة نحو بناء اقت�صاد املعرفة".
منذ ت�أ�سي�سها يف عام  2007مبوجب مر�سوم رئي�س الدولة� ،صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،تقدم كلية االمارات للتطوير الرتبوي جمموعة
متنوعة من برامج التطوير الأكادميي واملهني املعتمدة التي تركز على حلول
البحوث الرتبوية لتح�سني فر�ص التعلم �ضمن بيئة تعليمية احرتافية على
�أحدث طراز.

يعقد م�ؤمتره ال�سنوي الأول بالتعاون مع املجل�س الأطل�سي يف وا�شنطن

مركز تريندز ي�ست�شرف م�ستقبل �أمن ال�شرق الأو�سط يف عامل متغري
•• �أبوظبي-الفجر:

يف �إط � ��ار ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت��ه العاملية
ور�ؤيته اال�ست�شرافية ،يعتزم مركز
ت��ري �ن��دز ل�ل�ب�ح��وث واال�ست�شارات
بالتعاون مع مبادرة "�سكوكروفت
لأم ��ن ال���ش��رق الأو�سط" التابعة
مل�ؤ�س�سة املجل�س الأطل�سي ،تنظيم
م��ؤمت��ر "تريندز" ال�سنوي الأول
حت � ��ت ع� � �ن � ��وان�" :أمن ال �� �ش ��رق
الأو�سط يف عامل متغري :بناء نظام
�أم �ن��ي �إق�ل�ي�م��ي م�ستدام" ،وذلك
يومي الثالثاء والأرب�ع��اء املقبلني
(الثاين والثالث من نوفمرب) يف
مقر املجل�س الأطل�سي بوا�شنطن
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
وي�أتي امل�ؤمتر �ضمن خطة العمل
ال �ب �ح �ث �ي��ة ل � �ـ "تريندز" للعام
 ،2021ومت��ا��ش�ي�اً م��ع توجهات
امل ��رك ��ز ور� �س��ال �ت��ه ال �ع��امل �ي��ة ،حيث
�سي�شهد امل�ؤمتر م�شاركة ما يزيد
على � 35شخ�صية مرموقة على
امل�ستويني الإقليمي والعاملي� ،إىل
ج ��ان ��ب جم �م ��وع ��ة م� ��ن اخل �ب��راء
م��ن ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط والواليات
املتحدة الأمريكية وبع�ض اخلرباء
م��ن �أوروب� ��ا وال���ص�ين ،ف���ض� ً
لا عن
م���ش��ارك��ة نخبة م��ن ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية املهمة.
وي �ع �ت�ب�ر "املجل�س الأطل�سي"
م�ؤ�س�سة بحثية م��ؤث��رة يف جمال
ال�ش�ؤون الدولية ،وتوفر منتديات
ل �ل �� �س �ي��ا� �س �ي�ين ورج � � ��ال الأع � �م� ��ال
وامل �ف �ك��ري��ن ال �ع��امل �ي�ين ،ك �م��ا تدير
ع �� �ش��رة م��راك��ز �إق�ل�ي�م�ي��ة وبرامج

وظ�ي�ف�ي��ة ت�ت�ع�ل��ق ب��الأم��ن ال ��دويل
واالزده � � ��ار االق �ت �� �ص��ادي العاملي،
ويقع مقرها الرئي�سي بوا�شنطن
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
 6حماور رئي�سية
وي �ت �م �ح ��ور امل � ��ؤمت� ��ر ح � ��ول �ستة
حماور رئي�سية موزعة على مدى
يومني ،وي��أت��ي املحور الأول حتت
عنوان�" :إعادة تعريف �أمن ال�شرق
الأو��س��ط يف حقبة انتقالية :ر�ؤية
لع�شرين عاماً" ،ويتناول املخاطر
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ال �ت��ي ت �ه��دد املنطقة
ع�ل��ى م ��دى ال�ع�ق��دي��ن القادمني،
كما ي�ستعر�ض الروابط بني �آفاق
احل ��وك �م ��ة الأم� �ن� �ي ��ة اجلماعية،
وف�شل ال ��دول ،والأيديولوجيات
امل�ت�ط��رف��ة ،وال �ت �ع��اون االقت�صادي
الإقليمي ،والطاقة ،وتغري املناخ.

ب �ي �ن �م��ا ي �ت �ط��رق امل� �ح ��ور ال� �ث ��اين:
"الت�صدّي ل �ل �ت �ط��رف العنيف
والإره� � ��اب يف ال �� �ش��رق الأو�سط"،
�إىل اخل � �ط � ��ر امل� ��� �س� �ت� �م ��ر ال � ��ذي
ت �� �ش �ك �ل��ه اجل� �م ��اع ��ات الإره ��اب� �ي ��ة
والأيديولوجيات العابرة للحدود
الوطنية ،وال�ت��ي ت�سعى لتقوي�ض
ن � �ظ� ��ام ال � ��دول � ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة على بناء نظام �أمني م�ستدام
م�ستوى املنطقة والدول .ويناق�ش فيما يناق�ش املحور ال��راب��ع ،حتت
هذا املحور �أي�ضاً اجلهود املبذولة ع � �ن� ��وان" :منظور دول جمل�س
مل�ك��اف�ح��ة الإره � � ��اب وال �ت �ط��رف يف التعاون اخلليجي ب�ش�أن بناء نظام
ال �� �ش��رق الأو�� � �س � ��ط ،والتحديات �أمني �إقليمي م�ستدام" ،التحوالت
الرئي�سية للحوكمة ال�ت��ي تواجه ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة و�أث� ��ره� ��ا يف
امل�ن�ط�ق��ة ،وم���س�ت�ق�ب��ل �أفغان�ستان ال��دي�ن��ام�ي��ات الأم�ن�ي��ة الإقليمية،
حت � ��ت م� �ظ� �ل ��ة ح� ��رك� ��ة ط ��ال� �ب ��ان ،و�سي�سلط هذا املحور ال�ضوء على
وال �ت �ع��اون ال �ق��ائ��م وامل�ح�ت�م��ل بني اال�ستجابات الإقليمية واملحلية.
ال� � ��دول ب �� �ش ��أن م �� �س ��أل��ة مكافحة ب�ي�ن�م��ا ��س�يرك��ز امل �ح��ور اخلام�س:
الإره� ��اب وال�ت�ط��رف .وي�ستعر�ض "املبادرات الدبلوما�سية اجلديدة
امل�ح��ور ال�ث��ال��ث" :م�ستقبل الأمن يف امل �ن �ط �ق��ة :ال���س�ع��ي �إىل �إقامة
يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط :الأول ��وي ��ات
الدولية" ،ال�ت�ح��والت ال�سيا�سية
ال�ع��امل�ي��ة و�أث ��ره ��ا يف الديناميات
الأم �ن �ي��ة الإق�ل�ي�م�ي��ة ،ك�م��ا �سريكز
ع �ل��ى اال� �س �ت �ج ��اب ��ات الأمريكية
والرو�سية والأوروبية.

حتالفات م�ستقرة" ،على املبادرات
الدبلوما�سية الإقليمية الأخرية،
مبا فيها االتفاق الإبراهيمي بعد
م ��رور ع��ام ع�ل��ى ت��وق�ي�ع��ه ،وكذلك
م�سارات ال�سالم والأمن يف ال�سياق
اجليو�سيا�سي املتغري با�ستمرار يف
املنطقة .ويتناول املحور ال�ساد�س:
"ما ب� �ع ��د الأم � � � ��ن الإق� �ل� �ي� �م ��ي:
منظورات جديدة ور�ؤى م�ستقبلية
من �أج��ل الأم��ن الب�شري" ،بع�ض
املو�ضوعات واالجت��اه��ات النا�شئة
ال�ت��ي ق��د ت�شكل الأم ��ن الإقليمي
يف امل�ستقبل ،وي�ه��دف ه��ذا املحور
�إىل مناق�شة امل�ن�ظ��ورات اجلديدة
وال ��راه� �ن ��ة ل�ل�م���س��اه�م��ة يف بلورة
ال�ت��و��ص�ي��ات يف جم ��ال ال�سيا�سات
لفائدة م�ق��رري ال�سيا�سات يف كل
من الواليات املتحدة ودول اخلليج.
حتليل التطورات العاملية

وب� �ه ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ،ق� ��ال الدكتور
حم�م��د ع �ب��داهلل ال �ع �ل��ي ،الرئي�س
التنفيذي ملركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات �إن م�ؤمتر "تريندز"
ال �� �س �ن��وي الأول�" :أمن ال�شرق
الأو� � �س ��ط يف ع ��امل م �ت �غ�ير :بناء
نظام �أمني �إقليمي م�ستدام" ،ي�أتي
يف �إط� ��ار خ�ط��ة امل��رك��ز الإقليمية
وال��دول�ي��ة ،وت��أك�ي��داً على توا�صله
امل�ستمر م��ع امل��ؤ��س���س��ات البحثية
العاملية كافة� ،إ�ضافة �إىل حتقيق
ا�سرتاتيجيته العاملية الهادفة �إىل
درا��س��ة ال�ت�ط��ورات اال�سرتاتيجية
العاملية وحتليلها ،وفهم م�ستجدات
الق�ضايا الإقليمية والدولية.
وذك ��ر ال�ع�ل��ي �أن م��رك��ز "تريندز"
ي �ه��دف م ��ن ت�ن�ظ�ي��م امل� ��ؤمت ��ر �إىل
�أن يكون ج�سراً للتوا�صل املعريف
والأك� � � ��ادمي� � � ��ي ي� ��� �ص ��ل ب �ي��ن �أه � ��م

م��راك��ز ال�ب�ح��وث وال��درا� �س��ات على
ال�صعيدين الإق�ل�ي�م��ي وال ��دويل،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ا��س�ت���ش��راف امل�سارات
امل�ستقبلية ل�ل��أزم ��ات والق�ضايا
ال � ��دول� � �ي � ��ة وو� � � �ض� � ��ع ت � �� � �ص� ��ورات
ومقرتحات ت�ساعد �صانعي القرار
على كيفية التعامل البنَّاء معها.
حتديات الأمن الإقليمي
و�أك� � � ��د ال ��دك � �ت ��ور حم� �م ��د العلي
�أن امل ��ؤمت��ر ي ��أت��ي يف وق ��ت ت�شهد
ف �ي��ه م �ن �ط �ق��ة ال� ��� �ش ��رق الأو�� �س ��ط
تداعيات كربى على �صعيد الأمن
واال�ستقرار الإقليمي ،وبينما تن�ش�أ
ب�ع����ض ه ��ذه ال �ت �غ�يرات م��ن داخل
املنطقة ،ف�إن بع�ضها الآخر يرتبط
بتحوالت �أو�سع على نطاق العامل،
من قبيل الآثار الالحقة جلائحة
والتكنولوجيات
كوفيد-19

النا�شئة ،م�ضيفاً �أنه مع ذلك فقد
�شهدت املنطقة يف الأعوام املا�ضية
حت�سناً على �صعيد و�ضعها الأمني
وبيئتها الإمن��ائ �ي��ة .و�أ� �ش��ار العلي
�إىل �أن ��ه م��ع ان�ح���س��ار ال�صراعات
الأه �ل �ي��ة ،وه��زمي��ة تنظيم الدول
الإ� �س�ل�ام �ي��ة (داع � ��� ��ش) ،وتوقيع
االتفاق الإبراهيمي لل�سالم ،ولدت
ف��ر���ص ج��دي��دة م��ن �أج ��ل ال�سالم
واال�� �س� �ت� �ق ��رار الإق� �ل� �ي� �م ��ي ،ولكن
ت �ظ��ل ه �ن��اك حت ��دي ��ات ع � �دّة �أم ��ام
حتقيق الأم��ن الإقليمي امل�ستدام،
ح �ي��ث ��س�ت�ن���ص� ّ�ب حم� ��اور امل�ؤمتر
ع�ل��ى مناق�شتها بالتف�صيل� ،إىل
جانب ا�ستعرا�ض �آث��ار التحوالت
التكنولوجية املت�سارعة ،والعقبات
�أمام التنمية ،وال�سيا�سات املختلفة
ل�ل�ق��وى الإق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ،يف
م�ستقبل الأمن بال�شرق الأو�سط.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة ميمانا
للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1079923:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سانوج بابو ب�شري كويا عبدالرحيم ب�شري كويا %24
تعديل ن�سب ال�شركاء
ميمانا توما�س �صمويل من  %49من اىل %25
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�/سبلت
كافيه رخ�صة رقمCN 2609790:
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/ايه تو
زيد للمقاوالت العامة رخ�صة رقمCN 2737598:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1044073:باال�سم التجاري الزاوية للحدادة
وت�صليح كهرباء ال�سيارات  ,بالغاء طلب تعديل
الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميدكوم للتعليم والأبحاث اال�ست�شارية
رخ�صة رقم CN 4151165:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /احمد خليفه خلف املزروعى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد خليفه خلف املزروعى من � % 100إىل %90
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شركة احمد خلف املزروعى القاب�ضة �ش.م.خ

AHMED KHALAF AL MAZROUI HOLDING COMPANIES .P.J.S.C

تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 300000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ميدكوم للتعليم والأبحاث اال�ست�شارية

MEDCOMM EDUCATION AND RESEARCH CONSULTANCY

�إىل /ميدكوم للتعليم والأبحاث اال�ست�شارية ذ.م.م

MEDCOMM EDUCATION AND RESEARCH CONSULTANCY LLC

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ج�سكوم لتمثيل ال�شركات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2552984:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �سامل �سعيد حممد اجلابرى
تعديل املدير  /ا�ضافة �سعيد �سامل �سعيد حممد اجلابري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /شركة ج�سكوم لتجارة مواد البناء �ش ذ م م
 JSCOM BUILDING MATERIALS TRADING LLCمن �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /شركة ج�سكوم لتجارة مواد البناء �ش ذ م م
 JSCOM BUILDING MATERIALS TRADING LLCمن � % 90إىل %100
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ج�سكوم لتمثيل ال�شركات ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سبيد اك�سربي�س لت�صليح
ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 2859614:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة را�شد نايع �صالح بخيت املن�صورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة را�شد نايع �صالح بخيت املن�صورى%100
تعديل مدير  /حذف عاطف عبدالرحيم حممود يو�سف
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف الفا لتمثيل ال�شركات � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

JSCOM COMPANY REPRESENTATION L.L.C

�إىل� /شركة ج�سكوم لتمثيل ال�شركات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

JSCOM COMPANY REPRESENTATION - 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)

تعديل مدير  /حذف حممد اجلابرى
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

ALPHA COMPANIES REPRESENTATION - 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)

�إلغاء اعالن �سابق

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جينيا�س للمواد الغذانية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3717097:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدالرحمن ح�سن يو�سف �صالح احلمادى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ح�سن يو�سف �صالح احلمادى
تعديل �إ�سم جتاري من /جينيا�س للمواد الغذانية ذ.م.م
GENIUS FOODSTUFF L.L.C

�إىل  /بقالة جينيا�س ذ.م.م

GENIUS BAQALA L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بقالة ( 4711003
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الأ�سماك و الأغذية البحرية املجمدة  -بالتجزئة 4721007
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الدواجن املجمدة  -بالتجزئة 4721011
تعديل ن�شاط  /حذف بيع التوابل و البهارات  -بالتجزئة 4721030
تعديل ن�شاط  /حذف بيع املرطبات واملياه الغازية  -بالتجزئة 4722001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الفواكه واخل�ضروات الطازجة  -بالتجزئة 4721001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الأرز  -بالتجزئة 4721031
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  13380بتاريخ 2021/11/1

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فديلتي التجارة
العامة رخ�صة رقم CN 3656265:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة بدر عبداهلل عمر �سامل اجلوهى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل عمر �سامل اجلوهى
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/علمي
لتوريد وتركيب االعالم
رخ�صة رقم CN 2907804: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/بي فري�ست للنقليات
العامة رخ�صة رقم CN 1855748:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /بي فري�ست للنقليات العامة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هايل حممد عبد املجيد احلربي
حمامون وم�ست�شارون قانونيون
رخ�صة رقم CN 1045781:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /هايل حممد عبد املجيد احلربي حمامون وم�ست�شارون
قانونيون

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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  13380بتاريخ 2021/11/1

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كينج
ملكافحة احل�شرات
رخ�صة رقم CN 3788984: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/
كافترييا مطايف
رخ�صة رقم CN 1143211: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

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:لوميري للعقارات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:رخ�صة فورية
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2824451 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
كيليوباترا العمال البالط
رخ�صة رقم CN 1133452: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

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/27:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب
العدل بالرقم - 2150023381:تاريخ التعديل2021/10/31:
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  13380بتاريخ 2021/11/1

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة جيني لتنظيم املنا�سبات والفعاليات ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر �أبوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2812077 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/اكتيف دايريكتوري للتدقيق � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/10/14:وذلك
بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى
كاتب العدل بالرقم - 2105031806:تاريح التعديل2021/10/31:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

BE FIRST GENERAL TRANSPORTION

�إىل /بي فري�ست للنقليات العامة
BE FIRST GENERAL TRANSPORT

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

HAIEL MOHAMED ABDULMAJEED ALHARBI ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS

�إىل هايل احلربي حمامون وم�ست�شارون قانونيون � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
HAIEL ALHARBI ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS - SOLE - .PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/التقنية الآمنة
لتجارة املعدات امليكانيكية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1342454:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �صالح نا�صر ح�سني عبداهلل احلارثي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف من�صور �صالح نا�صر طالن احلارثي
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/ب�شان للمقاوالت
العامه رخ�صة رقم CN 2940069:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نا�صر احمد مبارك بالليث %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سامل احمد ذروان احلارثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
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جامعة الإمارات حتتفي باليوم العاملي للمدن
•• العني-الفجر:

ُت�شارك جامعة الإمارات يف االحتفاالت العاملية واملحلية باليوم العاملي للمدن الذي
يُ�صادف � 31أكتوبر من كل عام.
ونا�شدت اجلمعية العامّ ة للأمم املتحدة دول العامل للم�شاركة يف احتفالية 2021
حتت �شعار (مدينة �أف�ضل حلياة �أف�ضل -تك ّيف املدن من �أجل املرونة املناخية).
و�أو��ض�ح��ت ال��دك�ت��ورة نعيمة احل��و��س�ن��ي� ،أ��س�ت��اذ م���ش��ارك رئي�س ق�سم اجلغرافيا
واال�ستدامة احل�ضرية -كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية بجامعة الإمارات :يت ّم
االحتفاء باليوم العاملي للمدن كمنا�سبة �سنوية لتعزيز و�إلهام العمل حول مفهوم
التو�سع احل�ضري املُ�ستدام من خالل تعزيز التعاون الدويل ،والت�صدّي للتحديات
ّ
ال�ت��ي �أوج��دت�ه��ا ال��وت�يرة العاملية ال�سريعة للتو�سع احل���ض��ري ،خا�صة يف جمال
االبتكار والتكنولوجيا واال�ستثمار ،ومواجهة حتدّيات الإ�سكان والتغيرّ املناخي،

بهدف حت�سني ج��ودة احلياة ل�ساكني امل��دن ،وخلق بيئة معي�شية �صحية مُنا�سبة
تتوافر فيها فر�ص العي�ش الكرمي ،البنية التحتية القوية وخدمات مت ّنوعة تخدم
وتحُ افظ على حياة ال�سكان ،ت�ضمن وتع�ضد الإدماج االجتماعي".
و�أ� �ض��اف��ت قائلة  :ت�ع��اين امل��دن يف جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل ب�شكل م�ت��زاي��د م��ن �آثار
التحديات واملخاطر املرتبطة باملناخ وغريها مثل الفي�ضانات واجلفاف وارتفاع
م�ستوى مدينة مينائية يزيد عدد �سكان كل منها عن �130سطح البحر وموجات
احلر واالنهيارات الأر�ضية والعوا�صف .من املتوقع �أن تت�أثر ما ال يقل عن مليون
ن�سمة بالفي�ضانات ال�ساحلية .يف عامل يزداد احرتا ًرا ،يجب معاجلة الآثار املبا�شرة
وغري املبا�شرة لتكرار حاالت اجلفاف وموجات احلر".
و�أ�ضافت" :نفتخر ب�أن الباحثني يف جامعة الإم��ارات يعملون بال كلل لل ُم�ساعدة
يف جت ّنب حدوث �أية �أ�ضرار بيئية نتيجة التغيرّ املناخي الذي يُع ّد �أحد التحدّيات
الرئي�سية التي تواجه دولة الإمارات ،املنطقة والعامل ،واحل ّد من ت�أثرياته على �أداء

النظم البيئية واخلدمات التي ُتقدّمها .وم�ضت تقول" :وي�سعى ق�سم اجلغرافيا
واال�ستدامة احل�ضرية بجامعة االمارات العربية املتحدة �إىل لعب دور كبري لإبراز
�أهمية االحتفال باليوم العاملي للمدن من خالل �إقامة عدة �أن�شطة خا�صة بهذا
اليوم من قبل الطلبة و�أع�ضاء هيئة التدري�س وبامل�شاركة كذلك مع امل�ؤ�س�سات
املعنية يف الدولة مبجال تخطيط املدن والأرا�ضي وغريها.
واختتمت ال��دك�ت��ورة نعيمة ت�صريحها بالقول " دائ�م�اً م��ا يحر�ص الق�سم على
امل�شاركة مب�شاريع و�أبحاث تتعلق بالتخطيط احل�ضري والبيئة ،والتي ُت�ستخدم
فيها تطبيقات ُن�ظ��م املعلومات اجلغرافية وتت�ضمن ح�ل��و ًال مبتكرة للم�شاكل
امل�صاحبة للمدن وم�شاركتها مع �أ�صحاب القرار للتو�صل �إىل حلول ُتخ ّفف من
امل�شاكل امل�صاحبة للزحف العمراين والتكد�س ال�سكاين والبنية التحية والتغيرّ
البيئي ،وما قد تعنيه مدن امل�ستقبل الذكية ملفاهيم جودة احلياة ون�شاطات العمل
و الرفاه داخل املدن".
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�أكادميية ال�شيخ زايد اخلا�صة للبنني ت�ست�ضيف جمموعة من رواد الف�ضاء الدوليني
•• �أبوظبي-وام:

ا�ست�ضافت �أكادميية ال�شيخ زايد اخلا�صة للبنني يف �أبوظبي وبالتعاون مع
مركز حممد بن را�شد للف�ضاء جمموعة من رواد الف�ضاء الدوليني من
بينهم هزاع املن�صوري �أول رائد ف�ضاء �إماراتي.
و�ضم الفريق كال من رائ��د الف�ضاء الأمريكي �أن��درو م��ورج��ان ،ورائدة
الف�ضاء الأمريكية جي�سيكا مري ،ورائد الف�ضاء الأمريكي نيك هيج ،ورائد
الف�ضاء الرو�سي �أوليج �سكريبو�شكا.
وك��ان يف ا�ستقبالهم ل��دى و�صولهم الأك��ادمي �ي��ة ��س�ع��ادة خ��دمي عبداهلل
الدرعي الع�ضو املنتدب ملجموعة العني القاب�ضة ،رئي�س جمل�س �أمناء
الأك��ادمي�ي��ة وع��دد من �أع�ضاء جمل�س الأم�ن��اء و�أع�ضاء الهيئة الإدارية
والتدري�سية وجمل�س الطالب.
ورح��ب �سعادة خدمي عبداهلل الدرعي بالفريق الزائر م�شرياً �إىل الدور
الكبري ال��ذي يقومون به يف جم��ال البحث العلمي وا�ستك�شاف الف�ضاء
والذي يعود بالنفع على الب�شرية والعامل �أجمع ،وقال � :إن دولة الإمارات
وبتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة "حفظه اهلل" ،ومبتابعة ودع��م �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه
اهلل" و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� ،أ�صبحت م�صدر فخر واع�ت��زاز يف
تر�سيخ مكانتها يف جمال اكت�شاف الف�ضاء وعلومه.
و�أ�ضاف الدرعي  :نفخر بان�ضمام دولة الإمارات ملهمات برنامج ا�ستك�شاف
الف�ضاء ومب�سرية التقدم العلمي والإجن��ازات غري امل�سبوقة التي تواكب
احتفال ال��دول��ة بعام اخلم�سني ،وتزامنًا مع ا�ست�ضافة امل��ؤمت��ر الدويل
للف�ضاء يف دورت��ه الـ ،72والأول يف املنطقة العربية وال��ذي يعد الأكرب
يف تخ�ص�ص الف�ضاء عاملياً ،وقال  :جاء ا�ستقبال رواد الف�ضاء الدوليني
وامل�شاركني يف امل�ؤمتر يف الأكادميية داعما لدور الإم��ارات يف تر�سيخ روح
االجتهاد وطلب العلم والبحث واال�ستك�شاف ل��دى جيل امل�ستقبل ،و�إن
الأكادميية برباجمها الداعمة ت�سعى دائ ًما لتوفر لطلبتها بيئة التعلم

التي حتثهم على البحث والتفوق العلمي.
وكان برنامج رواد الف�ضاء قد بد�أ بجولة يف ق�سم املرحلة الأ�سا�سية ،حيث
ا�صطف الطلبة مل ّوحني ب��أع�لام دول��ة الإم ��ارات تعبرياً ع��ن اعتزازهم
وفخرهم با�ستقبال �أول رائ��د ف�ضاء �إم��ارات��ي وبلقاء فريق ر ّواد الف�ضاء
الدوليني يف الأكادميية.
والتقى الرواد خالل الزيارة بالطلبة يف �صفوفهم حيث اطلعوا على بع�ض
الأعمال الطالبية املتعلقة بالف�ضاء ،كما تفاعلوا مع الطلبة من حيث
الإج��اب��ة على الأ�سئلة املتعلقة برحالت الف�ضاء .كما مت تنظيم حلقات
نقا�شية يف م�سرح الأكادميية لطالب املرحلة العليا بد�أت بكلمة افتتاحية
�ألقاها نيل ماثيوز مدير املدر�سة تطرق خاللها �إىل ت��اري��خ الربنامج
ال��دويل يف ا�ستك�شاف الف�ضاء ،و�أ��ش��اد ب��ر�ؤي��ة القائد امل�ؤ�س�س املغفور له
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل ث��راه  -واهتمامه و�إميانه
بقدرة دول��ة الإم��ارات على تطوير برناجمها الف�ضائي اخلا�ص ،وثمرة
اجلهود التي تكللت ب�إن�شاء وكالة الإمارات للف�ضاء والإجناز الذي حققه
�أول رائد ف�ضاء �إماراتي هزاع املن�صوري .و�أو�ضح �أن ا�ست�ضافة الأكادميية
لفريق ر ّواد الف�ضاء الدوليني يعد فر�صة ملهمة للطلبة تدعم جهود
الأكادميية يف تعزيز االبتكار والطموح الإيجابي ال�ست�شراف امل�ستقبل.
كما حت��دث رواد الف�ضاء خ�لال احللقات النقا�شية ع��ن جتاربهم و�أهم
التحديات وال��درو���س امل�ستفادة من رحالتهم ،و�أج��اب��وا عن ا�ستف�سارات
الطلبة التي �أو�ضحت اهتمامهم ال�شديد بعلوم الف�ضاء وف�ضولهم جتاه
معرفة املزيد عن خربات الرواد وجتاربهم.
و�أك ��د رائ��د الف�ضاء الإم��ارات��ي ه��زاع امل�ن���ص��وري �أه�م�ي��ة التعليم اجليد
يف جم��ال الف�ضاء ،بالإ�ضافة �إىل امل �ه��ارات الأ�سا�سية املطلوبة كالعمل
اجلماعي ،والتوا�صل والقيادة ،والرغبة باكت�ساب املعرفة واملهارات الفنية
واحلياتية املختلفة.
وعبرّ عن طموحه بامل�شاركة يف املزيد من امل�شاريع املخ�ص�صة ال�ستك�شاف
الف�ضاء مثل الروبوتات امل�ستخدمة على �سطح القمر ،ورغبته باالن�ضمام
للمهام املتعلقة ب��درا��س��ة م�ت�لازم��ة ال�ع�ين الع�صبية املرتبطة برحالت
الف�ضاء.

و�أ ّك��د هزاع املن�صوري التزامه ب�أن يكون دائ ًما م�صدر �إلها ٍم للجميع من
حيث التطوير امل�ستمر والتدريب والتح�ضري للمهمات امل�ستقبلية وتبادل
اخلربات الدولية  ..و�أ�شار �إىل �أن الإمارات ب�صدد التخطيط ملهمات �أخرى
يف امل�ستقبل.
و�أ� �ض��اف  :م��ن الأه�م�ي��ة �أن ي�ك��ون ل��دى ال�شخ�ص ال��داف��ع وامل �ق��درة على
اكت�ساب املزيد واملزيد من املهارات ،و�ضرورة حتمل امل�س�ؤوليات التي تقع
على عاتقه وااللتزام بواجباته ومهامه ،و�ضرب مث ً
ال بنف�سه حني ا�ستغل
ال�شهرة التي ح�صل عليها ب�شكلٍ جيد كو�سيلة لإل�ه��ام الآخ��ري��ن .وردا
على �س�ؤال حول فرتة الت�أقلم بعد العودة من الف�ضاء وت�أثري اجلاذبية
عليهم  ..قال رائد الف�ضاء الأمريكي �أندرو مورجان �إن هذا الأمر يتعلق
بتلقيهم للتدريبات الالزمة قبل بدء الرحلة وحر�صهم على احلفاظ على
لياقتهم البدنية من خالل ممار�سة الريا�ضة والتمارين ال�شاملة يومياً
ملدة �ساعتني ون�صف.
وحت��دث عن فرتة �إع��ادة الت�أهيل التي يتلقونها بعد العودة من الف�ضاء
ال�ستعادة توازنهم وعن اجلاذبية التي ت�سمح لهم باالنزالق وامل�شي على
ال�سقف وتناول الطعام والتقاط �صور لكوكب الأر�ض من النافذة ،بالإ�ضافة
�إىل �إجراء املكاملات والتحدث مع عائالتهم من الف�ضاء اخلارجي.
من جهتها حتدثت رائدة الف�ضاء جي�سيكا مري عن ان�ضمامها لأول مهمة
ن�سائية خارج حمطة الف�ضاء الدولية و�أول مهمة �سري يف الف�ضاء اقت�صرت
على رائدات ف�ضاء �إناث فقط ،وقالت �إن مهمة ال�سري يف الف�ضاء اخلارجي
�صعبة للغاية على امل�ستويني الذهني والبدين ،لذا كان عليهن احلر�ص
على اال�ستعداد والتح�ضري ال�شامل لإمتام املهمة بنجاح.
و�أ�شارت �إىل �أن رواد الف�ضاء يجب �أن يعملوا على ت�شكيل فريق جيد يتمكن
�أف��راده من حماية بع�ضهم البع�ض ويكون لديهم ما يكفي من مهارات
التوا�صل والقيادة للتمكن من العي�ش �سوياً يف مكانٍ واحد ملدة قد ت�صل ملا
يزيد عن �ستة �أ�شهر.
وحول كيفية ت�أقلمه مع الأ�شعة ال�صادرة عن ال�شم�س خالل رحلته  ..قال
رائد الف�ضاء الرو�سي �أوليج �سكريبو�شكا �إن حمطة الف�ضاء الدولية حتلق
عرب املدار الأر�ضي املنخف�ض والذي يقع �ضمن نطاق كوكب الأر�ض مما

يجعل خطر الإ�شعاع �أم��راً م�ستبعداً .بدوره قال رائد الف�ضاء االمريكي
نيك هيج �إن الرغبة الدائمة يف التعلم واكت�ساب املزيد من املعرفة هي
�صفة يجب �أن يت�سم بها �أي رائد ف�ضاء ،وخا�ص ًة �أنهم يعي�شون يف مركبات
ال�ف���ض��اء ل �ف�ترات ط��وي�ل��ة ،ل��ذا عليهم �أن ي�ع��رف��وا ك�ي��ف ي�ك��ون��ون �أطباء
ومهند�سني وفنيني و�أن يتعلموا كيفية �إ�صالح الأغرا�ض وقيادة املركبات
الف�ضائية .وقال  :على الرغم من جاهزية الرواد نظراً للتدريبات التي
يقومون بها طوال الوقت� ،إال �أنه فوجئ مبا يكون عليه الأمر حقاً يف هذه
املرة ومبرور الوقت �أدرك �أن هناك بع�ض املخاطرة واملجازفة يف كل مهمة
يقومون بها .من جانبهم �أ�شاد احل�ضور بان�ضمام اثنني من رواد الف�ضاء
الإماراتيني �إىل الفريق يف العام القادم وتفاعلوا مع �شرح ر ّواد الف�ضاء
و�إجاباتهم التي كانت ثر ّية وحمفزة حيث تطرقوا لعدة جوانب من مهام
برامج ا�ستك�شاف الف�ضاء و�إعداد الر ّواد.
وط��رح �سعادة خ��دمي عبداهلل ال��درع��ي�� ،س��ؤا ًال عما �إذا ك��ان من املمكن �أن
يتوفر خيار احلياة على الكواكب الأخ��رى خ�لال ال�ـ  50عاماً القادمة،
و�أو�ضح فريق الرواد ب�أن كافة النجاحات بد�أت بحلم ،و�أنهم يعملون على
ق��دم و�ساق ط��وال الوقت للبحث عن حلول للم�شاكل التي متنع حتقق
هذا الأمر مثل الإ�شعاع ،والطاقة ،وطرق التوا�صل ،وقدرة الأج�ساد على
الت�أقلم مع بيئة الف�ضاء اخلارجي ،م�ضيفني �أن ال�شراكات الدولية مع
وكالة الف�ضاء الدولية ،والتقدم يف جم��ال العلوم وا�ستك�شاف الف�ضاء،
و�إتاحة املوارد هي �أمور من �ش�أنها �أن تدعم وت�ساعد على حتقيق مثل هذا
احللم.
ويف ختام احللقة النقا�شية ،وج��ه �سعادة خ��دمي عبداهلل ال��درع��ي ال�شكر
ربا عن اعتزازه بتواجدهم
لفريق ر ّواد الف�ضاء و�أثنى على زيارتهم ،مع ً
يف الأكادميية و�إت��اح��ة الفر�صة للطالب للقائهم واال�ستماع خلرباتهم
والإج��اب��ة ع��ن ا�ستف�ساراتهم ال�ت��ي ك��ان��ت ت�شجيعية وحم �ف��زة خليالهم
وطموحاتهم التي �ستوجههم نحو امل�ستقبل امل�شرق.
واختتمت الزيارة بتوقيع ر ّواد الف�ضاء يف �سجل الز ّوار اخلا�ص بالأكادميية
ومن ثم قام �سعادة خدمي عبداهلل الدرعي بت�سليم الدروع التذكارية لر ّواد
الف�ضاء والتقاط ال�صورة اجلماعية.

�أمني عام جممع الفقه الإ�سالمي يطلع على خدمات و�إجنازات ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
•• �أبوظبي-وام:

اط � �ل� ��ع م � �ع� ��ايل ال� ��دك � �ت� ��ور قطب
م �� �ص �ط �ف��ى � �س��ان��و الأم� �ي ��ن العام
مل�ج�م��ع ال�ف�ق��ه الإ� �س�لام��ي ال ��دويل
خ �ل��ال زي � ��ارت � ��ه ال �ه �ي �ئ��ة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف على
خدماتها و�إجنازاتها والآلية التي
تتبعها لإي�صال ر�سالتها للمجتمع
وف��ق �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات م�ستفيدة

م ��ن ال �ت �ق �ن �ي��ة احل ��دي� �ث ��ة الذكية
وت�سخريها خلدمة ال�ش�أن الديني
وفق ا�سرتاتيجية �شاملة ت�ست�شرف
امل�ستقبل ب� ��ر�ؤى ع���ص��ري��ة تواكب
امل �ت �غ�يرات وت�ل�ب��ي الآم � ��ال وحتقق
الطموحات .ورح��ب �سعادة حممد
�سعيد ال�ن�ي��ادي م��دي��ر ع��ام الهيئة
وامل � � ��دراء ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين يف الهيئة
ب��ال���ض�ي��ف  ..و�أك � ��د ال �ن �ي��ادي على
الدعم الكبري الذي حتظى به الهيئة

م��ن ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة وحر�صها
ع �ل ��ى ع �ك ����س ال� ��وج� ��ه احل �� �ض ��اري
امل�شرق لديننا الإ�سالمي وتر�سيخ
قيمه ال�سمحة ومعانيه ال�سامية
وتعاليمه ال�صحيحة ال�ت��ي تدعو
�إىل ال�سالم واالع�ت��دال والت�سامح
وال �ت �ع��اي ����ش واالح� �ت� ��رام املتبادل
ال��ذي ي�ؤ�س�س ملجتمع �آم��ن متعاون
يعلي من �ش�أن الإن�سانية واحرتام
الثقافات والتنوع .وبحث اجلانبان

�سبل ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك يف
ك ��ل م ��ا م ��ن � �ش ��أن��ه �أن ي �� �س��اه��م يف
خ��دم��ة ال �� �ش ��أن ال��دي �ن��ي ويرتقي
ب ��آل �ي��ات و�أ� �س ����س ال �ع �م��ل لرت�سيخ
الأه � � � ��داف امل �� �ش�ت�رك��ة وذل � ��ك من
خ�لال تبادل اخل�برات والدرا�سات
والبحوث وتوقيع مذكرات التفاهم
واالتفاقيات والتوا�صل والتن�سيق
امل�ستمر  .و�أع� ��رب م�ع��ايل الأمني
العام ملجمع الفقه الإ�سالمي عن

خ��ال����ص ال���ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر لدولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة قيادة
و�شعبا ،م�شيدا ب��دروه��ا ال��رائ��د يف
�إ�شاعة ال�سالم واخل�ير والت�سامح
مما يعك�س �سماحة ديننا احلنيف،
م �ب��دي��ا �إع �ج��اب��ه مب��ا � �ش��اه��ده من
ت �ط��ور وارت �ق��اء يف ال�ه�ي�ئ��ة العامة
لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق ��اف يف
ك��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اخل �ط��اب الديني
واالهتمام بالوقف.

االحتاد العاملي لأ�صدقاء الأمم املتحدة يقدر قا�سم املر�شدي و �إجنازاته يف الع�شرين �سنة املا�ضية
•• ال�شارقة-الفجر:

توج الإماراتي قا�سم �أحمد املر�شدي "�سفري التوا�صل االجتماعي الإن�ساين"
بتقدير خا�ص من الفيدرالية العاملية لأ�صدقاء الأمم املتحدة نظري جهوده
الكبرية الإن�سانية والتطوعية املجتمعية ح��ول العامل  ،حيث ن��ال جائزة
تقدير خا�ص �إهدا ًء جلهوده داخل وخارج دولة الإمارات.
و�أكد املمثل الإقليمي للفيدرالية العاملية لأ�صدقاء الأمم املتحدة الدكتور
�أمين وهدان علي �أن قا�سم �أحمد املر�شدي توج بتقدير خا�ص من االحتاد
العاملي لأ�صدقاء الأمم املتحدة بعد �سجل حافل من الإجن��ازات علي مدار
ال�سنوات املا�ضية حيث حتر�ص الفيدرالية على تكرمي رموز املجتمع حول
العامل لتكري�س مفهوم الإن�سانية والتوا�صل املجتمعي الأمثل ونالت �سريته
الذاتية اح�ترام وتقدير الإدارة  ،والفيدرالية منظمة غري هادفة للربح
وقد نيل هذا اال�ستح�سان والتقدير ل�سيادته نظري هذه اجلهود الإن�سانية
والتطوعية حول العامل.
وثمن االحتاد العاملي لأ�صدقاء الأمم املتحدة الدور الريادي الكبري الذي
يلعبه املر�شدي  ،و�أ��ش��اد االحت��اد العاملي ب��دوره ك ��أول مواطن عربي يقوم
ب�سل�سلة كبرية من منا�سبات التوا�صل االجتماعي يف االف��راح واملنا�سبات
حتى يف الأحزان م�شاطرا كثريا من الأ�شخا�ص.
و�أو��ض��ح االحت��اد العاملي �أن املر�شدي يعد من��وذج��ا ف��ري��دا ل�سفراء النوايا
احل�سنة وال���س�لام وال�ت��وا��ص��ل الإن���س��اين واملجتمعي على م�ستوى العامل
العربي  ،معتربة �أنه �شخ�صية متميزة ومل يكن نيله التقدير اخلا�ص من
فراغ فهو نتاج قوي و�سيكون هناك توا�صل وتن�سيق معه يف القريب من قبل
االحتاد لعمل عددا من املبادرات الإن�سانية والتي �سي�شرف عليها ب�شكل عام
 .فيما �أو�ضح م�س�ؤول الإعالم والعالقات ال�سيد حممد �أبوزيد �أن املر�شدي
توا�صل م�ؤخرا مع الإدارة وهو يعد من الكوادر الفاعلة واملهمة يف املجتمع
العربي وت�سعى الفيدرالية بقوة لأن يكون �أحد �أع�ضائها البارزين والفاعلني

و�سوف يتم تكرميه التكرمي الالئق يف ح�ضور ممثلي االحتاد حول العامل
يف القريب  .فيما �أعرب املر�شدي عن �سعادته بهذا التتويج اجلديد امل�ضاف
لر�صيده املجتمعي م�شريا �إيل �أنه �سيكون عند ح�سن ظن الإدارة و�سيكون
هناك تفاعل وتوا�صل وات�صال مبا�شر لتكري�س مفهوم العمل الإن�ساين
ب�شكل دويل علي �أن يطبق يف جميع دول العامل وخا�صة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة التي �شهدت ومازالت تطورات متالحقة وجبارة ونه�ضة
اقت�صادية عاملية وت�أكيد قيادتها الر�شيدة علي ت�أ�صيل العمل الإن�ساين
وتطبيقه علي �أر�ض الواقع  .و�ساهم املر�شدي يف توظيف مواقع التوا�صل
االجتماعي خلدمة �أبناء الوطن وتعزيز الرتابط والتالحم االجتماعي عن
�أخبار العزاء والأفراح .حيث �سخر املر�شدي يف تعزيز التوا�صل بني املجتمع
�إذ تبلورت فكرته ب�إر�سال معلومات ملتابعيه عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي
عن �أخبار العزاء والأفراح

بح�ضور ح�سني احلمادي  ..خالد عبداهلل البوعينني ينال
�شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة ميرتوبوليتان ال�صربية
•• بلجراد  -وام:

ح�ضر معايل ح�سني بن �إبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم ومعايل
برانكو ري��زج النائب الأول لرئي�س ال��وزراء وزي��ر الرتبية والبحث العلمي
بجمهورية �صربيا و�سعادة مبارك �سعيد �أحمد بر�شيد الظاهري �سفري
ال��دول��ة يف بلجراد احلفل ال��ذي �أقامته جامعة ميرتوبوليتان ال�صربية
مبنا�سبة منحها �شهادة الدكتوراة الفخرية ل�سعادة اللواء متقاعد خالد

عبداهلل البوعينني املزروعي امل�ست�شار مبكتب �صاحب ال�سمو نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة.
ي�أتي منح �سعادة اللواء خالد البوعينني �شهادة الدكتوراة الفخرية تقديرا
ل�سجله احلافل يف املجالني الع�سكري والإ�سرتاتيجي و�إ�سهاماته البارزة
فيهما وما قدمه من �أعمال خدمة لوطنه دولة الإمارات العربية املتحدة �إىل
جانب �أدواره املتميزة على �صعيد تعزيز العالقات الإ�سرتاتيجية والبحث
العلمي والتعاون التكنولوجي بني دولة الإمارات وجمهورية �صربيا.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك � :شركة رتوة لل�سيارات
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية  :رتوة ratwah
بيانات الأولوية :
املودعة بالرقم  362749 :بتاريخ 2021/10/26:
ب�إ�سم � :شركة رتوة لل�سيارات
املوطن  :بر دبي منخول -ملك  -ابراهيم احمد عبد النبي ال عبا�س
امييل hamdanco28@hotmail.com:
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35 :
جتارة ال�سيارات اجلديدة الغرا�ض الت�صدير جتارة ال�سيارات امل�ستعملة الغرا�ض ا لت�صدير
و�صف العالمة  :عبارة عن كلمة بالعربي رتوة وكلمة باالنكليزي ratwah
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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بروكار لالقم�شة  -فرع 1
رخ�صة رقم CN 1740359-1:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سميح �سمري حمبوب احلاره %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فاطمه حممد �سامل الدرمكى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد عو�ض را�شد زايد املحريبى
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 /بروكار لالقم�شة  -فرع 1

CITY COOL DISTRICT COOLING SERVICES L.L.C

BROCARE TEXTILES - BRANCH 1

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سيتي كوول لإداره املن�ش�أت ذ.م.م

�إىل /بروكار لالقم�شة ذ.م.م  -فرع

CITY COOL FACILITIES MANAGMENT L.L.C

�إىل /الفرا�سة لل�صيانة العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

AL FARASA GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

BROCARE TEXTILES L.L.C - BRANCH

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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة �صيانة املباين 4329901
تعديل ن�شاط  /حذف �أعمال الطالء والدهانات للمباين 4330003
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)

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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املنطقة الباردة خلدمات التربيد
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1010735:قد تقدموا الينا بطلبتعديل ن�سب ال�شركاء � /شركة االن�شاءات الدولية للمقاوالت ذ م م
INTERNATIONAL CONSTRUCTION CONTRACTING LLC

من � %51إىل %40
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سيتي كوول خلدمات التربيد املركزي
للمناطق �ش ذ م م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة عبري الزهور العمال اال�صباغ
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1138576:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد ال�سيد املهدى حممد مو�سى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد ال�سيد املهدى حممد مو�سى من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مبارك عبداهلل حممد �صالح اجلنيبى
تعديل ر�أ�س املال  /من � 150000إىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  004*002اىل 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� /شركة عبري الزهور العمال اال�صباغ ذ.م.م
FLOWER AROMA PAINTING WORKS . LLC
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تزامنا مع زيارتها للمكتبة
•• العني-الفجر:

املكتبة الوطنية للمملكة املتحدة تقتني م�ؤلفات د� .شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

�ضمن الربنامج الثقايف لل�شيخة د� .شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان،
زارت املكتبة الوطنية للمملكة املتحدة بالعا�صمة الربيطانية لندن والتي
تعد واحدة من �أكرب املكتبات يف العامل وحتتوي املكتبة على ما يزيد على
 14مليون كتاب �إىل جوار العنا�صر الأثرية والتاريخية واملخطوطات
القدمية كما �أنها حتتوي على الأر�شيف الوطني لكل املطبوعات التي
ت�صدر يف اململكة املتحدة.
وك��ان يف ا�ستقبال ال�شيخة �شما ال�سيدة الينور كوبر مديرة ال�شراكات
الدولية باملكتبة وال�سيدة �شيزار �شوان وال�سيدة ديدي لوهي�شى.

�شملت الزيارة كافة الأق�سام يف املكتبة واطلعت على �أحدث طرق الأر�شفة
وعر�ض املخطوطات الأثرية الهامة والتي تعد من �أهم مقتنيات املكتبة
وت�ع��رف��ت على �أح ��دث ال �ط��رق العلمية امل�ستخدمة يف احل �ف��اظ عليها
وترميمها .كما قدم الفريق تعريفا جلميع مقتنيات املكتبة من قطع
�أثرية متنوعة من خمتلف احل�ضارات حول العامل حيث دار حوار حول
�أهمية التعرف على كافة الثقافات حول العامل لربط التاريخ الب�شري
داخل ر�ؤية واحدة �إن�سانية .وعربت ال�شيخة �شما عن قناعتها �أن الثقافات
العاملية حاليا تتجه نحو نوع من �أنواع التوحد والتقارب الذي قد ينتج
يف امل�ستقبل ثقافة �إن�سانية واحدة حتتوي كل الب�شرية نتيجة للتقارب
املذهل بني الثقافات عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي وظهور ما يعرف

باملواطنة الرقمية �أو االفرتا�ضية التي تخطت احلدود اجلغرافية .وقد
عرب �أع�ضاء فريق الأ�ستقبال عن وعيه بطبيعة دولة الإم��ارات العربية
امل�ت�ح��دة ال�ت��ي تعترب من��وذج��ا للتعاي�ش ب�ين ث�ق��اف��ات �إن�سانية متباينة
ومتعددة يف �إطار من الت�سامح والتعاي�ش واحرتام القانون.
وزرات ال�شيخة معر�ض امللكات اليزابيث وم��اري داخ��ل املكتبة والذي
يعر�ض الكثري من املقتنيات واملخطوطات التي تخ�ص امللكتني اليزابيث
الأوىل ملكة �إجن�ل�ترا ،وامللكة م��اري ملكة ا�سكتلندا اللتني تزامنتا يف
احلكم يف فرتة مهمة من التاريخ يف القرن ال�ساد�س ع�شر ،وي�ؤرخ املعر�ض
لل�صراع الذي كان بينهما خالل فرتة حكمهما.
كما توجهت ال�شيخة ب�صحبة وفد ا�ستقبالها �إىل معر�ض بادينجتون:

ق�صة دب وه��و معر�ض للطفل خم�ص�ص ل��واح��د م��ن ال��دب�ب��ة املحببة
للأطفال حول العامل يف ق�ص�ص الطفل وهو الدب بادينجتون والتقت
مع بع�ض زوار املعر�ض من الأطفال ،وتبادلت احلوار معهم حول الدب
بادينجتون وعن بع�ض ال�شخ�صيات ال�شعبية الإماراتية �أبطال الق�ص�ص
ال�شعبية وق�ص�ص الأطفال يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وقد دار نقا�ش حول بع�ض جوانب التعاون امل�شرتك بني املكتبة من خالل
فريق ال�شراكات الدولية يف املكتبة وبني م�ؤ�س�سات ال�شيخ حممد بن خالد
�آل نهيان التعليمية والثقافية ونقل الوفد تقدير وامتنان املكتبة على
قبول ال�شيخة لدعوة املكتبة باقتناء م�ؤلفاتها وتقدمي ن�سخ منها للمكتبة
لتكون خطوة �أوىل يف بداية التعاون املعريف والثقايف امل�شرتك.

خالل اجتماعات �ض ّمت ممثلي نخبة امل�ؤ�س�سات الإعالمية املحلية والعاملية
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لطيفة بنت حممد  :الإعالم �شريك �أ�سا�سي يف تعزيز ثقافة احلوار ون�شر الوعي بقيمة القطاع الثقايف و�أثره املهم يف املجتمع
•• دبي-وام:

�أك � � ��دت � �س �م��و ال �� �ش �ي �خ��ة لطيفة
بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم،
رئ�ي���س��ة ه�ي�ئ��ة ال�ث�ق��اف��ة والفنون
يف دب��ي -دب ��ي للثقافة ،-وع�ضو
جمل�س دبي� ،أهمية الدور الكبري
ال � ��ذي ي���ض�ط�ل��ع ب ��ه الإع� �ل ��ام يف
تعزيز ثقافة احلوار ون�شر الوعي
ب�ق�ي�م��ة ال �ق �ط��اع ال �ث �ق��ايف و�أث� ��ره
امل �ه��م يف امل �ج �ت �م��ع ،ال��س�ي�م��ا و�أن
دول ��ة الإم � ��ارات تتمتع مبوروث
ث�ق��ايف ع��ري��ق وغ�ن��ي ،ي�ضيف �إىل
قيمته التنوع الكبري الذي يت�سم
جمتمعها ،يف الوقت ال��ذي ت�ضع
فيه حكومة دبي ت�شجيع املثقفني
يف مقدمة �أولوياتها تقديراً لدور
ال �ث �ق��اف��ة ك �م �ح��رك دف ��ع رئي�سي
ل �ت �ق��دم امل �ج �ت �م �ع��ات وحت�ضرها
ورقيها .ج��اءت ت�صريحات �سمو
رئ �ي �� �س��ة دب� ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة يف ختام
��س�ل���س�ل��ة م��ن ال �ل �ق��اءات حر�صت
�سموها على عقدها مع جمموعة
م��ن ق �ي��ادات ومم�ث�ل��ي امل�ؤ�س�سات
الإع�لام �ي��ة ال�ع��ام�ل��ة يف الدولة،
ع �ل ��ى ه ��ام �� ��ش �أع � �م� ��ال معر�ض
"�إك�سبو  2020دبي" ،مت خاللها
مناق�شة م�ستقبل القطاع الثقايف
والإب � ��داع � ��ي يف دب � ��ي ،واجل �ه ��ود
املبذولة يف �سبيل االرتقاء به �إىل
م���س�ت��وي��ات ج��دي��دة م��ن التميز،
و�سبل تعزيز التعاون مع و�سائل
الإعالم املختلقة ك�شريك يف تعزيز
ال ��وع ��ي امل�ج�ت�م�ع��ي مب�ستجدات
القطاع و�أهمية �إ�سهامات املثقفني
واملبدعني �ضمن م�سرية التطوير
ال �� �ش��ام �ل��ة يف الإم � � � � ��ارة� .ضمت
اللقاءات ،التي جرت يف مقر جناح

• دولة الإمارات متتلك موروث ًا ثقافي ًا عريق ًا وثري ًا ،يعزز من قيمته التنوع الكبري الذي يت�سم به جمتمعها
• حكومة دبي ت�ضع ت�شجيع املثقفني يف مقدمة �أولوياتها تقدير ًا لدور الثقافة كمحرك دفع رئي�سي لتقدم املجتمعات وحت�ضرها ورقيها
• نتطلع �إىل توثيق التعاون بني الإعالم ودبي للثقافة وامل�ؤ�س�سات الفنية والثقافية وكل �أطراف املنظومة الإبداعية يف دبي
دول��ة الإم��ارات يف �إك�سبو ،قامات
�إعالمية وق�ي��ادات جمموعة من
�أه ��م م��ؤ��س���س��ات الإع �ل�ام املحلية
وال�ع��امل�ي��ة ،ح�ي��ث ت�ط��رق النقا�ش
�إىل ا�ستعرا�ض املالمح العري�ضة
مل�ستقبل القطاع الثقايف والإبداعي
وال�ن�م��و امل�ت��زاي��د ال ��ذي حققه يف
ال� �ف�ت�رة الأخ � �ي� ��رة ،ف �� �ض�ل ً�ا عن
مناق�شة �أهمية دور قطاع الثقافة
يف دف��ع عجلة النمو االقت�صادي
بدبي ،يف الوقت ال��ذي ت�صل فيه
العائدات ال�سنوية لقطاع الفنون
والثقافة العاملي �إىل نحو 2.5
مليار دوالر ،ب�إجمايل نحو 30

مليون وظيفة.
وتناول النقا�ش املبادرات املختلفة
واجل� � �ه � ��ود امل � �ب� ��ذول� ��ة يف اجت� ��اه
تطوير البنى التحتية الالزمة
ل��دع��م ال �ق �ط��اع ال �ث �ق��ايف متا�شياً
مع ر�ؤي��ة دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة ،وقيادتها الر�شيدة فيما
يتعلق بت�شجيع م�سارات التطوير
امل�ستمرة للقطاع و�إي�ج��اد البيئة
النموذجية التي تكفل للمبدعني
م ��وا�� �ص� �ل ��ة ع� �ط ��ائ� �ه ��م وت� �ق ��دمي
امل��زي��د م��ن الأع �م ��ال امل�ت�م�ي��زة يف
�شتى م�سارات الثقافة والفنون.
وقالت �سمو ال�شيخة لطيفة بنت

جمل�س ثقافة االنتخاب االفرتا�ضي ي�ستعر�ض
القواعد وال�ضوابط اخلا�صة باحلمالت االنتخابية
•• �أبوظبي-وام:

نظمت وزارة الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي
� �ض �م��ن ف �ع��ال �ي��ات م� �ب ��ادرة جم �ل ����س ث �ق��اف��ة االنتخاب
االفرتا�ضي حما�ضرة تفاعلية عن بعد وع�بر تقنيات
التوا�صل املرئي بعنوان احلمالت االنتخابية لع�ضوية
املجل�س الوطني االحتادي  ..القواعد وال�ضوابط.
حت��دث يف امل�ح��ا��ض��رة ال��دك�ت��ور �أح�م��د جمعة البلو�شي
امل�ست�شار القانوين جلامعة زايد ،حول �أهمية احلمالت
االنتخابية يف خلق ال�ت��وا��ص��ل ال�ف�ع��ال ب�ين املر�شحني
وامل��واط �ن�ين ،ومب��ا ي�سهم يف و� �ص��ول �أف���ض��ل اخلربات
والكفاءات �إىل ع�ضوية املجل�س .وقال الدكتور البلو�شي
�إن احل�م�لات االنتخابية ت ُعترب �أب ��رز مظاهر عملية
انتخاب ن�صف عدد �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي،
وال �ت��ي ُت�ع��د �إح ��دى ث�م��ار ب��رن��ام��ج التمكني ال�سيا�سي
ال��ذي �أعلنه �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل" يف ال�ع��ام 2005
ومبنا�سبة الذكرى الرابعة والثالثني لقيام احتاد دولة

الإم ��ارات العربية املتحدة .و�سلط الدكتور البلو�شي
ال�ضوء على القواعد التي تنظم احلمالت االنتخابية
ح�سب التعليمات التنفيذية النتخابات املجل�س الوطني
االحتادين من حيث بيان �شروط و�ضوابط احلمالت
االنتخابية التي حتظر اخلطاب ال��ذي ي�سيء �إىل قيم
ومبادئ املجتمع �أو الذي يحمل الكراهية ،مروراً بو�سائل
الدعاية التي يجب على املر�شح ا�ستعمالها ،و�صو ًال �إىل
�ضبط زم��ان �إج��راء احل�م�لات االنتخابية التي ت�سمح
للمر�شحني يف �إي�صال ر�سائلهم وبراجمهم االنتخابية
�إىل الناخبني ،وانتهاء ب�ضبط م�صادر متويل احلمالت
االنتخابية وو�ضع ال�سقف الأعلى للإنفاق عليها ،وذلك
ل�ضمان م�شروعية تلك الأموال وتي�سري مراقبة �أوجه
�إنفاقها .ومن املقرر �أن توا�صل وزارة الدولة ل�ش�ؤون
املجل�س ال��وط�ن��ي االحت ��ادي تنظيم �سل�سلة متوا�صلة
من املحا�ضرات ،والتي �سيتم الإع�ل�ان عن مواعيدها
وعنوانيها واملتحدثني فيها عرب احل�سابات الر�سمية
ل�ل��وزارة على م��واق��ع التوا�صل االجتماعي ان�ستغرام:
 ، mfncaوتويرت.mfnca @ :

حممد بن را�شد �آل مكتوم :ندرك
ال ��دور امل�ه��م لل��إع�ل�ام يف توثيق
و�إب� ��راز ت �ط��ورات امل�شهد الثقايف
والفتي الذي
والإبداعي احليوي
ّ
ن�ع�م��ل يف "دبي للثقافة" على
دعمه وم�ساندته ،وال�شك �أن مثل
ه��ذه النقا�شات البنّاءة ت�سهم يف
ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع�ل��ى امل �ب ��ادرات
وق�ص�ص ال�ن�ج��اح امللهمة �ضمن
ال �ق �ط ��اع ال� �ث� �ق ��ايف ،وه� ��ي حتمل
�أهمي ًة خا�ص ًة للهيئة ،لأنها تتيح
فر�صة التوا�صل مع الإعالميني
الذين يعدّون جزءاً ال يتجز�أ من
امل�شهد الثقايف والإبداعي املزدهر

يف دبي.
و�أ� �ض��اف��ت ��س�م��وه��ا  :الإع�ل��ام له
دور �أ��س��ا��س��ي ك���ش��ري��ك ح �ي��وي يف
حت��دي��د م�لام��ح م�ستقبل قطاع
ال�ث�ق��اف��ة ،ل��ذا نتطلع �إىل توثيق
ج �� �س ��ور ال� �ت� �ع ��اون ب �ي�ن و�سائل
الإع�ل�ام املختلفة و دب��ي للثقافة
وامل�ؤ�س�سات الفنية والثقافية وكل
�أطراف املنظومة الإبداعية يف دبي
 ..ومع التطور ال�سريع لل�صحافة
على ال�صعيد العاملي ،فمن املهم
�أن يبقى �إع�لام�ن��ا ّ
مطلعاً دائماً
على �أح��دث التقنيات ال�صحفية
والإخبارية ،لنقل ق�ص�ص النجاح

يف هذا القطاع ب�أ�سلوب مبدع من
دبي �إىل العامل ،وي�سعدنا �أن نقدم
كافة �أوجه الدعم املمكنة لتمكني
الإع �ل�ام امل�ح�ل��ي وك��ذل��ك العاملي
م ��ن حت �ق �ي��ق ه� ��ذا ال� �ه ��دف على
الوجه الأكمل.
ومت خ�ل�ال االج �ت �م��اع��ات ،دعوة
و��س��ائ��ل الإع�ل�ام لال�ستفادة من
امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ت�ن���ش��ره��ا "دبي
للثقافة" ب���ص�ف��ة م���س�ت�م��رة عن
م�ستجدات القطاع عرب �صفحات
ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى خم �ت �ل��ف من�صات
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،انطالقاً
من دور الهيئة كمرجعية �أ�سا�سية

وم ��وث ��وق ��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات ح ��ول
م���س�ت�ج��دات ال �ق �ط��اع ال �ث �ق��ايف يف
دب ��ي� ،إ��ض��اف��ة �إىل دع ��وة الإع�ل�ام
ل�ت�خ���ص�ي����ص م �� �س��اح��ة �أك�ب��ر من
االه �ت �م��ام ل �ق �ط��اع ال �ث �ق��اف��ة وما
يحفل ب��ه م��ن فعاليات و�أح ��داث
وتطورات� ،أ�سوة بباقي القطاعات
احليوية الأخرى ،ل�ضمان متابعة
امل�ج�ت�م��ع ل�ل�ت�ط��ور ال ��ذي ي�شهده
امل �� �ش �ه��د ال �ث �ق��ايف يف دب ��ي ودول ��ة
الإم � � � ��ارات ع �ل��ى وج� ��ه العموم.
ومت م�ن��اق���ش��ة �أه �م �ي��ة م�شاركة
الإع � �ل� ��ام يف ت �غ �ط �ي��ة فعاليات
و�أن�شطة املوا�سم الثقافية لإبراز

م �� �ض �م��ون �ه��ا ون �ق �ل �ه��ا بال�صورة
ال��واف�ي��ة للجمهور ،م��ع موا�صلة
الرتكيز على �إط�لاع املتلقي على
م��ا ي���ش�ه��ده ال�ق�ط��اع ال�ث�ق��ايف من
ت �ط��ور ع �ل��ى خم�ت�ل��ف الأ�صعدة،
يف الوقت ال��ذي �أك��دت فيه "دبي
للثقافة" موا�صلة العمل لتوفري
ك��ام��ل ال��دع��م ل��و��س��ائ��ل الإع �ل�ام
وت�سهيل و��ص��ول�ه��م �إىل م�صادر
املعلومات املتنوعة وال�ك�ث�ير من
الق�ص�ص امللهمة .جدير بالذكر
�أن لقاءات �سمو ال�شيخة لطيفة
بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم مع
الإعالميني هي امتداد للقاءات
وجم� ��ال � ��� ��س م � �ت � �ع� ��ددة حر�صت
�سموها على عقدها مع املعنيني
بالقطاع الثقايف والإبداعي يف دبي
و�أنحاء دولة الإمارات� ،سواء على
م�ستوى الأ�شخا�ص �أو امل�ؤ�س�سات،
بهدف �إقامة حوار حيوي ومثمر
لتحقيق تنمية م�ستدامة للعمل
الثقايف والإبداعي.

جلنة بالوطني االحتادي تطلع على املو�ضوعات العامة املقرتحة للمناق�شة خالل دور االنعقاد الثالث
•• دبي-وام:

اط �ل �ع��ت جل �ن��ة ال �� �ش ��ؤون ال�صحية
وال �ب �ي �ئ �ي ��ة يف امل �ج �ل �� ��س الوطني
االحت� ��ادي ،خ�ل�ال اجتماعها الذي
ع �ق��دت��ه يف م �ق��ر الأم� ��ان� ��ة العامة
للمجل�س يف دب ��ي ب��رئ��ا��س��ة �سعادة
ن��اع�م��ة ع �ب��داهلل ال �� �ش��ره��ان النائب
ال� �ث ��اين ل��رئ �ي ����س امل �ج �ل ����س رئي�سة
ال�ل�ج�ن��ة ،ع�ل��ى امل��و� �ض��وع��ات العامة
املقرتح تبنيها ومناق�شتها من قبل
اللجنة خ�لال دور االنعقاد العادي
ال �ث��ال��ث م ��ن ال �ف �� �ص��ل الت�شريعي
ال �� �س��اب��ع ع �� �ش��ر ل �ل �م �ج �ل ����س .ح�ضر
االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل
من �سمية عبداهلل ال�سويدي مقررة
اللجنة ،و�أحمد بو�شهاب ال�سويدي،
و�شذى �سعيد النقبي ،وعذراء ح�سن
بن ركا�ض ،والدكتورة م��وزة حممد
ال �ع ��ام ��ري .وق ��ال ��ت � �س �ع��ادة ناعمة
ال�شرهان رئي�سة اللجنة �إن اللجنة

اق�ترح��ت ع��دة م��و��ض��وع��ات لتبنيها
وم�ن��اق���ش�ت�ه��ا خ �ل�ال دور االنعقاد
ال� �ع ��ادي ال �ث��ال��ث ت�ت�ع�ل��ق مبعدالت
اخل�صوبة يف الدولة ،والأمن املائي،
واال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة لإن�شاء
وتعزيز مراكز للأبحاث والتطوير
يف ال �ق �ط��اع ال �� �ص �ح��ي ،ك �م��ا اطلعت

ع�ل��ى ع ��دد م��ن ال��درا� �س��ات املتعلقة
باملو�ضوعات املقرتحة ،الفتة �إىل �أن
اللجنة اعتمدت ن�ص مو�ضوع �سيا�سة
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع ب�ش�أن
رف��ع معدالت اخل�صوبة يف الدولة،
متهيدا لرفعه للمجل�س خالل دور
االن�ع�ق��اد امل�ق�ب��ل .وح�سب امل ��ادة 92

م��ن ال��د� �س �ت��ور :للمجل�س الوطني
االحت� ��ادي �أن ي�ن��اق����ش �أي مو�ضوع
م ��ن امل��و� �ض��وع��ات ال �ع��ام��ة املتعلقة
ب�ش�ؤون االحت��اد �إال �إذا �أبلغ جمل�س
ال ��وزراء املجل�س الوطني االحتادي
ب��أن مناق�شة ذلك املو�ضوع خمالفة
مل���ص��ال��ح االحت � ��اد ال �ع �ل �ي��ا ،ويح�ضر

رئي�س ال� ��وزراء �أو ال��وزي��ر املخت�ص
ال� �ن� �ق ��ا� ��ش ،ول �ل �م �ج �ل ����س الوطني
االحت � ��ادي �أن ي�ع�بر ع��ن تو�صياته
وي�ح��دد امل��و��ض��وع��ات ال�ت��ي يناق�شها
و�إذا مل ي�ق��ر جمل�س ال � ��وزراء تلك
التو�صيات �أخ�ط��ر املجل�س الوطني
االحتادي ب�أ�سباب ذلك.

�ضمن �سل�سلة لقاءات مبادرة ب�صمات الإيجابية بعنوان قهوتنا الإيجابية

لقاء �أ�سبوعي حول فن احتواء اخلالفات الزوجية
•• ال�شارقة �-سحر حمزة:

نظمت م �ب��ادرة ب�صمات �إيجابية
ج�ل���س��ة ح ��واري ��ة مل �ل �ه �م��ات �ضمن
�سل�سلة جل�سات قهوتنا الإيجابية
الأ�سبوعية ،و�سل�سلة لقاءات مبادرة
ب�صمات الإيجابية بعنوان قهوتنا
الإي �ج��اب �ي��ة ق��دم��ت ��س�ه�ير عليان
امل���س�ت���ش��ارة الأ� �س��ري��ة وامل��درب��ة يف
تطوير الذات والأعمال حما�ضرة
ب�ع�ن��وان " ف��ن اح �ت��واء اخلالفات
الزوجية " ناق�شت خاللها كيفية
التعامل م��ع امل��راه�ق�ين واحتواء
اخلالفات الأ�سرية ب�إ�شراف رائدة
الأع �م ��ال وم��ؤ��س���س��ة امل �ب ��ادرة النا
القطان ومب�شاركة  30ملهمة من
مبادرة ب�صمات �إيجابية.

وت�ه��دف م�ب��ادرة ب�صمات �إيجابية
ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت ق �ب��ل ��س�ت��ة �أع� ��وام
ب� � ��الإم� � ��ارات �إىل ن �� �ش��ر املعرفة
وال ��وع ��ي ع �ن��د امل � ��ر�أة ورف� ��ع ن�سب
ثقافة تطوير ال��ذات وا�ستقطاب
امل��زي��د م��ن امللهمات يف الإيجابية
والتعريف بامل�شاكل الأ�سرية التي
قد تن�شا بني �أفراد املجتمع وخا�صة
قطاع امل ��ر�أة يف ظ��ل حت��دي��ات وباء
كورونا .
وبد�أت �سهري عليان باحلديث عن
كيفية احتواء اخلالفات الزوجية
ب�ط��رح ع��دة ت �� �س��ا�ؤالت منها كيف
ن�ت�ع��ام��ل حينما حت ��دث امل�شكلة؟
وكيفية حل هذه امل�شكلة ؟ وذكرت
ب��أن مقومات اال�ستقرار (الأ�سرة
ال���س�ع�ي��دة) ت�ك�م��ن يف ع ��دة نقاط،

�أولها ح�سن االختيار واال�ستقامة
وا��س�ت���ش�ع��ار امل���س��ؤول�ي��ة والثقافة
الأ� �س��ري��ة �أي ت��واف��ر ح�سن النية
واحل�ك�م��ة يف وزن الأم ��ور ي�ساوي
حياة �سعيدة و�سوء النية مع �أمية
�أ� �س��ري��ة ي �� �س��اوي ب �ي��ت العنكبوت
�أي ت���ص�ب��ح ال��دن �ي��ا � �ش��ائ �ك��ة �أم ��ام
الزوجني.
و�أو� �ض �ح��ت امل��درب��ة ع�ل�ي��ان �أم� ��وراً
مهمة ع��دة الب��د �أن ت�ؤخذ يف عني
االعتبار يف كيفية احتواء امل�شكالت
الزوجية وو�ضع اخلطط الإيجابية
ل �ت �ح �ق �ي��ق ال� ��� �س� �ع ��ادة ل �ل��أ� � �س ��رة ،
واخل �ط��ة ق��د ت �ك��ون �أ��س�ب��وع�ي��ة �أو
�شهرية �أو �سنوية مثل التخطيط
لل�سفر يف الإج��ازة ال�صيفية ،حتى
و�ضع خطة للطوارئ مثل حدوث

عار�ض �أو حادث ال قدر اهلل.
ودع��ت امل�شاركات �إىل ع��دم النظر
�إىل احل �ي��اة ب �ت �� �ش��ا�ؤم ،ب��ل بنظرة
تفا�ؤل وفرح فهذا يبعث الطم�أنينة
وال� ��ود ب�ين ال��زوج�ي�ن ك�ي��ف نكون
�أبط�أ غ�ضباً و�أ�سرع ر�ضاً؟
و�أ�� �ض ��اف ��ت �أن ال �� �س �ع��ادة تتحقق
ب�ي�ن ال��زوج�ي�ن ح�ي�ن ي �ك��ون هناك
ال �ت �م��ا���س ال� �ع ��ذر وح �� �س��ن الظن
ب � ��الأخ � ��ر � ،أو الإع � � ��را� � � ��ض عن
اجل��اه �ل�ي�ن ،ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن الكالم
والأف �ع��ال ح�ين الغ�ضب ،االبتعاد
عن ك�ثرة املالمة والعتاب ،البعد
ع��ن �أ� �س �ب��اب ال�غ���ض��ب ،اال�ستعانة
بال�صرب وال���ص�لاة .واحل ��ذر من
�سرعة اال�ستفزاز والغ�ضب فالبد
�أن نتقرب �إىل اهلل تعاىل بذكره عز

وجل يف هذه اللحظات .
وذك��رت املحا�ضرة �أن��واع امل�شكالت
الزوجية  .م�شرية �إىل �أن هناك
ال�ع��دي��د م��ن امل���ش�ك�لات النف�سية
م�ث��ل ال�ق�ل��ق ،واالك �ت �ئ��اب ،و�سرعة
ال �غ �� �ض ��ب ،والإه � � �م� � ��ال ،و�ضعف
ال�شخ�صية ،وال�ت�ردد ،وكما تتنوع
امل�شكالت تتنوع ال�شخ�صيات �أمام
امل�شكالت الزوجية.
و� ّ
أو�ضحت املحا�ضرة املدربة عليان
ب� � ��أن ه� �ن ��اك ع� ��دة خ� �ط ��وات حلل
امل�شكالت الزوجية وتتمثل �أو ًال يف
حتليل امل�شكلة ،ثم �صناعة القرار،
ثم اتخاذ القرار ثم تنفيذ القرار،
ث ��م ت �ق��ومي ال� �ق ��رار ث ��م ت�صحيح
امل�سار وحل امل�شكلة بهدوء.
و�أكدت �أن االختالف بني الزوجني

ه��و �أم��ر طبيعي ونتيجة �صحية،
فاالختالف �سنة احلياة وله فوائد
بالن�سبة للزوج وال��زوج��ة ،ثم دعا
يف النهاية �إىل الإ� �ص�لاح يف حال
ا� �س �ت �ح��ال��ة ح ��ل امل �� �ش �ك �ل��ة بحلول
�إيجابية ال �سيما يف حال التعامل
م� ��ع م �� �ش �ك�ل�ات الأب� � �ن � ��اء خا�صة

امل��راه�ق�ين منهم يف ظ��ل حتديات
كورونا وتداعياتها .
ت �خ �ل��ل امل �ح��ا� �ض��رة ع� ��دة ح � ��وارات
وا�ستف�سارات �أجابت عنها املدربة
وعر�ضت كل م�شاركة �أه��م الأمور
التي تهتم بها بحياتها وجماالت
�إب��داع�ه��ا يف ك��اف��ة امل�ه��ن والأ�شغال

التي تتقنها .
م��ن جهتها ثمنت رائ ��د الأعمال
وت�ط��وي��ر ال� ��ذات ��ص��اح�ب��ة مبادرة
ب �� �ص �م��ات �إي� �ج ��اب� �ي ��ة امل� ��� �ش ��ارك ��ات
الإيجابية وح��ر���ص امللهمات على
ت �ب��ادل احل� ��وار وامل �ع �ل��وم��ات فيما
بينهن وبني املدربة �سهري عليان.
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�صحف عربية :حزب اهلل يوا�صل توريط و�إ�سقاط لبنان
•• عوا�صم-وكاالت

10

�أبرزت الأزمة اللبنانية اخلليجية بعد الت�صريحات امل�سيئة التي �صدرت
عن وزي��ر اخلارجية اللبناين ج��ورج قرداحي ،موقفاً موحداً من دول
اخلليج العربي ،حيث اتخذت موقفاً متماث ً
ال وحازماً يف الرد على هذه
الإ� �س��اءات .و�سلطت �صحف عربية ��ص��ادرة �أم����س الأح ��د ،ال�ضوء على
تعامل دول اخلليج العربي مع ت�صريحات الوزير اللبناين ،وا�ستمرار
الآثار الكارثية على لبنان جراء هيمنة ميلي�شيا حزب اهلل على مفا�صل
الدولة .ويف ال�سياق ذات��ه ،قال الكاتب يف �صحيفة “ال�شرق الأو�سط”
عبدالرحمن ال��را��ش��د� ،إن��ه “و�سط ال�صراع ال�سيا�سي امل�ستمر لعقود
ك�برت م��أ��س��اة لبنان وارت�ب�ط��ت ب�شكل خ��ا���ص ب�ح��زب اهلل ،ال��ذي و�سع
ن�شاطاته ككتيبة متقدمة لإي��ران ،وميلي�شيا ع�سكرية متنقلة لها يف

مناطق النزاع الإيرانية مثل �سوريا والعراق واليمن» .و�أ�ضاف “على
مدى �سنوات ،ونتيجة تزايد هيمنة احلزب على لبنان ،انكم�شت الطبقة
الو�سطى ،ورحل امل�ستثمرون العرب والأجانب ،وهاجرت الكفاءات �إىل
اخلليج والغرب ،وانهارت ال�صادرات وامل�صارف وال�سياحة ،وخ�سر �أكرث
م��ن م�ل�ي��ون �إن���س��ان م��دخ��رات�ه��م ،وت��ده��ورت الأو� �ض��اع واخل��دم��ات من
الكهرباء �إىل جمع القمامة نتيجة لفر�ض عقوبات دولية».
وتابع “عطل حزب اهلل فر�صة لبنان يف �أن ي�صبح بلد غاز غنياً بتعطيله
ملف تر�سيم احلدود البحرية مع �إ�سرائيل».
وق��ال الرا�شد �إن “اخلطوة ال�سعودية ل�سحب ال�سفراء ،نتيجة �أزمة
طويلة من وراء ن�شاط حزب اهلل �ضد ال�سعودية ،حيث يقاتل رجاله يف
اليمن ويقودون معاركه حتت ا�سم خرباء وفنيني� ،أما ت�صريحات وزير
الإعالم جورج قرداحي فلي�ست بذاتها ت�ستحق الرد ،الريا�ض �أكرب من

�أن ت�ؤثر فيها ت�صريحات وزير ال قيمة له يف بلده لبنان نف�سه».
وح��ذر من �أن الأخ�ط��ار تتزايد على لبنان لأن �إي��ران حولته �إىل دولة
مواجهة ،م�ضيفاً “ميلي�شيات ح��زب اهلل حت��ارب يف املنطقة نيابة عن
�إي ��ران وت��دي��ر عمليات ع�سكرية وا�ستخباراتية .ح��ول��ت �إي ��ران لبنان
�إىل مركز لإدارة معاركها الإقليمية والدولية ،حيث كلفت ح��زب اهلل
مبجموعة ن�شاطات خلدمة القوى العراقية التابعة لها ،و�إدارة معركة
االنقالبيني احلوثيني الإعالمية من داخل ال�ضاحية عرب قنوات مثل
امل�سرية».
واختتم بالقول �إنه “و�سط الظالم يف لبنان ،هناك القليل من الأمل
ب��إ��ص�لاح ال�ع�لاق��ات ال�سعودية اللبنانية ب��وج��ود ح��زب اهلل وحكومته
احلالية ،وهي م�شكلة للبنانيني بالدرجة الأوىل قبل غريهم».
وق��ال الكاتب ف��ار���س خ�شان يف مقال ل��ه ب�صحيفة “النهار” �إن��ه “يف

تقييم حقيقي للأزمة التي تع ّمقت بني لبنان وال�سعودية ومعها عدد
م��ن ال��دول اخلليجية ،ف ��إنّ ح��زب اهلل يلعب دوراً ج��وه��ري�اً يف �إي�صال
الأحوال �إىل ما و�صلت �إليها ،يف حني ال ي�ش ّكل الإ�ستياء من كالم وزير
الإعالم جورج قرداحي� ،سوى نقطة يف البحر� ،إذ جرى اعتماده كدليل
على النوعية ال�سيا�سية التي تتم مكاف�أتها مبنا�صب رفيعة يف منظومة
ال�سلطة اللبنانية».
و�أ�ضاف “لكن ،هل متلك احلكومة اللبنانية �أدوات الإلتزام بتعهّدات
قطعتها للو�سيط الأمريكي ،حتى يثمر حت ّركه �سعودياً؟».
وتابع الكاتب �أنه “من الثابت ،بالتجارب املتعاقبة �أن حزب اهلل ال ي�سمح
بتمرير �أيّ ق��رار ال ينا�سبه ،حتى لو ك ّلف البالد والعباد دم�اً ودموعاً
والإقت�صاد نزيفاً ودماراً ،ويعتقد كثريون �أنّ حزب اهلل يه ّلل ك ّلما ابتعد
لبنان عن النظام العربي والت�صق �أكرث ف�أكرث ،يف حمور املمانعة».

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

بايدن ي�صل �أوروبا �ضعيفا!...
•• بيري مارتن

ح�ضر الرئي�س الأمريكي قمة جمموعة الع�شرين
يف روم��ا وامل ��ؤمت��ر املناخي الكبري يف غال�سكو...
وهام�ش مناورته �ضئيل.
ع�ن��دم��ا جن��ح ج��و ب��اي��دن يف ه��زم رئ�ي����س ق ّو�ض
ال��زع��ام��ة ال��دول�ي��ة ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ،ك��ان �سقف
انتظارات العامل عاليا.
و�سيكون �أم��ام الرئي�س طريق طويلة ليقطعها
لإع� ��ادة ب�ن��اء ت�ل��ك ال��زع��ام��ة ،ورح�ل�ت��ه �إىل �أوروب ��ا
ت �خ ��اط ��ر ب �ك �� �ش��ف ح� � ��دود ق� ��درت� ��ه ع �ل ��ى ت�سليم
الب�ضاعة.

 43باملائة من الناخبني يريدون ا�ستخدام ال�شبكة االجتماعية التي �أن�ش�أها ترامب

تفوق ن�سبتهم الـ  60باملائة:

اجلمهوريون متح ّم�سون ل�شبكة ترامب االجتماعية!...

مع «تروث �سو�شيال» ،ي�أمل الرئي�س الأمريكي ال�سابق مناف�سة املن�صات التي حظرت ح�ساباته
•• الفجر –خرية ال�شيباين
�أعلن ترامب �أنه �سيطلق قري ًبا
��ش�ب�ك�ت��ه االج �ت �م��اع �ي��ة اخلا�صة،
“تروث �سو�شيال” ،ب�ع��د حظره
من تويرت وفي�سبوك� .إعالن �أثار
��س�ع��ادة غ��ال�ب�ي��ة اجل �م �ه��وري�ين .يف
ال��واق��ع ،وف� ًق��ا مل�سح �أج��رت��ه �شركة
م��ورن�ي�ن��ج كون�سلت ،يخطط 63
ب ��امل ��ائ ��ة م �ن �ه��م ال� �س �ت �خ ��دام هذه
امل �ن �� �ص��ة ع �ل��ى الأق � � ��ل جل � ��زء من

الوقت .يف املقابل ،قال 15باملائة
فقط �إن�ه��م م�ستعدون ال�ستخدام
“تروث �سو�شيال” بانتظام .وهذه
ال�ن�ت��ائ��ج دل �ي��ل ع�ل��ى �أن لدونالد
ت� ��رام� ��ب ق �ب �� �ض��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة على
احل��زب ال�سيا�سي ،ح�سب �صحيفة
الإندبندنت.
وي �� �ش�ي�ر ا� �س �ت �ط�ل�اع مورنينج
كون�سلتً � ،
أي�ضا� ،إىل �أن  72باملائة
من الدميقراطيني لن ي�ستخدموا
ال�شبكة االجتماعية على الإطالق،

و�أن  49باملائة من جميع الناخبني
يخططون لعدم االنخراط فيها.

تناف�س ال�شبكات
االجتماعية بقدر
ما تناف�س و�سائل الإعالم
مت تعليق ح�سابي تويرت وفي�سبوك
للرئي�س ال�سابق للواليات املتحدة
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة ع �ل��ى ال � �ت� ��وايل بعد
الهجوم على مبنى الكابيتول يف
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م��ن ع ��ادات ��ه امل��زع �ج��ة ت �غ��ري��د كل
م��ا يجول ب�خ��اط��ره� ،أع�ل��ن يف 21
�أكتوبر �إطالق �شبكته االجتماعية
اخلا�صة .و�أو��ض��ح دون��ال��د ترامب
�أن “تروث �سو�شيال” تهدف
�إىل �أن تكون بدي ً
ال عن في�سبوك
�أو ت��وي�تر �أو ت�ي��ك ت ��وك �أو حتى
ي ��وت� �ي ��وب ،م ��ن �أج� � ��ل “مقاومة
ا�ستبداد البيغ تاك».
ومت �ت �ل��ك ال �� �ش��رك��ة اجل ��دي ��دة
“جمموعة ت� ��رام� ��ب ل �ل��إع �ل�ام

ال�شبكة
والتكنولوجيا”،
االج �ت �م��اع �ي��ة .ال ت��ري��د ال�شركة
م�ن��اف���س��ة ال���ش�ب�ك��ات االجتماعية
ال�شهرية فح�سب ،بل تريد � ً
أي�ضا
خو�ض خدمات البث مثل نتفليك�س
ودي��زين  .+كما مت ت�صميم �شبكة
املعلومات � ً
أي�ضا ملواجهة “�سي ان
ان” و”ايهارت ميديا” ،بالإ�ضافة
�إىل “�أمازون وغوغل” ...هذا
فقط.
عن الإندبندنت

�سقوط � 3صواريخ قرب املنطقة اخل�ضراء يف بغداد

•• بغداد�-أ ف ب

�سقطت ثالثة �صواريخ من نوع كاتيو�شا فجر �أم�س الأحد بالقرب
من املنطقة اخل�ضراء التي ت�ضم ال�سفارة الأمريكية ومقرات
حكومية يف العا�صمة العراقية ،وفق ما ذكر م�صدر �أمني لوكالة
فران�س بر�س ،يف هجوم ي�أتي بعد �أ�سابيع من انتخابات ت�شريعية
تعرت�ض على نتائجها بع�ض الأطراف.
وه��ذا الهجوم ال��ذي اقت�صرت �أ� �ض��راره على امل��ادي��ات ومل يوقع
�إ�صابات ،هو الأول منذ نحو �أربعة �أ�شهر قرب املنطقة اخل�ضراء.

وقال امل�صدر �إن “ثالثة �صواريخ كاتيو�شا �سقطت على منطقة
املن�صور يف بغداد” ،وقع �أحدها “قرب م�ست�شفى الهالل الأحمر”،
والآخ ��ر “يف ��ش��ارع الأم�ي�رات ق��رب ال�سياج اخل��ارج��ي للم�صرف
االقت�صادي” ،م��و��ض�ح�اً �أن “البناية (امل �� �ص��رف) مهجورة».
�أم��ا الثالث فقد “�سقط يف ب��داي��ة مدخل ��ش��ارع ال��زي�ت��ون داخل
حمطة دائرة مياه ا�سالة املن�صور» .وتكررت يف الأ�شهر الأخرية
الهجمات من هذا النوع التي ت�ستهدف خ�صو�صا القوات وامل�صالح
الأمريكية يف العراق وال تتبناها �أي جهة ،لكن تن�سبها وا�شنطن
ع��ادة �إىل ف�صائل ع��راق�ي��ة م��وال�ي��ة لإي ��ران تطالب باالن�سحاب

الكامل للقوات الأمريكية من العراق .وتثري هذه الهجمات قلق
امل�س�ؤولني الع�سكريني يف التحالف ال��دويل ملكافحة املتطرفني
بقيادة الواليات املتحدة ،عدو اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران.
وتن�شر الواليات املتحدة  2500ع�سكري يف العراق من 3500
عن�صر من قوات التحالف .ومنذ مطلع العام ،ا�ستهدف �أكرث من
خم�سني هجوما امل�صالح الأمريكية يف العراق ،ال �س ّيما ال�سفارة
الأمريكية يف بغداد وقواعد ع�سكرية عراقية ت�ض ّم �أمريكيني،
ومطاري بغداد و�أربيل� ،آخرها ا�ستهداف مطار �أربيل بطائرات
م�سرية م�سلحة منت�صف �أيلول�/سبتمرب.

ارتياح
من الوا�ضح �أن بايدن يحظى با�ستقبال جيد من
قبل الر�أي العام الأوروب��ي ،الذي ي�شعر باالرتياح
لأنه مل يعد م�ضط ًرا لتح ّمل مغامرات �سلفه.
على م�ستوى الت�صورات ،انت�صار ب��اي��دن م ّكن
ال��زع��ام��ة ال��دول �ي��ة لأم��ري �ك��ا م��ن ق �ف��زة عمالقة
�إىل الأم ��ام ،لكنه �أث��ار � ً
أي�ضا ان�ت�ظ��ارات من�سوبها
مرتفع.
رمبا ا�ستطاع بايدن اال�ستفادة من خمزون �سحره
ال�شخ�صي ال�ستعادة العالقات الودية مع نظريه
الفرن�سي بعد حادثة الغوا�صات الأ�سرتالية ،ولكن
فيما يتعلق بامللفات الأكرث هيكلية� ،ستكون املهمة
�أ�صعب.
الزعامة اله�شة
يف جمموعة الع�شرين �أم ����س الأول ال�سبت و
�أم�س الأح��د� ،سيكون بايدن يف و�ضع جيد ب�ش�أن
ملف الوباء ال�ساخن ،حيث تقود الواليات املتحدة
الإنتاج العاملي للقاحات ،ومتنحه �أموال الطوارئ
التي واف��ق عليها الكوجنر�س الو�سائل الالزمة
للتحرك.
يف العديد م��ن احل ��االت الأخ ��رى ،ق��د ال تكون

ال��و��س��ائ��ل واالم �ك��ان��ات يف م���س�ت��وى االنتظارات.
على �سبيل امل�ث��ال ،فيما يتعلق بهدف فر�ض حد
�أدنى ل�ضريبة ال�شركات بن�سبة 15باملائة� ،سيجد
ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي ��ص�ع��وب��ة يف �إق �ن ��اع نظرائه
ب��أن��ه �سيكون ق ��اد ًرا على ح�شد ال��دع��م ال�ل�ازم يف
الكوجنر�س.
وال �� �س ��ؤال ال� ��ذي م��ن امل��رج��ح �أن ي �ط��رح على
�شفاه اجلميع وراء الكوالي�س ،هو ق��درة الرئي�س
على تعبئة الدعم للوفاء ب��وع��وده بينما ال يزال
امل�ساران الرئي�سيان لربناجمه ال�سيا�سي معلقني
يف الكوجنر�س .ناهيك عن فر�ص عودة الواليات
املتحدة �إىل انعزالية ترامب بعد عام .2024
يف غال�سكو خايل الوفا�ض؟
يف م�ؤمتر غال�سكو للمناخ اليوم االثنني �ستكون
و�ضوحا.
حدود هام�ش بايدن للمناورة �أكرث
ً
مع بع�ض احل��ظ ،قد تكون للرئي�س الأمريكي
خطة عمل متت املوافقة عليها كجزء من م�شروع
ق��ان��ون امل �ي��زان �ي��ة ال���ض�خ��م ال ��ذي ت�ت��م مناق�شته
ب�ين ال��دمي�ق��راط�ي�ين يف ال �ك��وجن��ر���س .وح �ت��ى يف
الفر�ضية املتفائلة ب�أن هذا القانون �سيتم اعتماده
بحلول اليوم االثنني� ،إذ يُحتمل �أن تكون هناك
خطة ملكافحة انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري
�ستح�صل على موافقة جو مان�شني -ع�ضو جمل�س
ال�شيوخ عن الوالية املنتجة للفحم والتي متتلك
مفتاح الأغلبية -ف�إنها �ستكون جمرد �شبح خلطة
بايدن الأ�صلية.
�إذن� ،سيظهر جو بايدن يف قمة املناخ “كوب 26
“ يف غال�سكو على ر�أ� ��س حكومة م�صممة على
العمل .كما �أنه �سيحمل الأمل يف �أال تعود الواليات
املتحدة �إىل العداء املفتوح ملحاربة التغيرّ املناخي
الذي عبرّ عنه �سلفه.
وم��ع ذل ��ك ،م��ن غ�ير امل��رج��ح �أن ي �ك��ون هناك،
بامللمو�س ،ال�شيء الكثري مما يقدّمه.

ترجمة خرية ال�شيباين

*�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية  -مركز الدرا�سات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية
املعرفة حول الرهانات الدولية

احلزب احلاكم يتطلع �إىل بداية جديدة يف اليابان

••طوكيو�-أ ف ب

ي�أمل رئي�س الوزراء اجلديد فوميو
كي�شيدا يف االحتفاظ مبن�صبه بعد
االنتخابات الت�شريعية التي جرت
�أم�س الأح��د يف اليابان ويرجح �أن
ي�ف��وز فيها ح��زب��ه ل�ك��ن م��ع بع�ض
اخل�سائر ،وف�ق��ا ملحللني وو�سائل
�إعالم يابانية.
ودع��ي نحو  106ماليني ياباين
الخ �ت �ي��ار  465ن��ائ �ب��ا م ��ن �أ�صل
 1051م��ر� �ش �ح��ا .وك� ��ان الوباء
واالق �ت �� �ص��اد امل��و� �ض��وع�ين اللذين
هيمنا على حملة انتخابية ق�صرية
ا�ستمرت  17يوما .وك��ان ا�ستياء
بع�ض الناخبني وا�ضحا الأحد.
وقالت املوظفة املتقاعدة تريويو
كانيكو ( 76عاما) لوكالة فران�س
بر�س بعد خروجها من �أحد مراكز
االقرتاع �إنها “تركز على �سيا�سات
مكافحة ال�ف�يرو���س وت��ري��د �أي�ضا
�أن تقول �شيئا للحكومة القائمة
منذ فرتة طويلة ب�ش�أن طريقتها
التع�سفية يف اتخاذ القرار».
�أم � ��ا م��ا� �س��اه�ي�رو � �س��ا� �ش �ي��دا وهو
موظف يبلغ  50عاما �أدىل بدلوه
�أي�ضا ،فقال �إنه ي�شعر “بامللل من
الف�ساد امل�ست�شري يف ال�سيا�سة».
وقالت �شيهريو �ساتو ( 38عاما)
وه� ��ي رب� ��ة م �ن��زل و�أم ل �ط �ف��ل �إن
“االقت�صاد يعاين ب�سبب فريو�س
كورونا لذلك �أجريت مقارنة بني
ردود فعل ال�سيا�سيني».
يف �آخر انتخابات ت�شريعية ،ح�صل
احل��زب الليربايل الدميوقراطي
(ميني قومي) الذي ي�سيطر على
ال�سيا�سة اليابانية من دون منازع

منذ  66عاما ،على  276مقعدا
وح �ل �ي �ف��ه ح� ��زب ك��وم �ي �ت��و (ميني
ال��و� �س��ط) ع �ل��ى  29م �ق �ع��دا� ،أي
 305مقاعد يف املجموع ،ما منحه
�سيطرة كبرية على ال�سلطة.
لكن ال��و��ض��ع تغري ك�ث�يرا مقارنة
باالنتخابات الت�شريعية الأخرية
التي �أجريت يف .2017
فقد ا�ستقال �شينزو �آبي يف �أيلول/
�سبتمرب  2020لأ�سباب �صحية.
ومل ي���س�ت�م��ر خ�ل�ف��ه يو�شيهيدي
��س��وغ��ا يف املن�صب �إال ل�ع��ام واحد
ف�ق��ط� ،إذ مل يكن يتمتع ب�شعبية
ك� �ب�ي�رة ب �� �س �ب��ب ط��ري �ق��ة �إدارت � � ��ه
الأزمة ال�صحية ورغبته يف تنظيم
الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة يف طوكيو هذا
ال �ع��ام ب ��أي ث�م��ن .وكي�شيدا (64
عاما) الذي انتخب رئي�سا للحزب

الليبريايل الدميوقراطي نهاية
�أي�ل��ول��/س�ب�ت�م�بر ث��م ع�ي�ن رئي�سا
للوزراء من قبل الربملان يف بداية
ت�شرين الأول�/أك �ت��وب��ر ،ال يتمتع

ب�شعبية كبرية لدى ال��ر�أي العام.
وقد بلغت يف �أوائل ت�شرين الأول/
�أكتوبر نحو  50يف املئة� ،أحد �أدنى
امل�ستويات لرئي�س حكومة ياباين
جديد منذ ع�شرين عاما.
وي���س�ع��ى ك�ي���ش�ي��دا ل�ل�ح���ص��ول على
�أقل غالبية مطلقة يف االنتخابات
الت�شريعية 233 :مقعدا للحزب
ال � �ل � �ي � �ب�ي��رايل ال� ��دمي� ��وق� ��راط� ��ي
وكوميتو معا .وهي طريقة حلفظ
م��اء ال��وج��ه ح�ت��ى يف ح��ال فقدان
عدد كبري من املقاعد.
وح� � � ّذر م��اي �ك��ل ك��وت���ش�ي��ك �أ�ستاذ
ال ��درا�� �س ��ات الآ� �س �ي��وي��ة يف احل��رم
ال �ي��اب��اين يف ج��ام�ع��ة مت�ب��ل خالل
م�ق��اب�ل��ة م��ع وك��ال��ة ف��ران����س بر�س
“�إذا انخف�ض عدد مقاعدهم �إىل
ه��ذا امل�ستوى� ،سي�ؤثر ذل��ك ب�شكل

كبري على �سمعة كي�شيدا».
وق � � ��ال ك �ي �� �ش �ي��دا ب� �ع ��د انتخابه
رئي�سا ل�ل�ح��زب “يجب �أن نظهر
للجمهور �أن احل ��زب الليبريايل
الدميوقراطي ع��اد �إىل احلياة”،
متعهدا جعل املعركة �ضد كوفيد
�أول� ��وي � �ت� ��ه ل �ك ��ن �أي� ��� �ض ��ا تن�شيط
االق �ت �� �ص��اد وخ �ف ����ض التفاوتات
االجتماعية املتزايدة.
ا� � �س � �ت � �ف� ��اد احل� � � � ��زب ال � �ل � �ي�ب��رايل
الدميوقراطي دائما من معار�ضة
�ضعيفة وجم � ��ز�أة ت��اري�خ�ي��ا .لكن
يف ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات الت�شريعية،
تتحالف خم�سة �أحزاب معار�ضة يف
العديد من الدوائر ،وهو �أمر غري
م�سبوق قد ي�ضعف مناف�سها.
ق� ��ال � �س �ت �ي �ف��ان �أن� �غ ��ري ��ك اخلبري
االقت�صادي يف جمموعة “موديز
اناليتيك�س” �إن كي�شيدا “يواجه
ري��اح��ا معاك�سة ب�سبب انخفا�ض
�شعبيته ومعار�ضة �أكرث تنظيما».
ل � � �ك � � ��ن احل� � � � � � � ��زب ال � � �ل � � �ي �ب ��رايل
الدميوقراطي ميلك موارد كبرية
وم� ��ا زال ب ��ارع ��ا يف ف ��ن التحكم
بالعملية االنتخابية خ�صو�صا يف
املناطق الريفية حيث يقيم روابط
قدمية جدا مع الناخبني.
وذك � � ��ر ك��وت �� �ش �ي��ك ب� � � ��أن “هناك
عالقات �شخ�صية تربط بني �أهايل
مر�شحي احلزب والناخبني وتعود
�إىل عدة �أجيال».
وه �ن ��اك ن�ق�ط��ة �أخ � ��رى يف �صالح
ك�ي���ش�ي��دا وح ��زب ��ه .ف�ق��د انخف�ض
ع��دد الإ� �ص��اب��ات ب�ف�يرو���س كورونا
�أخ�ي��را يف ال �ي��اب��ان ،ب�ع��دم��ا و�صل
�إىل م���س�ت��وي��ات ق�ي��ا��س�ي��ة يف �آب/
�أغ�سط�س.

احلزب احلاكم يف جورجيا يفوز يف االنتخابات
•• تبلي�سي�-أ ف ب

فاز احل��زب احلاكم يف ال��دورة الثانية من االنتخابات
البلدية يف ج��ورج�ي��ا ،بح�سب النتائج الر�سمية التي
�أعلنت �أم�س الأحد ورف�ضتها املعار�ضة التي بد�أ زعيمها
امل�سجون �إ�ضرابا عن الطعام.
ُ�سجن ميخائيل �ساكا�شفيلي الذي كان الرئي�س املوايل
للغرب يف البلد ال�ق��وق��ازي م��ن � 2004إىل 2013
وب ��ات الآن زع �ي��م امل �ع��ار� �ض��ة� ،أوائ � ��ل ت���ش��ري��ن الأول/
�أك �ت��وب��ر ع�ن��د ع��ودت��ه م��ن امل�ن�ف��ى ق�ب��ل ال� ��دورة الأوىل
من االنتخابات .وب��د�أ �إ��ض��را ًب��ا عن الطعام منذ �شهر
احتجاجا على اعتقاله الذي اعترب �أن دوافعه �سيا�سية،
ً
وال ي ��زال م���س�ت�م��را ف �ي��ه .ج ��رت ال � ��دورة ال�ث��ان�ي��ة من
االنتخابات ال�سبت يف بع�ض مناطق هذه اجلمهورية
ال�سوفياتية ال�سابقة .ف��از ح��زب “احللم اجلورجي”
احلاكم بفارق �ضئيل يف  19من �أ�صل  20بلدية يف
هذه االنتخابات التي ناف�س فيها مر�شحي “احلركة
الوطنية املتحدة” بزعامة �ساكا�شفيلي ،وفق ما �أعلنت
جلنة االنتخابات املركزية الأحد .وقال رئي�س الوزراء

�إيراكلي غاريبا�شفيلي “�أه ّنئ اجلميع بفوزنا يف اجلولة
الثانية ،لقد فزنا يف كل امل��دن» .من جهته� ،أك��د زعيم
“احلركة الوطنية املتحدة” ،نيكا ميليا� ،أن املعار�ضة
لن تعرتف بهذه النتائج ،متهماً “احللم اجلورجي”
ب�أنه “�سرق االنتخابات».
ق ��ال “مل ي�ع��د ه �ن��اك ان�ت�خ��اب��ات يف ه ��ذا ال�ب�ل��د� .أيها
املواطنون� ،أنتم الذين تت�شاركون قيم الدميوقراطية
الأوروبية ،ا�ستعدوا لن�ضال ال هوادة فيه».
اعترب �أن هذا الن�ضال “ال�صعب” �سيتوا�صل “�إىل �أن
تتوافر �إمكانية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة».
�أعلنت ال�سلطة فوزها بعد الدورة الأوىل يف  2ت�شرين
الأول/اك� �ت ��وب ��ر ،ف�ي�م��ا حت��دث��ت امل�ع��ار��ض��ة ع��ن تزوير
وه��ي ات �ه��ام��ات �أك��دت �ه��ا ب�شكل خ��ا���ص منظمة الأمن
والتعاون يف �أوروب��ا التي �أف��اد مراقبوها عن “ح�صول
عمليات ت��ره�ي��ب و� �ش��راء لأ� �ص��وات ن��اخ�ب�ين و�ضغوط
على املر�شحني والناخبني»� .أدى �سجن �ساكا�شفيلي
�إىل تفاقم الأزمة ال�سيا�سية التي بد�أت مع االنتخابات
الت�شريعية ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ال�ت��ي ف��از بها ح��زب احللم
اجلورجي بفارق �ضئيل ،واعتربتها املعار�ضة مزورة.
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قبيل( ..كوب ..)26قمة الع�شرين تك�شف تعهداتها ب�ش�أن املناخ
•• روما�-أ ف ب

قبل �ساعات من افتتاح م�ؤمتر الأطراف للمناخ (كوب ،)26يجتمع
قادة االقت�صادات الرئي�سية يف العامل �أم�س الأحد يف روما لإجراء
مفاو�ضات �أخرية و�شاقة ب�ش�أن التزاماتهم املناخية.
وب�ي�ن�م��ا مت �ث��ل جم �م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن ن �ح��و ث �م��ان�ين يف امل �ئ��ة من
االنبعاثات العاملية ل�غ��ازات الدفئية امل�سببة ل�لاح�ترار املناخي،
�سيتعني ع�ل��ى ر�ؤ� �س��اء دول �ه��ا وح�ك��وم��ات�ه��ا حت��دي��د موقفهم قبل
التوجه �إىل غال�سكو حل�ضور قمة املناخ ،عرب و�ضع �أهدافهم على
الأمد الطويل �إىل حد ما يف مواجهة ظاهرة االحرتار.
وح ��ذر ال��رئ�ي����س الإي� �ط ��ايل ��س�يرج�ي��و م��ات��اري�لا م���س��اء ال�سبت
“يجب �أال ن�ترك للذين ي��أت��ون من بعدنا كوكبا ي�شهد نزاعات

و�أُه ��درت م��وارده ،وتعر�ض نظامه البيئي للخطر ب�سبب �أنانية
الذين �أخفقوا يف اجلمع بني التطلع امل�شروع للنمو االقت�صادي
واالجتماعي واحلاجة �إىل حماية ما ال منلكه».
و�أ�ضاف ماتاريال الذي كان يتحدث يف م�أدبة ع�شاء �أقامها لقادة
جم�م��وع��ة الع�شرين يف ق�صر ك��وي��ري�ن��ايل ال��رئ��ا��س��ي �أن “عيون
مليارات الأ�شخا�ص� ،شعوب ب�أكملها ،تتجه �إلينا وعلى النتائج التي
ميكننا حتقيقها» .وبرهن ق��ادة جمموعة الع�شرين ال�سبت على
�أنهم قادرون على جتاوز خالفاتهم حتى يف �أكرث املوا�ضيع تعقيدا،
مثل ال�ضرائب .فقد واف�ق��وا على حد �أدن��ى لل�ضريبة يبلغ 15
يف املئة على ال�شركات املتعددة اجلن�سيات .لكن يتوقع �أن ت�ستمر
املفاو�ضات حتى اللحظة الأخرية للتو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن املناخ.
�سيتابع املراقبون واملنظمات غري احلكومية بدقة البيان اخلتامي

الذي مت تناقل �صيغ عديدة له طوال نهاية الأ�سبوع يف روما و�سيتم
ح�سم حمتواه الأحد خالل جل�سة مغلقة �أمام ال�صحافيني.
و�أحد الأهداف الرئي�سية هو بذل كل اجلهود حل�صر االحرتار عند
 1,5درجة مئوية مقارنة بع�صر ما قبل ال�صناعة وهي العتبة التي
ميكن الو�صول �إليها بالفعل قرابة العام  ،2030ح�سب خرباء
املناخ يف الأمم املتحدة .وتتمحور املفاو�ضات حول التاريخ الذي
يجب حتديده خ�صو�صا لتحقيق احلياد الكربوين ،يف � 2050أو
 .2060وكانت الرئا�سة الإيطالية تدفع باجتاه �أهداف طموحة،
لكن بع�ض �أع�ضاء جمموعة الع�شرين  -الدول النا�شئة التي تعتمد
على الفحم �أو املنتجة للمحروقات  -مرتددون جدا ويرغبون يف
ع��دم ر�ؤي��ة �صيغ تقييدية وال �سيما الو�سائل امللمو�سة لتحقيق
الطموحات املعلنة  .ويف ما يتعلق بحياد الكربون ،ميكن �أن يتوافق

املجتمعون على “منت�صف القرن” ك�م��وع��د .وق��ال م���س��ؤول يف
منظمة غري حكومية بيئية �إن “كل �شيء �سيتقرر خالل املناق�شة
بني القادة �صباح الأحد و�أثناء الغداء».
و�أكد الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون يف �صحيفة “لو جورنال
دو دميان�ش” �أنه “الوقت املنا�سب يف روما لبذل �أق�صى ما يف و�سع
�أع�ضاء جمموعة الع�شرين للم�ساهمة ب�شكل مفيد يف غال�سكو ويف
كوب .»26و�أ�ضاف “�أريد �أن �أقول �أي�ضا �إنه مل يتم كتابة �أي �شيء
على الإطالق قبل م�ؤمتر الأطراف .دعونا ال نن�سى �أنه يف باري�س
ع��ام  ،2015مل ي ّتخذ �أي ق��رار م�سبقا ويف ال�ساعات الأخرية
هددت بع�ض الدول باالن�سحاب .لكن كان هناك عمل دبلوما�سي
ملدة عامني وكان التعاون بني �أوروب��ا والواليات املتحدة وال�صني
�أ�سا�سيا».

انتخابات لبنان ..هل يت�سبب خالف �شركاء «حزب اهلل» يف ت�أجيلها؟
ح��زب اهلل يف ه��ذا اخل�صو�ص و�أقلها
قطع الطريق على خ�صومه للرتبع
ع�ل��ى ��س��دة ال��رئ��ا��س��ة وم��ن ث��م يعمل
ع �ل��ى ت ��أج �ي��ل االن �ت �خ��اب��ات وم ��ن ثم
التمديد لعون.

•• بريوت-وكاالت

�أث � ��ارت م���ص��ادق��ة ال�ب�رمل��ان اللبناين
لقانون االنتخابات النيابية رغم رده
من رئي�س مي�شال ع��ون ج��دال ب�ش�أن
�إم �ك��ان �ي��ة ت ��أج �ي��ل االن �ت �خ��اب��ات ،بعد
خالف بني �شريكي ميلي�شيات حزب
اهلل “حركة �أمل والتيار الوطني».
وتبنى ال�ن��واب اللبنانيون اخلمي�س
املا�ضي يف ت�صويت ث��ان ق��رار تنظيم
ان�ت�خ��اب��ات ت�شريعية يف  27مار�س
امل �ق �ب��ل ،ف �ي �م��ا رف �� �ض��ه ع� ��ون يف 19
�أك�ت��وب��ر امل��ا��ض��ي ،و�أع ��اد ال�ق��ان��ون �إىل
جمل�س النواب للنظر فيه مرة ثانية
م ��ن ج � ��راء م ��ا اع� �ت�ب�ره “خمالفات
د�ستورية».
واندلعت احتجاجات وا�سعة يف لبنان
منذ �أكتوبر  2019احتجاجا على
ف�ساد الطبقة ال�سيا�سية يف البالد
وت ��ردي الأو� �ض��اع املعي�شية ،وتعالت
الأ�� �ص ��وات ال �ت��ي دف �ع��ت ن�ح��و �إج ��راء
انتخابات عامة مبكرة يف البالد� ،إال
�أنها �أخفقت يف هذا امل�سعى.
وم��ع ذل ��ك ،تخ�شى ال �ق��وى ال�سيا�سية التقليدية يف
لبنان من �أن ت�ؤدي هذه االحتجاجات �إىل خلق �أج�سام
�سيا�سية بديلة ،تطيح مقاعدها يف الربملان ونفوذها يف
ال�سلطة.
والأه� ��م م��ن ذل ��ك ،بح�سب م��راق �ب�ين ،ه��و اخلالفات
زعيم التيار احلر ،جربان با�سيل من جهة ،وميلي�شيات
حزب اهلل وحركة �أمل من جهة �أخرى ب�ش�أن انتخابات
الرئا�سة وموعد االنتخابات الربملانية و�أمور �أخرى.
خالف د�ستوري
و�شهدت اجلل�سة الربملانية الأخرية خالفا حول اعتماد
 6مقاعد �إ�ضافية للمغرتبني اللبنانيني ب��اخل��ارج يف
االنتخابات املقبلة والتي �ألغتها التعديالت ،حيث �صوت
 61ع�ضوا للإبقاء على تعديل الن�ص املتعلق بت�صويت
امل�غ�ترب�ين وال ��ذي ي�ن����ص ع�ل��ى �أن ي�سمح للمغرتبني
بالت�صويت يف اخلارج على دوائرهم بالداخل.
وكان الن�ص ال�سابق هو ا�ستحداث  6مقاعد للمغرتبني
بحيث يقوم املغرتبون باختيار ممثل لهم عن كل قارة

دون �أح �ق �ي��ة ال�ت���ص��وي��ت يف ال ��داخ ��ل .وت���س�ب�ب��ت ن�سبة
الت�صويت على التعديل املتعلق باملغرتبني جدال وا�سعا
داخل قاعة الربملان ،حيث اعترب رئي�س التيار الوطني
احلر جربان با�سيل (�صهر عون) �أن ن�سبة  61ع�ضوا
غري كافية للموافقة على التعديل وهو ما يعني رف�ضه،
م�شريا �إىل �أن الأغلبية التي ين�ص عليها القانون ال بد
�أال تقل عن  65ع�ضوا.
يف امل�ق��اب��ل ،ر�أى �آخ ��رون وع�ل��ى ر�أ��س�ه��م رئي�س جمل�س
النواب نبيه بري (رئي�س حركة �أمل) �أن ن�سبة الأغلبية
املطلقة يتم احت�سابها م��ن ع��دد ال�ن��واب الفعليني يف
الربملان وعددهم  117ع�ضوا بعد ا�ستقالة ووفاة 11
ع�ضوا ،وبالتايل حت�سب الأغلبية املطلقة مبوافقة 59
ع�ضوا.
ورغم �إقرار التعديالت ،ان�سحبت كتلة با�سيل ما �أفقد
املجل�س ن�صابه القانوين الالزم ملناق�شة باقي القوانني
والبنود الت�شريعية املدرجة على جدول الأعمال ،فقرر
رئي�س املجل�س النيابي رفع اجلل�سة الت�شريعية.
و�شهدت �أروقة الربملان �شدا وجذبا بني الكتل النيابية
املختلفة ح��ول احت�ساب الأغلبية املطلقة ،حيث حمل
البع�ض رئي�س اجلمهورية م�س�ؤولية �شغور  11مقعدا

ب�سبب عدم دعوته النتخابات تكميلية مللء الفراغ ،فيما
تبادلت الأطراف التحذير من �أي �إجراءات تهدد بت�أجيل
االنتخابات .وبذلك تدخل تعديالت قانون االنتخابات
اللبنانية حيز التنفيذ لتجرى االنتخابات النيابية يف
الـ 27من �شهر مار�س املقبل� ،إال �أنه متوقع �أن �أن يتم
الطعن على القانون �أمام املجل�س الد�ستوري.
ت�أجيل لأ�سباب �أخرى
الكاتب واملحلل ال�سيا�سي اللبناين ،فادي عاكوم ،قال �إنه
بعد رف�ض الربملان �أي تعديالت هناك م�ساران ،الأول
�أن يوقع عون عليه وهو حمل خالف ،والثاين �أن يقدم
ج�بران با�سيل طعنا �أم��ام املجل�س الد�ستوري (هيئة
ق�ضائية عليا تنظر يف ق�ضايا د�ستورية كربى) وبذلك
�سيتم ت�أجيل االنتخابات وهي اخلطة التي يعمل عليها
من �أجل الو�صول �إىل مبتغاه يف خالفة �صهره.
و�أ� �ض ��اف ع��اك��وم ،يف ت���ص��ري�ح��ات مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن با�سيل يرغب يف ت�أجيل االنتخابات لأن
يف حال �إمتامها �ستكون هناك انتخابات رئا�سية والتي
�ستنتهي فيها والية عون و�إ�صراره على اخلالفات ي�شي
ب�أنه مل يتلق بعد بعد �ضمانات من حلفائه وعلى ر�أ�سهم

 3مواد خالفية
وح��ول �أب��رز امل��واد اخلالفية ،قال �إن
ه�ن��اك � 3أم ��ور خمتلف عليها وهي
“ت�صويت املغرتبني” ،حيث طلبت
جبهة با�سيل �إ�ضافة  6مقاعد ،فيما
رف ����ض ال�ب�رمل ��ان ذل ��ك و�أك � ��د حرية
ت���ص��وي��ت ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ب��اخل��ارج على
ك��اف��ة ال �ن��واب ال�ب��ال��غ ع��دده��م 128
نائبا.
و�أو�ضح �أن الأمرين الآخرين وهما
“الكوتة الن�سائية” و”توقيت
االنتخابات” وهي حجج واهية يراد
بها باطل.
وق��دم��ت “حركة �أمل” مقرتحات
تق�ضي بفر�ض  20مقعدًا من �أ�صل
 128ل�ل�ن���س��اء م��وزع��ة ع �ل��ى دوائ ��ر
انتخابية خمتلفة ،كما اقرتحت تخ�صي�ص  26مقعدًا
ع�ل��ى الأق ��ل للكوتا الن�سائية م��وزع��ة ب��ال�ت���س��اوي بني
امل�سلمني وامل�سيحيني ،لكن عند طرح املو�ضوع للمناق�شة
يف الربملان للإقرار ،تعالت الأ�صوات الراف�ضة.
وت ��ذرع “التيار ال��وط�ن��ي احلر” برئا�سة با�سيل ب�أن
تقدمي موعد االنتخابات من مايو �إىل مار�س ميكن
�أن يت�سبب يف ع��دم متكن ناخبني من ممار�سة حقهم
االنتخابي ب�سبب العوامل الطبيعية واملناخية التي
غالباً ما ت�سود يف �شهر مار�س من �أمطار وثلوج فيتعذر
انتقال الناخبني �إىل جلان االقرتاع.
و�أ�شاروا �إىل �أن هذا القانون يحرم �أكرث من � 10آالف
لبناين من حق االنتخاب يبلغون �سن الـ 21يف الفرتة
بني �أول فرباير والثالثني من مار�س  2022حيث
يجب �أن مير على الناخب � 3شهور بعد بلوغه �سن الـ
 21عاما.
واخ�ت�ت��م ع��اك��وم ح��دي�ث��ه ق��ائ�لا“ :االنتخابات �سيتم
ت�أجيلها وحتى احلكومة قد يتم الإطاحة بها من جراء
الت�صريحات امل�ستفزة لوزير الإع�لام ج��ورج قرداحي
�ضد حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن بقيادة ال�سعودية».

�إيران تلمح �إىل ا�ستهداف �أمريكي و�إ�سرائيلي ملحطات الوقود
•• طهران�-أ ف ب

�أمل� ��ح م �� �س ��ؤول �إي� � ��راين ك �ب�ير �إىل
�ضلوع الواليات املتحدة و�إ�سرائيل،
يف الهجوم ال�سيرباين الذي ّ
عطل
حم�ط��ات ال��وق��ود مطلع الأ�سبوع
احلايل.
وق� � ��ارن رئ �ي ����س م �ن �ظ �م��ة ال ��دف ��اع
امل� � � � ��دين ال� �ع� �م� �ي ��د غ � �ل ��ام ر�� �ض ��ا
ج�لايل يف ت�صريحات للتلفزيون
الر�سمي ليل ال�سبت ،من الناحية
“التقنية” ب�ين الهجوم اجلديد

ال ��ذي وق��ع ال �ث�لاث��اء ،وهجومني
�سابقني “نفذهما بال �شك �أعدا�ؤنا،
الواليات املتحدة و�إ�سرائيل».
و�أ�� � � �ض � � ��اف “حللنا احل� ��ادث�ي��ن
ال�سابقني ،ذاك ال��ذي ط��ال نظام
ال �� �س �ك��ك احل ��دي ��د ،وال� � ��ذي طال
ميناء ال�شهيد رج��ائ��ي ،وخل�صنا
�إىل �أنها (الهجمات الثالث) كانت
مت�شابهة” اىل حد كبري.
و�أع �ل �ن��ت وزارة ال �ط��رق يف مت��وز/
ي ��ول� �ي ��و امل ��ا�� �ض ��ي ع� ��ن تعر�ضها
لـ”اختالل” ال� �ك�ت�روين ترافق

م ��ع ا�� �ض� �ط ��راب وا�� �س ��ع يف حركة
ال�ق�ط��ارات ت�سبب بـ”فو�ضى غري
م�سبوق” ،وفق ما �أف��ادت يف حينه
وكالة “فار�س».
ويف �أي��ار-م��اي��و  ،2020حتدثت
� �ص �ح �ي �ف��ة “وا�شنطن بو�ست”
الأم�يرك �ي��ة ع��ن وق ��وف �إ�سرائيل
خلف هجوم معلوماتي طال ميناء
ال�شهيد رجائي املطل على م�ضيق
ه��رم��ز ،وذل ��ك ردا ع�ل��ى م��ا قالت
ال�صحيفة �إن ��ه ه�ج��وم الكرتوين
�إي��راين على من�ش�آت هيدروليكية

مدنية �إ�سرائيلية.
و�أدى ه � �ج � ��وم ال� � �ث �ل��اث � ��اء اىل
ت�ع� ّ�ط��ل ال�ن�ظ��ام ال��ذك��ي املخ�ص�ص
لت�شغيل م�ضخات حمطات وقود،
وال��ذي يعمل با�ستخدام بطاقات
الكرتونية .وتتيح هذه البطاقات
احل�صول على ح�صة �شهرية من
ال��وق��ود امل��دع��وم ،على �أن يتم دفع
ث �م��ن ال�ك�م�ي��ة امل �ع � ّب ��أة (مدعومة
كانت �أم بال�سعر العادي) ببطاقات
م�صرفية.
ودع� � � ��ا م � �� � �س � ��ؤول� ��ون �إي� ��ران � �ي� ��ون

اىل � � �ض� ��رورة ت �ع��زي��ز الدفاعات
االلكرتونية ملواجهة هجمات من
هذا النوع ب�شكل ا�ستباقي.
ووف � ��ق م ��ا ن �ق �ل��ت وك ��ال ��ة “�إرنا”
ال��ر� �س �م �ي��ة ال �� �س �ب��ت� ،أع� �ي ��د و�صل
ن� �ح ��و  3200حم� �ط ��ة لتوزيع
ال��وق��ود ،م��ن �أ� �ص��ل �إج �م��ايل عدد
امل �ح �ط��ات ال� ��ذي ي �ن��اه��ز ،4300
بالنظام االلكرتوين� .أما املحطات
الأخ ��رى فتقوم ب�ت��زوي��د املركبات
ب ��امل �ح ��روق ��ات ،ل �ك��ن وف� ��ق ال�سعر
“احلر” ،وهو �ضعف املدعوم.

وتعد اجلمهورية الإ�سالمية من
ال ��دول الغنية مب���ص��ادر الطاقة،
وت��وف��ر م�شتقات ال�ن�ف��ط ب�أ�سعار
خم ّف�ضة ومدعومة.
ووف� � ��ق ت �ق��ري��ر مل �ن �ظ �م��ة الطاقة
ال ��دول� �ي ��ة ،حت �ت��ل �إي � � ��ران املرتبة
الثالثة عامليا من حيث احتياطات
النفط املثبتة ،وح ّلت خام�سة عام
 2020بني دول منظمة “�أوبك”
امل�صدّرة للنفط ،علما ب�أن العقوبات
الأمريكية ت�ؤثر ب�شكل كبري على
�صادرات النفط الإيراين.

املخ�صب
نا�شيونال �إنرت�ست� :إيران تبالغ مبخزونها من الأورانيوم
ّ
•• وا�شنطن-وكاالت

ت �ن��اول ال�ك��ات�ب��ان بالي�سي م���س��زت��ال وج��ون��اث��ان روهي
مزاعم �إيران عن �إقرتابها من حيازة ما يكفي من املواد
االن�شطارية لت�صنيع قنبلة نووية ،م�صنفني ذل��ك يف
�سياق لعبة نووية متقنة تديرها طهران.
من طريق املبالغة يف حجم املخزونات ،ف�إنها ت�أمل يف
�إثارة قلق �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن ،كي تدفع
�أي ثمن ملنع طهران من جت��اوز هذه العتبة اخلطرية
فبينما تعد �إيران على نح ٍو غام�ض مبعاودة املفاو�ضات
ح��ول برناجمها ال �ن��ووي ،ف�إنها تثري امل�خ��اوف ب�شكل
متكرر ح��ول التقدم ال��ذي حت��رزه يف ميدان تخ�صيب
الأورانيوم.
وم ��ؤخ��راً ،على �سبيل امل�ث��ال� ،أعلنت �إي ��ران �أن��ه ب��ات يف
ح��وزت�ه��ا  120ك�ي�ل��وغ��رام�اً م��ن الأوران� �ي ��وم املخ�صب
بدرجة نقاوة  20يف املئة ،مما يقربها على نح ٍو خطري،
بعد قليل من التخ�صيب ،من الكمية الالزمة ل�صنع
�سالح نووي.
لكن ال�ك��ات�ب��ان ي�ع�ت�بران �أن مثل ه��ذه الإع�ل�ان��ات هي
جم ��رد ت �ب �ج��ح ،ي��رم��ي �إىل احل �� �ص��ول ع �ل��ى تنازالت
�أمريكية ،ول�صرف النظر عن االنتكا�سات اجلدية التي
تعر�ض لها الربنامج النووي الإيراين.
وزعمت طهران حتقيق اخرتاقات �أ�سا�سية على �صعيد
ال�ت�خ���ص�ي��ب ث�ل�اث م� ��رات ه ��ذه ال �� �س �ن��ة .ف �ف��ي �أبريل
(ني�سان) ،ات�خ��ذت خطوة غ�ير م�سبوقة تتعلق برفع
ن�سبة التخ�صيب �إىل  60يف املئة� ،أي �أق��ل بقليل من
الن�سبة ال�ضرورية ل�صنع ر�أ�س نووي .ومن ثم عمدت
يف يونيو (ح��زي��ران) �إىل املبالغة يف تقدير خمزونها
من الأوران �ي��وم املخ�صب بن�سبة  20يف املئة ،ولتتبعه

الأ�سبوع املا�ضي بزعم مثري للقلق.
وم��ع ذل ��ك ،ف ��إن ال�ب�ي��ان��ات الأخ �ي�رة ل�ل��وك��ال��ة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة ،ت�شري �إىل �أن الكمية ال�ت��ي �أنتجتها
�إي ��ران م��ن الأوران� �ي ��وم املخ�صب بن�سبة  60يف املئة،
�ضئيلة ج��داً ،بحيث ال متكنها يف الوقت احلا�ضر من
�إنتاج مواد ان�شطارية كافية ل�سالح نووي .وكان لديها
يف يونيو كمية من الأوران�ي��وم املخ�صب بن�سبة  20يف
املئة� ،أقل من تلك التي �أعلنتها.
وي ��رى ال�ك��ات�ب��ان �أن ال��زع��م الأخ �ي�ر ع��ن ج�م��ع 120

كيلوغراماً من الأورانيوم املخ�صب بن�سبة  20يف املئة
م�ضلل ،لأن �إي��ران حت��ول با�ستمرار ه��ذا امل�خ��زون �إىل
معدن الأوران �ي��وم ،مما يجعله غري منا�سب ملزيد من
التخ�صيب .وبح�سب املعدالت احلالية ،ف�إنه لن يكون
لدى �إيران كمية كافية ل�صنع قنبلة ،بناء على تخ�صيب
بن�سبة  20يف املئة �أو بن�سبة  60يف املئة� ،إال بحلول
�أوا�سط  ،2022على �أقرب تقدير.
وق ��اال �إن �إي � ��ران مت��ار���س اخل� ��داع لأن خم��زون �ه��ا من
الأوران �ي��وم ه��و الو�سيلة الأ��س�ه��ل لتحقيق ت�ق��دم نحو

القنبلة .ومن طريق املبالغة يف حجم املخزونات ،ف�إنها
ت�أمل يف �إثارة قلق �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن،
كي تدفع �أي ثمن ملنع طهران من جت��اوز هذه العتبة
اخل�ط�يرة .وق�ب��ل �أي��ام م��ن �إدع��ائ�ه��ا امل�ضلل� ،إقرتحت
�إيران على وا�شنطن الإف��راج عن ع�شرة مليارات دوالر
من الودائع الإيرانية املجمدة قبل �أن تعاود املفاو�ضات
يف فيينا .وعلى رغم �أن �إدارة بايدن رف�ضت الإفراج عن
الودائع ،ف�إن وزير اخلارجية �أنطوين بلينكن حذر من
�أن الوقت “ينفد” �أمام منع �إيران من �أن ت�صري دولة
ن��ووي��ة .وي��وح��ي مثل ه��ذا الت�صريح ب ��أن احل�ي��ل التي
ت�ستخدمها �إي��ران حتقق الغر�ض منها ،بحيث ت�صري
وا�شنطن يف موقف يائ�س يدفعها �إىل القبول ب�أي �إتفاق
يف �أقرب وقت.
وت��أم��ل ط�ه��ران �أي���ض�اً م��ن ط��ري��ق م��زاع��م التخ�صيب،
ب�إخفاء ال�ضربات اخلطرية التي تعر�ضت لها قطاعات
يف برناجمها النووي ،نتيجة هجمات �سرية منذ يوليو
(مت��وز)  .2020وك��ان �أك�ثر ه��ذه الهجمات خطورة
تلك التي �أخرجت �أجهزة الطرد املركزي �أي �آر 1-من
اخلدمة يف من�ش�أة نطنز يف �أبريل (ني�سان).2021
وب�ع��د ه��ذا ال �ه �ج��وم� ،أط�ل�ق��ت �إي� ��ران خ�ط�ط�اً طموحة
مل�ضاعفة التخ�صيب �إىل ثالثة �أ�ضعاف كي تعو�ض عن
�أجهزة الطرد املركزي �أي �آر  ،1-بن�شر �أالف من �أجهزة
الطرد املتطورة.
ويتعني على البيت الأبي�ض التن�سيق مع �إ�سرائيل يف
ما يتعلق باخلطة “ب” .وهذا ما ي�ستتبع دعم حرية
احلركة �أم��ام حليفتها ،التي �أجن��زت �أكرث مما �أجنزته
امل�ف��او��ض��ات �أو ال�ع�ق��وب��ات ،يف ك�ب��ح ال�برن��ام��ج النووي
الإي� ��راين وت�ط��وي��ل امل��دة م��ن الآن وح�ت��ى ب�ل��وغ �إي��ران
العتبة النووية.
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عوا�صم
�أثينا

ر��س��ت �سفينة �شحن ت��رف��ع العلم ال�ترك��ي وحت�م��ل  382مهاجرا
معظمهم م��ن الأف �غ��ان ب��أم��ان يف ميناء بجزيرة يونانية يف �ساعة
مبكرة م��ن �صباح الأح ��د ،بعد ي��وم�ين م��ن تعطلها يف بحر �إيجه
و�إر�سالها �إ�شارة ا�ستغاثة.
وقالت وزارة الهجرة �إن �ستة �أ�شخا�ص اعتقلوا بعد �أن �سحبت �سفينة
تابعة خلفر ال�سواحل اليوناين ال�سفينة م��ورات � 729إىل ميناء
كو�س .وهذا العدد من املهاجرين من بني الأكرب يف �سفينة واحدة
ت�صل �إىل البالد منذ �سنوات.
وجرى نقل باقي الوافدين �إىل مركز ا�ستقبال يف اجلزيرة .وقالت
وزارة الهجرة �إن �إقامتهم يف املركز ،حيث �سيتم النظر مع حاالتهم
وو�ضعهم يف احلجر ال�صحي� ،ستكون م�ؤقتة.
واليونان هي الوجهة الرئي�سية امل�ؤدية لالحتاد الأوروب��ي بالن�سبة
لطالبي اللجوء القادمني من تركيا .وانخف�ض عددهم ب�شكل حاد
منذ عام  2016بعد �أن �أبرم التكتل و�أنقرة اتفاقا ملنع املهاجرين من
العبور �إىل اليونان .لكن منذ �سيطرة حركة طالبان على ال�سلطة يف
�أفغان�ستان يف �أغ�سط�س �آب ،تخ�شى العديد من دول االحتاد الأوروبي
ت�ك��رار �أزم��ة الالجئني يف ع��ام  2015عندما و�صل م��ا يقرب من
مليون �شخ�ص ،معظمهم م��ن الالجئني ال���س��وري�ين� ،إىل االحتاد
الأوروبي بعد عبورهم �إىل اجلزر اليونانية القريبة من تركيا.

مانيال
ق�ت��ل ��ص�ح��ايف فلبيني ب��ال��ر��ص��ا���ص يف م�ن��زل��ه ،ك�م��ا �أع�ل�ن��ت �شرطة
الأرخبيل ال��ذي يعترب �أح��د �أخطر الأماكن يف العامل بالن�سبة �إىل
ال�صحافيني حيث يفلت معظم القتلة من العقاب.
و�أُردي �أورالندو دينوي وهو مرا�سل �أحد املواقع الإخبارية الفلبينية
ومقدم على �إذاعة “�إنريجي �إف �إم” ،ب�ست ر�صا�صات على يد م�سلح
اقتحم �شقته يف بان�ساالن يف ج��زي��رة مينداناو ،كما �أو��ض��ح رئي�س
ال�شرطة املحلية بيرت غلني �إيبونغ .وتويف ال�صحايف على الفور ،كما
�أو�ضح �إيبونغ م�ضيفا �أنه فتح حتقيق لتحديد دواف��ع القتل .وقال
�إيبونغ لوكالة فران�س بر�س “احدى الزوايا التي ن�أخذها يف االعتبار
هي عمله ك�صحايف ...لكن ال احد ي�ستطيع اعطاءنا اي دليل ملمو�س
حتى االن” .ودينوي هو ال�صحايف احل��ادي والع�شرون ال��ذي يُقتل
منذ و�صول الرئي�س رودريغو دوتريتي �إىل ال�سلطة يف  2016كما
�أفاد االحتاد الوطني لل�صحافيني يف الفيليبني .و�أمر رئي�س ال�شرطة
الوطنية اجل�ن�رال غيريمو �إل �ي��ازار ب ��إج��راء حتقيق ك��ام��ل وتعهد
حماية و�سائل الإعالم من الهجمات .ويف تقرير �صدر خالل ال�شهر
اجل��اري� ،صنفت جلنة حماية ال�صحافيني التي تتخذ يف نيويورك
مقرا لها ،الفيليبني يف املرتبة ال�سابعة على امل�ؤ�شر العاملي للإفالت
من العقاب الذي مت �إن�شا�ؤه يف العام  ،2008مع  13جرمية قتل
طالت �صحافيني وما زالت غري حملولة.

وا�شنطن
يلتقي وزي��ر اخلارجية الأم�يرك��ي �أن�ت��وين بلينكن نظريه ال�صيني
وانغ يي على هام�ش قمة جمموعة الع�شرين يف روما ،على ما �أعلنت
اخلارجية الأمريكية .وهذا اللقاء مدرج على جدول �أعمال بلينكن
ليوم وهو الثاين فقط بني الرجلني ،يف خ�ضم التوترات ال�صينية
الأمريكية .وكان اللقاء الأول بينهما مت يف �آذار/م��ار���س يف �أال�سكا،
ووج��ه ال��وف��د ال�صيني وق �ت��ذاك توبيخا للجانب الأم�يرك��ي �أمام
الكامريات.
وتت�صاعد التوترات بني �أك�بر اقت�صادين يف العامل على ع��دد من
اجلبهات مبا فيها التجارة وحقوق الإن�سان وق�ضية تايوان ووباء
كوفيد .19-ويف وقت �سابق من الأ�سبوع اجل��اري� ،أمرت وا�شنطن
�شركة “ت�شاينا تيليكوم �أمرييكاز” بوقف خدماتها يف غ�ضون 60
يوما ،منهية قرابة  20عاما من العمليات يف البالد ،ما �أدى �إىل
�ضغط �إ�ضايف يف العالقات بني القوتني.
وهذا الأ�سبوع �أكدت رئي�سة تايوان ت�ساي �إنغ-وين وجود عدد �صغري
من القوات الأمريكية يف اجلزيرة للم�ساعدة يف التدريبات الع�سكرية
م�ضيفة �أنه لديها “ملء الثقة” ب�أن اجلي�ش الأمريكي �سيدافع عن
البالد يف حال تعر�ضها لهجوم �صيني.
و�أثارت هذه الت�صريحات غ�ضب بكني التي �أكدت اخلمي�س معار�ضتها
االت�صاالت الع�سكرية بني وا�شنطن وتايوان.

«داع�ش خوز�ستان» �سيكون
قادر ًا على تهديد الغرب

•• وا�شنطن-وكاالت

بعد �شهرين من ان�سحابه الكارثي من �أفغان�ستان ،يريد الرئي�س جو بايدن
بايدن من الأمريكيني �أن ين�سوا ذلك البلد وما تركه الأمريكيون وراءهم،
ولكن �صحيفة “وول �سرتيت جورنال” حتذر من �أن الإرهابيني املت�شددين
واخلطريين مل يفقدوا االهتمام بالواليات املتحدة.
وحتدث كولني كال ،وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لل�سيا�سة ،عن الو�ضع
الكئيب خالل �شهادته يف جمل�س ال�شيوخ ،الفتاً �إىل �أن ال �أحد ينكر �أنه لن
مير وقت طويل قبل �أن ي�ستخدم تنظيما “القاعدة” و”داع�ش” مالذاتهم
يف �أفغان�ستان لتهديد الغرب .ونقل كال عن تقييمات جمتمع اال�ستخبارات
�أن��ه “ميكننا �أن نرى داع�ش خوز�ستان يكت�سب هذه القدرة خالل ما بني
�ستة �أو � 12شهراً” ،فيما �سي�ستغرق الأمر من “القاعدة” “�سنة �أو �سنتني
لإعادة ت�شكيل تلك القدرة .علينا �أن نظل يقظني �ضد هذا االحتمال».
ووفقاً ملراقبي عقوبات الأمم املتحدة ،هناك ح��وايل  2000من مقاتلي
ريا ما ي�صطدم
“داع�ش” يتمركزون �إىل حد كبري يف �شرق �أفغان�ستان .وكث ً
ه�ؤالء بطالبان التي ت�ضم ع�شرات الآالف من املقاتلني .ومع ذلك ،ا�ستبعد
ناطق با�سم احلركة هذا ال�شهر التعاون مع الواليات املتحدة لل�سيطرة على
“داع�ش” ،كما كانت �إدارة بايدن ت�أمل .وبح�سب ت�صريحاته املعدة �سلفاً ،قال
كال للكونغر�س“ :نعزز قدرتنا على االنخراط يف عمليات مكافحة الإرهاب
ل�ضمان �أال ي�ضر �أي تهديد �صادر من �أفغان�ستان بوطننا �أو م�صاحلنا».
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 147256 :بتاريخ2010/09/21 :
امل�سجلة بالرقم 147256 :بتاريخ2014/01/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 146039 :بتاريخ2010/08/16 :
امل�سجلة بالرقم 146039 :بتاريخ2011/04/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 138114 :بتاريخ2010/01/17 :
امل�سجلة بالرقم 138114 :بتاريخ2011/05/01 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 123433 :بتاريخ2008/12/16 :
امل�سجلة بالرقم 123433 :بتاريخ2010/03/31 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1651 :بتاريخ1993/09/18 :
امل�سجلة بالرقم 1651 :بتاريخ1995/02/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1643 :بتاريخ1993/09/18 :
امل�سجلة بالرقم 1643 :بتاريخ1995/02/12 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1641 :بتاريخ1993/08/18 :
امل�سجلة بالرقم 1641 :بتاريخ1995/02/12 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 161946 :بتاريخ2011/09/05 :
امل�سجلة بالرقم 161946 :بتاريخ2012/07/22 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28:
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 209279 :بتاريخ2014/04/06 :
امل�سجلة بالرقم 209279 :بتاريخ2014/08/31 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 209276 :بتاريخ2014/04/06 :
امل�سجلة بالرقم 209276 :بتاريخ2014/08/26 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 197639 :بتاريخ2013/09/08 :
امل�سجلة بالرقم 197639 :بتاريخ2014/04/03 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 194495 :بتاريخ2013/07/04 :
امل�سجلة بالرقم 194495 :بتاريخ2014/07/10 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 284643 :بتاريخ2017/12/17 :
امل�سجلة بالرقم 284643 :بتاريخ2018/08/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 284641 :بتاريخ2017/12/17 :
امل�سجلة بالرقم 284641 :بتاريخ2018/08/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 24939 :بتاريخ1998/01/04 :
امل�سجلة بالرقم 24939 :بتاريخ1998/06/09 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 230303 :بتاريخ2015/04/02 :
امل�سجلة بالرقم 230303 :بتاريخ2015/09/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 330896 :بتاريخ2020/06/11 :
امل�سجلة بالرقم 330896 :بتاريخ2020/09/10 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 322693 :بتاريخ2019/12/19 :
امل�سجلة بالرقم 322693 :بتاريخ2020/02/06 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 30890 :بتاريخ1999/04/18 :
امل�سجلة بالرقم 30890 :بتاريخ2002/01/14 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 284645 :بتاريخ2017/12/07 :
امل�سجلة بالرقم 284645 :بتاريخ2018/08/08 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة
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تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
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تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28:
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بايدن يف جولة �أوروبية ثانية

�إىل �أي مدى ترتهن �أوروبا وفرن�سا ً
العم �سام...؟
حقا �إىل ّ

•• الفجر –خرية ال�شيباين

انطلق جو بايدن يف جولة �أوروب��ي��ة ك�برى .عند
انتخابه �أثار الآمال يف ا�ستعادة �شهر الع�سل بعد رئا�سة
ترامب ،لكن الأ�شهر الع�شرة الأوىل من حكمه �أ�ضعفت
تلك الآمال.

�سرييل بريت ،الأ�ستاذ املحا�ضر يف معهد الدرا�سات
ال�سيا�سية يف باري�س ،وج�يرال��د �أوليفييه الباحث
امل�شارك يف معهد اال�ست�شراف والأمن ب�أوروبا ،يفككان
ملوقع “اتلنتكو” طبيعة وواقع العالقة الإ�شكالية بني
�أوروبا والواليات املتحدة وكيف يجب �أن تكون .ويف ما
يلي ترجمة لهذا احلوار املزدوج مع الباحثني:

*بد�أ جو بايدن جولة دبلوما�سية جديدة يف �أوروبا.
وكما كتب جيل باري�س يف �صحيفة لوموندّ “ ،
ب�شر جو
بايدن بعودة الزعامة الأمريكية ،لكنها عودة بطيئة
يف الظهور”.
ه��ل ه���ذه ف��ر���ص��ة ل�لاحت��اد الأوروب�����ي ل��ق��ب��ول فكرة
االن�سحاب الأمريكي الالمبايل من القارة العجوز؟ وما

مدى قوة خيبة الأمل بعد � 10أ�شهر من رئا�سة بايدن؟
 �سرييل بريت :يف عام واحد ،انتقل الأوروبيون مناحلما�س املفرط �إىل املرارة اليائ�سة من رئا�سة بايدن.
يف خريف عام  ،2019متنى الأوروبيون بكل جوارحهم
انتخاب جو بايدن �ضد الرئي�س املنتهية واليته دونالد
ترامب.

13
و�أف�سح الأم��ل الطريق اىل االرتياح
واالن�ف��راج خ�لال الفرتة االنتقالية
ب�ي�ن ن��وف �م�بر وي �ن��اي��ر ،اذ ��س�ب��ق ان
وعد املر�شح بايدن باحرتام حلفائه
الأوروب� � �ي �ي��ن والآ�� �س� �ي ��وي�ي�ن ط ��وال
حملته االنتخابية.
ل�ق��د ك�ن��ت �أ� �ش��رت �إىل ان الآم ��ال
املعلقة على جو بايدن مبالغ فيها.
�صحيح ان ج��و ب��اي��دن �أل�ط��ف بكثري
من دونالد ترامب ،وتعلقه بالرابط
الأطل�سي حقيقي ،ومع ذلك ،مثل �أي
رئي�س �أمريكي ،ف�إن هدفه الأ�سا�سي
ه��و ال ��دف ��اع ع��ن امل���ص��ال��ح القومية
الأمريكية وتعزيزها ،ولي�س م�صالح
الأوروبيني.
�ستكون جولة بايدن اخلريفية يف
�أوروب � ��ا خمتلفة مت��ا ًم��ا ع��ن جولته
الربيعية حيث التقى ب��ر�ؤ��س��اء دول
وحكومات الناتو واالحتاد الأوروبي.
ال �ي��وم ،ر�أى الأوروب � �ي� ��ون �أن عودة
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ل�ل���ش��ؤون العاملية
�سرتكز على �آ�سيا و�ستعطي الأولوية
للتناف�س م��ع ال���ص�ين .وع�ل�ي�ه��م �أن
ي� �ق ��رروا م��واج �ه��ة م ��ا ه ��و وا� �ض��ح:
رئ��ا� �س��ة ب��اي��دن ال ت �ن��وي اال�ستثمار
�أك� �ث� ��ر م � ��ن ال � �ل � ��ازم يف امل � �ج� ��االت
وال �ق �� �ض��اي��ا ال �ت��ي ت �ه��م الأوروب� �ي�ي�ن
ب�شكل �أ�سا�سي :العالقات مع رو�سيا ،
وعدم اال�ستقرار يف ال�شرق الأو�سط،
وزعزعة اال�ستقرار يف �شمال �أفريقيا
 ...ومع ذلك ،ف�إن نهاية �شهر الع�سل
ت ��أت��ي يف وق ��ت ال ي�ف���ض��ي �إىل مثل
ه��ذا ال��وع��ي :فمن ناحية  ،االنتقال
احلكومي اجل��اري يف برلني ،يرتك
�أملانيا بال �صوت حقيقي على ال�ساحة
الدولية ،ومن ناحية �أخ��رى ،تدخل
فرن�سا يف انتخابات وبالتايل �ستكون
�أق��ل انفتاحا على اخل��ارج  ،و�أخ�ي�راً
ت ��وا� �ص ��ل ال �ع ��دي ��د م ��ن احلكومات
الأوروب �ي��ة رع��اي��ة �أوه ��ام �أطل�سية ال
�أ�سا�س لها من ال�صحة ،مثل بولندا.
�إن خ�ي�ب��ة الأم � ��ل ال �ي��وم ق��وي��ة يف
باري�س �أو ب��رل�ين ،لكن ال ميكن �أن
ُترتجم �إىل وعي �أوروبي عام.
 جريالد �أوليفييه :عندما يتحدثب��اي��دن ع��ن ع ��ودة ال��والي��ات املتحدة
�إىل ال�ساحة الدولية ،ف�إنه يتحدث
يف احلقيقة ع��ن ع��ودة �إىل الهيئات
الدولية .وتعني خا�صة ال�ع��ودة �إىل
ات�ف��اق�ي��ة ب��اري����س ل�ل�م�ن��اخ ،و�إمكانية
�إع��ادة االتفاق النووي مع �إي��ران� ،أو
حتى �إع��ادة دمج الواليات املتحدة يف
منظمة ال�صحة العاملية.
ي��ري��د ب��اي��دن �أن ت �ع��ود الواليات
املتحدة �إىل اللعبة الدولية وت�ؤكد
دب �ل��وم��ا� �س �ي �ت �ه��ا ب� � ��د ًال م� ��ن قوتها
الع�سكرية .هذه العودة �إىل ال�ساحة
الدبلوما�سية م�صحوبة بان�سحاب
م���س�ت�م��ر م ��ن امل � �ي ��دان الع�سكري.
واخل � ��روج امل�ت���س��رع م��ن �أفغان�ستان
م�ث��ال ع�ل��ى ذل ��ك .مل ت�ع��د الواليات
املتحدة تنوي �أن تكون �شرطي العامل
وت��ر��س��ل ج�ن��وده��ا للقتال ب�ع�ي�دًا عن
الأمريكيتني.
ل �ق��د ح � ��ان ال ��وق ��ت ل �ك��ي ي ��درك
الأوروب �ي��ون� ،أن احل��رب ال �ب��اردة قد
ان�ت�ه��ت م�ن��ذ ث�لاث�ين ع��ا ًم��ا ،و�أن ��ه يف
الوقت ال��ذي تن�سحب فيه الواليات
املتحدة من بع�ض امل�سارح ،ف�إنه بات
ع�ل�ي�ه��م ان �ت �ه��از ال �ف��ر� �ص��ة لالبتعاد

اختالف حول املوقف من ال�صني

جولة اوروبية بدات يف روما

اليوم خيبة الأمل قوية يف باري�س �أو برلني،
لقد حان الوقت لكي يدرك الأوروبيون �أن
كلما زاد اعتماد الأوروبيني على
احلرب الباردة قد انتهت منذ ثالثني عا ًما الواليات املتحدة ّقل اعتمادهم على �أنف�سهم لكنها ال ميكن �أن ُترتجم �إىل وعي �أوروبي عام
والتحرر من ال��والي��ات املتحدة� .أي
ان ي �ق��وم الأوروب� �ي ��ون �أخ�ي� ً�را ببناء
�أوروب��ا ال��دف��اع التي يتحدثون عنها
م�ن��ذ ث�لاث�ين ع��ام��ا .ل�ك��ن التجارب
ال�سابقة ،ت�شري �إىل �أن��ه لن يتحقق
�شيء من هذا ،فحماية الناتو عمل ّية
للغاية ،ورخي�صة ج�دًا حتى يتخلوا
عنها.
جدد الرئي�س الأمريكي جو بايدن
�أي �� ً��ض��ا ال �ت��زام ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة يف
�إطار املادة  5من ميثاق الناتو ،وهو
ال �ت ��زام ��ش�ك��ك ف �ي��ه دون ��ال ��د ترامب
لبع�ض ال��وق��ت ،وي�شعر الأوروبيون
باالطمئنان التام.
*�إىل �أي م � ��دى مي �ك ��ن ل�ل�احت ��اد
الأوروب ��ي �أن ي�ستغني ع��ن الواليات
املتحدة؟
�سرييل ب��ري��ت :ال��والي��ات املتحدة
حليف م�ث��ايل ل�ل�أوروب�ي�ين ملواجهة
خم�ت�ل��ف ال �ت �ح��دي��ات امل �ع��ا� �ص��رة� .إن
ت ��داخ ��ل االق� �ت� ��� �ص ��ادات الأوروب � �ي� ��ة
والأم� ��ري � �ك � �ي� ��ة ،وق � � ��رب الأن� �ظ� �م ��ة
ال�سيا�سية ،واالفتتان الثقايف املتبادل،
وال �ت �ب ��ادل امل �ت �ع��دد ب�ي�ن املجتمعات
امل ��دن �ي ��ة ،ق ��د خ �ل �ق��ت رواب� � ��ط قوية
ل�ل�غ��اي��ة ب�ين �ضفتي الأط�ل���س��ي على
مدى قرنني من الزمان.
يف املقابل ،ف ��إن ال�ن��زوع الأطل�سي
امل �ف��رط ،يبالغ يف تقدير “احلاجة
�إىل �أمريكا” من قبل الأوروبيني.
اعتمد الأوروب�ي��ون ب�شكل كبري على
الواليات املتحدة يف الثورة الرقمية
وي�ستمرون يف االعتماد على �شركات
“غافام” يف ال �ع��دي��د م ��ن البنى
التحتية واخل��دم��ات يف ه��ذا املجال.
وباملثل ،يف املجال الع�سكري ،و�ضعت
العديد من ال��دول الأوروب�ي��ة ثقتها
يف احلماية الأمريكية �أك�ثر تقريبًا

من ثقتها يف قواتها امل�سلحة ...وهذا
ه��و احل ��ال �أي �� ً��ض��ا بالن�سبة لأملانيا
وبولندا وجمهورية الت�شيك.
وعندما يتعلق الأم��ر بـ “احلاجة
لأمريكا” ،ي �ج ��ب ال �ت �م �ي �ي��ز بني
االرت�ه��ان واالع�ت�م��اد غ�ير العقالين
و�أوج ��ه ال�ت�ق��ارب احلقيقية .يحتاج
الأوروب� � �ي � ��ون ال �ي ��وم �إىل ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة يف ال �ع��دي��د م ��ن املجاالت
التكنولوجية والع�سكرية واملالية،
ل�ك�ن�ه��م �أي �� ً��ض��ا ب �ح��اج��ة م��ا� �س��ة �إىل
�إدراك ع� ��دم ت �ن��ا� �س��ق ال �ع�ل�اق��ة مع
وا��ش�ن�ط��ن .ك��ان��ت �أول ��وي ��ات �أمريكا
منذ رئ��ا��س��ة �أوب��ام��ا يف �آ��س�ي��ا ،ولي�س
�أوروب� � ��ا ،و�إن ان �ت �ظ��ار ك��ل � �ش��يء من
وا�شنطن هو �أق�صر طريق �إىل املرارة
اجليو�سيا�سية.
 جريالد �أوليفييه :ال ي�ستطيعاالحت � � � ��اد الأوروب� � � � � � ��ي اال� �س �ت �غ �ن ��اء

رئ���ا����س���ة ب����اي����دن ال
ت���ن���وي اال���س��ت��ث��م��ار
�أك��ث�ر م���ن ال��ل��ازم يف
امل��ج��االت والق�ضايا
التي تهم الأوروبيني
ب�������ش���ك���ل �أ����س���ا����س���ي

ع��ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة� � ،س��واء من
الناحية ال�سيا�سية �أو االقت�صادية
�أو الع�سكرية .وب�صرف النظر عن
دول االحتاد الأوروبي ،ف�إن الواليات
امل �ت �ح ��دة ه ��ي ال �� �ش��ري��ك التجاري
ال ��رئ �ي �� �س ��ي ل �ل �ع ��دي ��د م� ��ن ال� � ��دول
الأوروبية ،وعلى ر�أ�سها فرن�سا.
ان ال �� �س��وق الأم��ري �ك �ي��ة وال�سوق
الأوروبية هما �أكرب �سوقني عامليني،
بني �أغنى كتلتني على هذا الكوكب.
�إن �ه ��ا ع�ل�اق��ة اق �ت �� �ص��ادي��ة مميزة
و�أ�سا�سية ،مقرتنة بعالقة ثقافية
وا�سرتاتيجية.
�أم��ا على اجلبهة الدفاعية ،ف�إن
االع�ت�م��اد على احل�م��اي��ة الأمريكية
�أرخ � ��� ��ص ب �ك �ث�ير ب��ال �ن �� �س �ب��ة للدول
الأوروب � � �ي� � ��ة م ��ن مت ��وي ��ل احلماية
اخل��ا� �ص��ة ذات � ّي ��ا .ف��رن���س��ا ه��ي القوة
ال�ع���س�ك��ري��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة ال��وح �ي��دة يف

�أوروب � ��ا ال �ق��اري��ة “با�ستثناء رو�سيا
ب��ال�ط�ب��ع ،ل�ك��ن ه��ذه الأخ�ي��رة حتتل
الف�ضاء الأورا�سي».
*اقت�صاديًا ،بف�ضل �سوقه الداخلي،
ما مدى حاجة االحتاد الأوروبي �إىل
العامل اخلارجي وال��والي��ات املتحدة
على وجه اخل�صو�ص؟
 �سرييل ب��ري��ت :ال�ت�ج��ارة لي�ستفقط رك�ي��زة �أ�سا�سية للعالقة عرب
الأطل�سي ،وامنا � ً
أي�ضا �أحد حمركات
االقت�صاد العاملي لأن�ه��ا متثل �أكرث
من  40باملائة من التجارة العاملية
ع� ��ام  .2021ك �م��ا �أن� �ه ��ا ت ��وف ��ر 8
م�ل�اي�ي�ن ف��ر� �ص��ة ع �م ��ل ،ويف غاية
ال �ت �ن ��وع .ول �� �ض �م��ان ا�ستقالليتها
اال�سرتاتيجية يف املجاالت الع�سكرية
وال�ط�ب�ي��ة وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املعلومات،
ال حت �ت��اج �أوروب� � ��ا �إىل ال�ت�خ�ل��ي عن
��ص��ادرات�ه��ا وواردات �ه��ا �إىل الواليات

ازمة الغوا�صات والوعي االوروبي باملتغريات

املتحدة ب�شكل عام ،وبدل ذلك ،يجب
�أن حتمي بع�ض م�صاحلها الرئي�سية.
ويف امل���س��ائ��ل ال��رق�م�ي��ة ،ي�ج��ب عليها
اللحاق بحزم عن طريق ال�ضرائب
امل �ف��رو� �ض��ة ع �ل��ى “غافام” ،ولكن
قبل ك��ل �شيء اال�ستثمار الداخلي.
�أم��ا يف امل�ج��ال ال�ق��ان��وين ،يجب على
الأوروب�ي�ين � ً
أي�ضا مواجهة الطموح
الأمريكي لفر�ض جميع معايريهم
خارج �أرا�ضيهم .ويحتاج الأوروبيون
�إىل ا� � �س �ت�رات � �ي � �ج � �ي ��ات قطاعية
م�ستهدفة ،ولي�ست حمائية وا�سعة
النطاق –الن هذه االخ�يرة �ستكون
على ح�سابهم اذ حترمهم من �سوق
يتمتعون فيها مبواقع قوية.
 ج�ي�رال ��د �أول �ي �ف �ي �ي��ه :ن �ح��ن يفع��امل معومل ،بلد يطمح �إىل موقع
ق��وة ال ميكن �أن ير�ضى بالعالقات
الإق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة .ال � ��والي � ��ات املتحدة

و�أوروب��ا �شريكان رئي�سيان .الواليات
امل �ت �ح ��دة ه ��ي ال �� �ش��ري��ك التجاري
الأك�ب�ر لأوروب� ��ا� .إن�ه��ا زب��ون رئي�سي
لأملانيا ،خا�صة يف �صناعة ال�سيارات
والإل �ك�ترون �ي��ات� .أوروب� ��ا والواليات
امل�ت�ح��دة هما الأك�ث�ر ت �ط��وراً و�أغنى
كتلتني يف العامل ،لذلك فهما بحاجة
�إىل عالقة عمل �سلمية ومفتوحة.
متثل �أوروب��ا � ً
أي�ضا كمية كبرية من
ال �� �ص��ادرات الأم��ري�ك�ي��ة .فرن�سا هي
ال��زب��ون اخلام�س ل�ل��والي��ات املتحدة
ف �ق��ط ،ل�ك�ن�ه��ا ت �ظ��ل م ��ن ال�شركاء
املهمني للغاية.
*ع���س�ك��ري��ا ،م��ا ه��ي ح��اج��ة �أوروب ��ا
للواليات املتحدة؟ هل يجب متييز
ق��درت�ه��ا على ال��رد على التهديدات
على �أرا�ضيها ،على �سبيل املثال �ضد
رو�سيا ،من قدرتها على االنت�شار يف
م�سارح العمليات اخلارجية؟
 � �س�يري��ل ب ��ري ��ت :يف ه ��ذا املجال،يحتاج الأوروبيون خا�صة �إىل تطوير
�أهدافهم اال�سرتاتيجية ،وقدراتهم
اخل��ا��ص��ة ،وعملياتهم اخل��ا��ص��ة� .إن
قدرات االنت�شار واالمتداد اخلارجي
لأم��ري�ك��ا ال ت�ضاهى م��ن حيث الكم
والنوع .لكن الأوروب�ي�ين عالقون يف
حلقة مفرغة :فكلما زاد اعتمادهم
على الواليات املتحدة ق ّل اعتمادهم
على �أنف�سهم.
 ج�ي�رال��د �أول�ي�ف�ي�ي��ه :ع�سكريا،�أوروب��ا بحاجة �إىل الواليات املتحدة
بن�سبة  100باملائة .ال يوجد جي�ش
�أوروب��ي ،وقدرات االنت�شار الأوروبية
حم � � � � ��دودة ل � �ل � �غ ��اي ��ة .ول � �ل� ��والي� ��ات
املتحدة ن��وع من االحتقار للجيو�ش
الأوروب � � � �ي� � � ��ة ،ب��ا� �س �ت �ث �ن��اء اجلي�ش
ال�ف��رن���س��ي .وم�ه�م��ا ك��ان��ت العالقات
بني فرن�سا والواليات املتحدة ،هناك

عندما يتعلق الأمر بـ «احلاجة لأمريكا» ،يجب التمييز بني االرتهان غري العقالين و�أوجه التقارب احلقيقية

زيارة الفاتيكان

ال ي�سري الفرن�سيون على �إيقاع اخلطوة الأمريكية

اح�ت�رام حقيقي م��ن جانب اجلي�ش
الأم��ري �ك��ي جت��اه ن�ظ�يره الفرن�سي،
لأن ��ه ي ��درك دراي �ت��ه وخ�ب�رات��ه على
الأر�ض وقدراته على التكيف.
�إذا اع �ت�برن��ا �أن ��ه ال ي ��زال هناك
ف���ض��اء ميكننا ت�سميته ب �ـ “العامل
الغربي” ،ال ��ذي ت���ش�ترك دول ��ه يف
قيم معينة مثل االرت�ب��اط باقت�صاد
ال�سوق ،واح�ترام احلريات الفردية،
وفكرة حكم ال�شعب من قبل ال�شعب،
ع �ل��ى ع�ك����س ال � ��دول ال���س�ل�ط��وي��ة �أو
ال�شمولية ،مثل رو��س�ي��ا �أو ال�صني،
ميكننا �إذن ت�صور مقاربة م�شرتكة
ب�ي�ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة و�أوروب� � ��ا يف
م��واج �ه��ة ه � � ��ؤالء اخل �� �ص��وم .وه ��ذا
بال�ضبط ما تريده الواليات املتحدة،
اال ان �أوروب��ا ال ترى الأ�شياء بنف�س
ال �ط ��ري �ق ��ة ،وت� �ع� �ت�ب�ر ،ع �ل��ى �سبيل
املثال ،ال�صني ك�شريك يف امل�ستقبل،
مي �ك��ن �أن ي���س�م��ح ل �ه��ا ب�ك���س��ب مال
وف�ير ،وب��ال�ت��ايل ال تعتربها خ�صمًا
وج��ود ًي��ا .يف املقابل ،ما يُعاب على
الواليات املتحدة ،هو ميلها �إىل عدم
�أخ��ذ ال��دول الأوروب �ي��ة يف االعتبار.
يف مطلع االل�ف�ين� ،أن���ش��أت الواليات
املتحدة حتال ًفا �سيا�سيًا وع�سكريًا مع
�أ�سرتاليا والهند وال�ي��اب��ان ،وعينها
ع �ل��ى م �ن �ط �ق��ة امل �ح �ي �ط�ين الهندي
وال�ه��ادئ .ه��ذا التحالف الرباعي ال
ي��زال قائما .وك��ان املنطق يمُ �ل��ي �أن
ُت��دع��ى فرن�سا ،وه��ي ق��وة �شرعية يف
املحيطني ال�ه�ن��دي وال �ه��ادئ بحكم
م��واق�ع�ه��ا م��ا وراء ال �ب �ح��ار ،لتكون
�شري ًكا يف هذا التحالف ...مل يحدث
ذلك .نف�س ال�شيء الآن مع اوكو�س!
ل �ق��د ان �� �س �ح �ب��ت ال� ��والي� ��ات املتحدة
�إىل ال �ع��امل “الأجنلو �ساك�سوين”
م �ت �ج��اه �ل��ة � �ش��رك��اءه��ا ال�شرعيني
يف �أوروب � � � ��ا ال� �ق ��اري ��ة .وه � ��ذا خط�أ
ا�سرتاتيجي يخفي � ً
أي�ضا املناف�سات
االقت�صادية .ك��ان على الأمريكيني
�أن يدرجوا فرن�سا يف هذه االتفاقية
لكنهم مل يفعلوا ذل��ك ،لأن فرن�سا
مناف�س يف �سوق مبيعات الأ�سلحة،
وه��ي ق��وة نووية م�ستقلة ،ون��ادرًا ما
ي�سري الفرن�سيون على �إيقاع اخلطوة
الأمريكية….
عن اتالنتيكو
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 63911 :بتاريخ2004/09/29 :
امل�سجلة بالرقم 63911 :بتاريخ2006/06/07 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 62827 :بتاريخ2004/08/08 :
امل�سجلة بالرقم 54766 :بتاريخ2005/07/26 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 56820 :بتاريخ2003/10/29 :
امل�سجلة بالرقم 54780 :بتاريخ2005/07/26 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 55321 :بتاريخ2003/09/07 :
امل�سجلة بالرقم 57916 :بتاريخ2006/02/20 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380

EAT 174791

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
EAT 174791

EAT 174791

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 15449 :بتاريخ1996/03/25 :
امل�سجلة بالرقم 15449 :بتاريخ1997/01/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 15446 :بتاريخ1996/03/25 :
امل�سجلة بالرقم 15446 :بتاريخ1996/12/28 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 133429 :بتاريخ2009/09/08 :
امل�سجلة بالرقم 133429 :بتاريخ2010/12/13 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 72963 :بتاريخ2005/09/07 :
امل�سجلة بالرقم 61252 :بتاريخ2006/07/11 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
EAT 174791
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1696 :بتاريخ1993/08/23 :
امل�سجلة بالرقم 1696 :بتاريخ1995/02/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 163354 :بتاريخ2011/10/05 :
امل�سجلة بالرقم 163354 :بتاريخ2013/03/25 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 157879 :بتاريخ2011/05/30 :
امل�سجلة بالرقم 157879 :بتاريخ2013/02/26 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 1573 :بتاريخ1993/08/17 :
امل�سجلة بالرقم 1573 :بتاريخ1995/10/21 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
االثنني  1نوفمرب  2021العدد 13380
EAT 174791
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منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 182612 :بتاريخ2012/11/27 :
امل�سجلة بالرقم 182612 :بتاريخ2014/06/18 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 181474 :بتاريخ2012/11/05 :
امل�سجلة بالرقم 181474 :بتاريخ2014/08/17 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 181041 :بتاريخ2012/10/23 :
امل�سجلة بالرقم 181041 :بتاريخ2014/06/16 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن انتقال امللكية
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك:
التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 170176 :بتاريخ2012/03/06 :
امل�سجلة بالرقم 170176 :بتاريخ2013/04/03 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
واملن�شورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/28 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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امل�سجلة بالرقم 241543 :بتاريخ2016/08/11 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
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ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
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ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
بتاريخ:
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التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 214386 :بتاريخ2014/07/13 :
امل�سجلة بالرقم 214386 :بتاريخ2015/02/24 :
ب�إ�سم املالك :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
ا�سم املتنازل له :يونيليفر جلوبال �آي بيه ليمتد
وعنوانه :بورت �صناليت ،ويرال ،مري�سي�سايد� ،سي �إت�ش  4 62زد دي ،اململكة املتحدة.
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عربي ودويل
•• كابول�-أ ف ب

�شارك القائد الأعلى لطالبان امل�لا هبة اهلل �أخوند زادة ال��ذي قال
البع�ض �إن��ه قتل والبع�ض الآخ��ر �إن��ه خمتبئ يف باك�ستان ،يف جتمع
يف مدر�سة قر�آنية م�ساء ال�سبت يف قندهار بجنوب �أفغان�ستان يف �أول
ظهور علني له منذ تعيينه يف  ،2016كما �أعلنت حكومة طالبان
�أم�س الأحد.
وقالت حكومة طالبان يف ر�سالة الأحد �إن “�أمري امل�ؤمنني ال�شيخ هبة
اهلل �أخوند زادة ظهر يف جتمع كبري يف مدر�سة دار العلوم احلكيمية
ال�شهرية وحتدث ملدة ع�شر دقائق �إىل اجلنود والتالميذ البوا�سل”.
و�أرفقت احلكومة �إعالنها بت�سجيل �صوتي لت�أكيد املعلومات.
وذكر م�صدر حملي �أن املال اخوند زادة و�صل �إىل هذه املدر�سة القر�آنية
يف قندهار مبوكب من �سيارتني حتت حرا�سة م�شددة جدا ،ومل ُي�سمح
بالتقاط �أي �صورة له .ويف هذا الت�سجيل ال�صوتي الذي مت توزيعه،
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�أول ظهور علني للقائد الأعلى الغام�ض لطالبان

ي�سمع �صوت املال اخوند زادة ب�شكل غري وا�ضح وهو يتلو �أدعية.
كما ي�سمه وهو ي�صلي خ�صو�صا على �أرواح “�شهداء” طالبان ومن
�أج ��ل جن��اح م���س��ؤويل الإم� ��ارة الإ��س�لام�ي��ة ال��ذي��ن “يمُ تحنون” يف
م�س�ؤولياتهم اجلديدة كقادة لأفغان�ستان منذ منت�صف �آب�/أغ�سط�س.
ويقول “جزى اهلل خريا �شعب �أفغان�ستان الذي قاتل طيلة ع�شرين
عاما».
وبا�ستثناء ر�سائل �سنوية نادرة خالل الأعياد الإ�سالمية ،كان القائد
الأعلى لطالبان يلتزم �أكرب قدر من التكتم ب�ش�أن �شخ�صيته.
وحتى االن�سحاب الأم�يرك��ي م��ن ال�ب�لاد ،مل يكن �أح��د يعرف مكان
وجوده �أو ما �إذا كان ال يزال على قيد احلياة.
ووزّعت حركة طالبان �صورة واحدة فقط له يظهر فيها بلحية رمادية

•• الفجر -خرية ال�شيباين
مايو � ،2020ألقى فريق من ال�شرطة القب�ض على
رجل �أ�سود يف �أحد �شوارع مينيابولي�س بعد �إبالغ
بقاّل عن دفع فواتري بنقود مزيفة .وبعد دقائق
الت�ضرع والعذاب ،لفظ ج��ورج فلويد،
طويلة من
ّ
ال��ذي مل يكن م�سلحا� ،أنفا�سه حتت ركبة �شرطي
�أبي�ض ،ديريك �شوفني ،ث ّبته �أر�ضا و�ضغط على
رقبته لت�سع دقائق تقريبا رغم منا�شدة املوقوف
انه �سيموت ،وترديده كلمات “ال �أ�ستطيع التنف�س”،
دون �أي رد فعل من رجال الزي الأزرق من حوله.
و��س��رع��ان م��ا حت��ول��ت ك�ل�م��ات فلويد
�إىل �شعار يرفع يف االحتجاجات التي
تطالب بالعدالة والتغيري.
�صور ه��ذا االع�ت�ق��ال ال�ق��ات��ل ،التي
��ص��وره��ا امل ��ارة�� ،س��رع��ان م��ا انت�شرت
كالنار يف اله�شيم و�صدمت العامل.
ودون ان ت �ك��ون ال�ف���ض�ي�ح��ة الأوىل
لل�شرطة الأم��ري�ك�ي��ة� ،أث� ��ارت ق�سوة
��ش��وف�ين ،وم�ع��ان��اة ف�ل��وي��د الطويلة،
م��وج��ة غ�ي�ر م���س�ب��وق��ة م��ن الغ�ضب
واال� �س �ت �ي��اء يف ال� ��والي� ��ات املتحدة.
وب�سرعة كبرية ،نزل مئات الآالف من
الأ�شخا�ص �إىل �شوارع املدن الكربى
يف جميع �أن�ح��اء ال�ب�لاد للتعبري عن
غ���ض�ب�ه��م م ��ن � �س �ل��وك ومم��ار� �س��ات
ال �� �ش��رط��ة ،وال �ت �ن��دي��د بالعن�صرية
املنهجية التي ت��ؤث��ر على امل�ؤ�س�سة.
وع� ��ادت ح��رك��ة ح �ي��اة ال���س��ود مهمّة،
التي ظهرت عام � ،2013إىل واجهة
ال �� �س��اح��ة ،وت��ول��ت زم ��ام االحتجاج.
ويف خ�ضم احلملة االنتخابية ،قام
الرئي�س دونالد ترامب ب�سكب الزيت
على النار ،بينما وعد جو بايدن ب�أنه
�سيحاول تغيري الأمور �إذا و�صل �إىل
ال �� �س �ل �ط��ة .م��ن ج��ان��ب النا�شطني
وامل�س�ؤولني املنتخبني الأكرث تطرفاً،

ظ �ه ��ر م �ط �ل ��ب�“ :أوقفوا متويل
ال�شرطة” �أو ح�ل�ه��ا ،وال� ��ذي يعني
تقلي�ص �أموال قوات ال�شرطة املحلية
ال�ستثمارها يف مكان �آخر �أو لتفكيك
اخلدمات بالكامل.
بعد �أكرث من عام بقليل من ظهوره،
�سيتم الت�صويت على هذا االقرتاح يف
مينيابولي�س يف  2نوفمرب .و�سيقرر
ال�ن��اخ�ب��ون م��ا �إذا ك��ان��وا �سيمررون
ت �ع��دي�ًل�اً ع �ل��ى م �ي �ث��اق امل��دي �ن��ة �أم ال
من �ش�أنه �أن يحد من حجم ونطاق
وت��أث�ير جهاز ال�شرطة فيها .ويثري
هذا الت�صويت عدة �أ�سئلة.
ماذا �سيحدث �إذا
مت اعتماد التعديل؟
� �س �ي �ت��م ا� �س �ت �ب��دال ق �� �س��م �شرطة
مينيابولي�س ب��إدارة ال�سالمة العامة
ال �ت ��ي � �س �ت �ك��ون م �� �س ��ؤول��ة ع ��ن دمج
وظ��ائ�ف�ه��ا الأم �ن �ي��ة يف م�ق��ارب��ة �أكرث
�شمو ًال لل�صحة العامة.
و�سيختفي احل��د الأدن ��ى م��ن عدد
االع� ��وان ل�ك��ل ��س��اك��ن ال ��ذي تتطلبه
امل��دي �ن��ة ،و��س�ي�ت��م ا��س�ت�ب��دال البع�ض
م�ن�ه��م ب��أخ���ص��ائ�ي�ين اج�ت�م��اع�ي�ين �أو
خ�ب�راء ال�صحة العقلية �أو مديري

اتهم الع�سكريون احلاكمون يف ب��ورم��ا مقاتلني مناه�ضني لهم ب�إ�شعال
حريق دم��ر مدينة يف غ��رب البالد ت�ضم مكتبا للمنظمة غري احلكومية
“�سايف ذي ت�شيلدرن” “�أنقذوا الأطفال».
وكانت و�سائل �إعالم حملية و�شهود عيان ذكروا �أول �أول �أم�س اجلمعة �أن
القوات امل�سلحة للمجموعة الع�سكرية ق�صفت بلدة ثانتالنغ يف والية ت�شني
(غرب) بعد مواجهة مع قوات حملية للدفاع الذاتي.
وق��ال ال�سكان �إن حريقا اج�ت��اح بعد ذل��ك املدينة التي يبلغ ع��دد �سكانها
 7500ن�سمة ،ودم��ر ع�شرات املنازل واملباين الأخ��رى مبا يف ذلك مكتب
املنظمة غري احلكومية التي �أكدت ذلك يف بيان �أ�صدره مقرها الرئي�سي
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مقتل فلويد فجر الغ�ضب

اقرتاح مثري للجدل واالنق�سام:

تفكيك ال�شرطة ،قد يتم تنفيذه قري ًبا يف مينيابولي�س!...

ُطلب من �سكان البلدة التي قتل فيها جورج فلويد الت�صويت على هذه امل�س�ألة يف  2نوفمرب
الأزم � ��ات .وي �ج��وز �إع� ��ادة تخ�صي�ص
جزء من الأم��وال املخ�ص�صة خلدمة
ال�شرطة خلدمات بلدية �أخرى.
�أخريًا� ،سيخ�ضع هذا الكيان اجلديد
ملراقبة �أكرث دميقراطية لأنه �سيكون
م�س�ؤو ًال �أم��ام املجل�س البلدي ولي�س
فقط �أمام رئي�س البلدية ،حيث يكون
الأول �أكرث متثي ًال لتنوع ال�سكان من
الأخ�ير .و�إذا كانت الإجابة بنعم هي
الأغ�ل�ب�ي��ة ،ف�سي�صبح تعديل ميثاق
امل��دي�ن��ة ��س��اري امل�ف�ع��ول ب�ع��د ثالثني
يومًا من االقرتاع.
ما ر�أي الأمريكيني ال�سود
املقيمني يف مينيابولي�س؟
ت�ف�ك�ي��ك ق���س��م ال���ش��رط��ة مو�ضوع
ح�سا�س للغاية والت�صويت يقرتب.
وق��د �أظ�ه��ر ا�ستطالع حديث للر�أي
�أج ��رت ��ه ��ص�ح�ي�ف��ة � �س �ت��ار تريبيون
امل�ح�ل�ي��ة ،وج ��ود �إح �ج��ام م�ع�ين داخل
املجتمع الأ��س��ود جت��اه امل�شروع الذي
تقرتحه البلدية ( 42باملائة مقابل
 49 /باملائة معار�ضني) ومعار�ضة
كليّة لتقلي�ص ع��دد اع��وان ال�شرطة
( 14ب��امل��ائ��ة م�ق��اب��ل  75 -باملائة
� �ض��ده) .ومي �ك��ن تف�سري ذل ��ك ،على
وجه اخل�صو�ص ،بالأهمية املتزايدة
للمو�ضوعات املتعلقة بالأمن ل�سكان
الأحياء املحرومة يف مينيابولي�س.
يف ال ��واق ��ع ،يف والي ��ة ميني�سوتا،
ك �م��ا ه ��و احل� � ��ال يف ب �ق �ي��ة ال� �ب�ل�اد،
ت �ت��زاي��د اجل��رمي��ة وق ��د و��ص�ل��ت �إىل
�أرق��ام قيا�سية ع��ام  .2020ويعتزم
�إي��ا ب��ورت��ر ،وه��و م��ن �سكان الأحياء
ال�شمالية ،الت�صويت �ضده�“ :أعتقد
�أن الناخبني ال�سود هم �أكرث عر�ضة

الفتة حتمل عبارة �-أوقفوا متويل ال�شرطة -يف مظاهرة �ضد عنف ال�شرطة والعن�صرية
•• بانكوك�-أ ف ب

احلكومة اجل��دي��دة ال�ت��ي طالبها بتطبيق ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة يف
�ش�ؤون الدولة.
وكانت حركة طالبان �أعلنت يف �أيلول�/سبتمرب �أن قائدها الأعلى يقيم
“منذ البداية” يف قندهار بعدما التزمت ال�صمت لفرتة طويلة ب�ش�أن
مكان وجوده .و�أكدت حينذاك �أنه �سيظهر “قريبا علنا».
وق��ال حاكم قندهار امل�لا يو�سف وف��ا لوكالة فران�س بر�س االربعاء
“نحن ن�ع�ق��د اج �ت �م��اع��ات منتظمة م�ع��ه ح ��ول م��راق �ب��ة ال��و� �ض��ع يف
افغان�ستان وطريقة �إدارة حكومتنا».
و�أ�ضاف �أن اخوند زادة “يعطي الن�صائح لكل قادة �إم��ارة افغان�ستان
اال�سالمية ونحن نتبع قواعده ون�صائحه” ،م�ؤكدا �أن��ه “اذا كانت
حكومتنا حترز تقدما فذلك ب�سبب ن�صائحه».
ومت تنظيم “ندوة” يف مكان �سري وجمعت م�س�ؤولني كبار من حركة
طالبان ا�ستمرت �أياما منذ اجلمعة يف قندهار ،وفق ما �أفاد مرا�سل يف
وكالة فران�س بر�س.

ومعتمرا عمامة .واخوند زادة مل يكن معروفا ن�سبيا قبل �أن يتوىل يف
 2016قيادة احلركة خلفا للمال �أخ�تر حممد من�صور ال��ذي ُقتل
يف �ضربة لطائرة م�سرية �أمريكية يف باك�ستان .وكان مهتما بال�ش�ؤون
الق�ضائية والدينية �أكرث من امل�سائل الع�سكرية.
كان جنل رجل الدين املتحدر من قندهار قلب ارا�ضي الب�شتون يف
ج�ن��وب �أفغان�ستان وم�ه��د ح��رك��ة ط��ال�ب��ان ،يتمتع بنفوذ كبري داخل
احلركة قبل تعيينه قائدا لها .وكان يتوىل �إدارة نظامها الق�ضائي.
وب�صفته “القائد الأعلى” ،يتوىل �أخوند زادة م�س�ؤولية احلفاظ على
الوحدة داخل احلركة الإ�سالمية ،وهي مهمة معقدة �إذ �إن �صراعات
داخلية �أحدثت �شرخا يف احلركة خالل ال�سنوات الأخرية.
وتعود �آخ��ر ر�سالة له �إىل ال�سابع من �أيلول�/سبتمرب عندما �ش ّكلت

تفكيك اجلهاز يف م�صلحة من؟

Monday

يخ�شى كثريون �أن تدفع �أحياء ال�سود واملجتمعات الفقرية الثمن

يدعو امل�شاركون يف االحتجاجات التي �أعقبت مقتل فلويد بو�ضع حد لعنف ال�شرطة
لل�شعور ب�آثار نق�ص خدمات ال�شرطة� .ضد ه��ذا الإ� �ص�لاح ،يعي�ش � ً
ومع ذلك ،هناك عن�صر واحد متفق
أي�ضا يف
“ ”...ال تختربوا ه��ذا علينا ،لأننا �شمال املدينة وي�شارك نف�س خماوف عليه بني �سكان مينيابولي�س ،مهما
�سنكون الأك�ث�ر ت���ض��ررًا �أو ًال” .من ب��ورت��ر�“ :أحياء ال�سود واملجتمعات كان لون ب�شرتهم :ال�صورة ال�سلبية
لل�شرطة .ت��واف��ق الغالبية العظمى
جهته ،دون �صامويل ،النا�شط ب�شدة الفقرية �ستدفع الثمن».

على �أن الأمور ال ت�سري على ما يرام،
و�أنه يجب �أن حتدث تغيريات عميقة.
“مل نعد نريد فقط الرجال البي�ض
ذوي ال�ع���ض�لات امل�ف�ت��ول��ة يتدخلون

مقرتح يثري االنق�سام داخل احلزب الدميقراطي ،وحتى داخل جناحه الي�ساري
ف�����ش��ل امل��ق�ترح
���س��ي�����ش�ير �إىل
ن��ه��اي��ة حركة
«وق�����ف مت��وي��ل
ال���������ش����رط����ة»،
وجناحه �سي�ضع
ال����ت����ج����رب����ة
حت�����ت امل��ج��ه��ر

املجموعة احلاكمة تتهم املعار�ضة بتدمري مدينة يف بورما
يف لندن.
وحتدثت املجموعة الع�سكرية يف بيان ال�سبت عن تدمري كني�ستني و�سبعني
منزال بنريان يف ثانتالنغ ،متهمني ق��وات الدفاع ال�شعبي بالوقوف وراء
احلريق.
وتخو�ض ق��وات الدفاع ال�شعبي وهي ميلي�شيا مواطنني �شكلها معار�ضو
اجلي�ش ،حرب ع�صابات ب�شكل رئي�سي يف الريف.
وق��ال الناطق با�سم الع�سكريني زاو م�ين ت��ون لو�سائل �إع�ل�ام حملية �إن

بطريقة وح�شية ،ويذبحون ال�شباب
ال�سود يف ال�شوارع واح�دًا تلو الآخر.
“ ”...نحن بحاجة �إىل رجال �شرطة
ي �ق ��درون ح �ي��اة ال �� �س��ود ،ويخدمون
املجتمع بكرامة واحرتام” ،يعر�ض
�صامويل.
انتخابات حتت املجهر
ورغ � ��م �أن اال� �س �ت �� �ش��ارة حملية،
�إال �أن �ه��ا ذات ب �ع��د وط �ن��ي تقريبًا.
ط��رح��ت العديد م��ن امل��دن الأخرى،
ذات الأغ�ل�ب�ي��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،فكرة
ت�ف�ك�ي��ك ق� ��وات ال �� �ش��رط��ة ب �ع��د وف ��اة
ج��ورج فلويد .يف الوقت احل��ايل ،مل
ي�صل �أي منها �إىل نهاية العملية،
ب��ل �إن ع��ددا هاما ت��راج��ع م��ن خالل
تعزيز امليزانيات ملواجهة ال��زي��ادة يف
اجل��رمي��ة ال �ت��ي ت ��ؤث��ر ب�شكل خا�ص
على املدن الكربى.
كما �أن هذا النوع من االقرتاحات
ي� �ث�ي�ر االن � �ق � �� � �س� ��ام داخ � � � ��ل احل � ��زب
ال��دمي�ق��راط��ي ،وح�ت��ى داخ��ل جناحه
الي�ساري .من ال�صعب راهنا التنب�ؤ
بالنتيجة ،ول�ك��ن �إذا ف�شل املقرتح،
ف�ق��د ي���ش�ير ذل ��ك �إىل ن�ه��اي��ة حركة
“وقف متويل ال�شرطة».
باملقابل� ،إذا فازت “نعم”� ،ستتابع
الأح��زاب ال�سيا�سية وو�سائل الإعالم
والنا�شطون هذه التجربة عن كثب.
لكن هناك م�شكلة ،مل يتحدث عنها
�أح � ��د ح �ت��ى الآن ،مي �ك��ن �أن تظهر
ن�ت�ي�ج��ة اال� �س �ت �� �ش��ارة :م ��اذا ل��و كانت
ن �ت �ي �ج��ة االق� �ت� ��راع ال ت �ت �ط��اب��ق مع
ت�صويت غالبية الأمريكيني ال�سود
املقيمني يف مينيابولي�س؟
عن �سالت اف ار

الف�شل يعني نهاية احلركة

“قوات الدفاع ال�شعبي هي التي �أحرقت (املدينة) ولي�س تامتاداو” ا�سم
القوات امل�سلحة البورمية ،نافيا بذلك االتهامات املوجهة �إىل املجموعة
احلاكمة.
و�أ�ضاف �أن “قواتنا الأمنية وم�س�ؤولينا حاولوا وقف �إطالق النار لكنهم
ف�شلوا لأن قوات الدفاع ال�شعبي هذه كانت تهاجمهم” ،مو�ضحا �أن جنديا
بورميا ُقتل.
ومل تتمكن وكالة فران�س بر�س من التحقق من هذه املعلومات يف املنطقة

النائية.
وفر معظم �سكان ثانتالنغ من بلدتهم خالل ا�شتباكات ال�شهر املا�ضي ،عرب
كثريون منهم احلدود �إىل الهند.
وذك��رت منظمة “�سايف ذي ت�شيلدرن” يف بيان اجلمعة �أن املدينة كانت
“مهجورة �إىل حد كبري” عندما بد�أ الق�صف ،مو�ضحة �أن طاقمها غادر
املنطقة بعد �أعمال عنف �سابقة.
وعربت املنظمة عن قلقها ب�ش�أن م�صري ع�شرين طفال ما زالوا يف ثانتالنغ،
م�شرية �إىل �أن ه��ذه امل �ع��ارك الأخ�ي�رة ه��ي دل�ي��ل على “تفاقم الأزم ��ة يف
بورما».
وت�شهد بورما حالة من الفو�ضى منذ االنقالب الع�سكري يف �شباط-فرباير
الذي �أعقبه قمع �شر�س.
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0029687
تنازل /بيع
�إعالن

حيث �أن ال�سيد  :حممد متعب �سامل بالعامري الكتبي – اماراتي اجلن�سية ميلك الرخ�صة
جتارية (بقالة ريف الذيد) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم
( )116295حيث ان ال�سيد  :حممد متعب �سامل بالعامري الكتبي – اماراتي اجلن�سية
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها يف الرخ�صة التجارية ((بقالة ريف الذيد))
البالغة (� )%100إىل ال�سيد  :عزيز فاليابار امبیل ماما�سان فالیابار امبيل  -هندي
اجلن�سية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك
عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0029857
تنازل /بيع

• اعالن بالن�شر
• ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد :جمعه نا�صر عبداهلل العاجل ال�سويدي  -اجلن�سية:
الإمارات  ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :
ابراهيم كونداتيل  -اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا القمة) ت�أ�س�ست ب�أمارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )510031ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت اخرى • :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية ) اىل (وكيل خدمات)
• تغيري وكيل خدمات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

16
حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8781

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
�إعالن بالن�شر
رقم ()2021/8733
املنذر  /بنك االمارات دبي الوطني
املنذر اليهم � /شركة مايكرو�سول العاملية ذ.م.م
� /ستيا �ساي كريان تور الباتي تور الباتي
 /كماال �سودا راين
بهذا يكلف املنذر املنذر اليهم ب�أداء مبلغ  8,331,050,68درهم (ثمانية مالين
وثالثمائة وواحد وثالثون الف وخم�سون درهم ثمانية و�ستون فل�س) ،خالل
مدة اق�صاها خم�سة ايام من تاریخ ن�شر هذا االنذار ،واال �سي�ضطر املنذر لل�سري
يف �إجراءات ا�ست�صدار امر اداء باملبلغ املذكور مع حفظ حقه يف مطالبتكم ب�أي
م�صاريف يتكبدها يف �سبيل ذلك.

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8762

املنذر  /احمد �سليم متوه حممد اجلنيبي
املنذر اليهم � - 1 :شركه تاون �سنرت ماجنمنت ليمتد  -منطقه حره (اوف�شور)
� - 2شركه �شون للو�ساطه العقاريه (ذ.م.م)
 -3فی�صل �سردار اف�ضل خان – �سعودي اجلن�سيه – ب�صفته حمرر ال�شيكات ومدير املنذر اليها الثانيه
املو�ضوع  :تكليف بالوفاء مببلغ �( 605,000,00ستمائه وخم�سه �آالف درهم مع الفائده القانونيه بواقع
%9من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2017/12/15وحتى ال�سداد التام)
و عليه  ،ف�إننا نيابة عن املوكلني نكلفكم وتنذركم ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمتكم و البالغ تكليف
بالوفاء مببلغ  605,000,00درهم (�ستمائه و خم�سه �آالف درهم مع الفائده القانونيه بواقع %9من
تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  ١٥/١٢/٢٠١٧وحتي ال�سداد التام) و ذلك خالل مدة ال تتجاوز خم�سه ايام
من تاريخ االعالن بالن�شر  ،و �إال ف�إنه �سن�ضطر �إىل �إتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ
على حقوق موكلينا مع ت�ضمينكم الر�سوم و امل�صروفات و كامل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل
بالوكالة اال�ستاذ �/سعيد الغافري املحامي

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
انذار قانوين عن طريق كاتب العدل
رقم ()2021/8800

مقدم من املنذر  /خالد علي جابر الكريبي املري – اجلن�سية  /الكويت – ويحمل جواز �سفر رقم P05394512 /
وميثله املحامي  /حممد عبد اهلل الربيكي – اجلن�سية  /االمارات العربية املتحدة مبوجب الوكالة امل�صدقة لدي كاتب العدل بامارة
دبي حتت رقم  215440/1/2020 /بتاريخ  - 21/12/2020وميثله اال�ستاذ  /ال�شناوي حممد احمد رزق – اجلن�سية /
م�صري  -مبوجب الوكالة امل�صدقة حتت رقم  1538/1/2021كاتب العدل بتاريخ 4/1/2021
�ضد  -املنذر اليه  /ريا�س كاكانومال ابو بكر كاكانومال  -اجلن�سية  /هندي  -ويحمل جواز �سفر رقم  - N9661896 /الرقم املوحد
 62116908 /العنوان  /دولـة االمـارات العربية املتحـدة  -امـارة دبـي  -منطقة الور�سـان  -فيال رقـم ( - )10هـاتف متحـرك رقـم /
 - 0508119911 - 0503698359الربيد االلكرتوين riyaspoonoor2@gmail.com /
حيث انه مبوجب اي�صال امانـة مـ�ؤرخ  21/12/2019ا�ستلم املنذر اليه من املنذر مـا هـو عبارة عن مبلغ وقدره ( 7000ديناركويتي ) هد مبوجب هذا االي�صال ان هذا املبلغ بذمته علي �سبيل االمانة .وتعهد برده للمنذر حني طلبه واذا تاخر يف �سداده يكون
خائنا لالمانة وم�س�ؤوال كافة امل�س�ؤوليات اجلنائية واملدنية املرتتبة علي ذلك - .وحيـث ان املنـذر طالـب املنـذر اليـه بـاداء ورد املبلـغ
املـذكور بعاليـه مـرارا وتكرارا بالطرق الوديـه اال ان املنـذر اليـه امتنع عن اداء ورد و�سداد املبلغ املذكور ومل يجد منه املنذر �سوي املماطلة
والت�سويف - .وملـا كـان ذلـك وكـان يـحـق للمنـذر توجيـه هـذا االنذار الـي املنـذر اليـه يـنـذره مبوجبـه ب�سـرعة اداء ورد و�سداد املبلغ املذكور
بعاليـه بواقـع مبلـغ وقدره ( 7000دينـار كـويتي) او مـا يعـادلهم بالـدرهم االمـاراتي  ،باال�ضافة الـي الفوائـد القانونيـة بواقـع 12%
مـن تـاريخ ا�ستحقاقها وحتـي متـام ال�سـداد مـع التعـوي�ض وذلـك فـي مـوعـد غايتـه خم�سـة ايـام مـن تـاريخ ت�سلمه هـذا االنذار واال �سي�ضطر
املنذر ا�سفا ايل اتخاذ كافة االجراءات القانونية �ضده.

الكاتب العدل

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 1/ 11/ 2021 Issue No : 13380
Case File
Real Estate Summary 559/2020/18
Details of service by publication
To the convicted party 1- Ajeet Kanwal Raj
Unknown place of residence
The prevailing party / Real Estate Investment Public Corporation, Ajman
We notify you that the court judged in its hearing held dated 02-09-2020
in the above mentioned case in favour of Real Estate Investment Public
Corporation, ordering the defendant to pay the plaintiff an amount of (AED
615,294) Six Hundred and Fifteen Thousand Two Hundred and Ninety Four
Dirhams and the interest of 9% per annum from the claim date of 22-07-2020
until the full payment, ordered him to pay the charges, the expenses and One
Thousand Dirhams as attorney's fees and rejected other claims. The verdict
is issued in absentia and may be appealed within thirty days from the day
following publishing this service. The verdict is issued in the name of His
Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum, Ruler of
Dubai, and is read in public.

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/8766

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن رقم  1136/2021/445طعن جتاري

املنذر  :م�صرف ابوظبي الإ�سالمي � -ش.م .ع  -الإمارات
املنذر �إليه  :حممد خمي�س حممد �ساملني امل�سماري  -اجلن�سية الإمارات
املو�ضوع  -:يوجه املنذر هذا الإنذار �إىل املنذر �إليه لنفاذ مفعوله قانونا يف حقه وينبه عليه ب�ضرورة
�سداد مبلغ مقداره  1.382.594.06مليون وثالثمائة و�إثنان وثمانون �ألفا وخم�سمائة و�أربعة
وت�سعون درهما و�ستة فلو�س نتيجة تخلفه عن �سداد الأق�ساط امل�ستحقه عن �إتفاقية تعديل الأق�ساط
املوقعة بني املنذر واملنذر اليه بتاريخ  7/3/2019بالإ�ضافه ايل مبلغ  20,000درهم (ع�شرون �ألف
درهم) تعوي�ض عن الأ�ضرار واخل�سائر التي تكبدها امل�صرف ملا فاته من ك�سب وما حلقه من خ�ساره
وذلك خالل ( )5خم�سة �أيام من تاريخ ت�سلم هذا الإنذار باعتبار �أن هذا الإنذار هو تكليف بالوفاء
طبقا لن�ص املادة  63من الالئحة التنظيمية لقانون الإجراءات املدنية ويف حالة عدم ال�سداد يف املهلة
املحددة �سي�ضطر البنك املنذر �إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة �إقت�ضاءا حلقه املقرر بن�ص
القانون وعن طريق املحكمة املخت�صة  .مع حفظ كافة حقوقه الأخرى دون ح�صر

املنظورة يف  :الدائرة التجارية الثانية متييز رقم 547
مو�ضوع الطعن  :قبول النق�ض �شكال ومو�ضوعا ونق�ض احلكم املطعون فيه �إحالته اىل حمكمة الإ�ستئناف
لإ�صدار حكمها على �ضوء ما تقرره حمكمة النق�ض والزام املطعون �ضده بالر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
الطاعن  :البحار ال�سبع لل�صناعات احلديدية � -ش ذم م
عنوانه  :دبي  ،بردبي  -جممع دبي لال�ستثمار اجلزء  ، 1بلوك  - 598 - 898بالقرب من ريج لل�صناعات
املعدنية  ،بالقرب من العاملية لل�شحن والنقل  -مقابل مطعم ال�سمك الرطب  ،وبجانب دبي لالثاث  ،هاتف
رقم  048853663فاك�س  048853662م  -وميثله � :أمل عمري ال�سبيعي
املطلوب �إعالنه  -1 :جو�س برييرا دا �سيلفا فريناندي�س � -صفته  :مطعون �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :نعلنكم ب��أن الطاعن �أق��ام عليكم الطعن املذكور �أع�لاه ويتوجب عليكم احل�ضور �إىل
حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �ضدكم.
We inform you of a copy of cassation claim statement submitted by the appellant and you have the
right to submit a defense memeorandum within 15 days of your notification of the deceleration

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0025896

املخطـر  :ر�شـيد احمـد البنى – اجلن�سية� :سوري  ،و�أحمـل هويـة �إماراتيـة رقم ( )784196398286060ب�صفتي ال�شخ�صية
العنوان  :ال�شارقة � -شارع جمال عبدالنا�صر – بناية احلي�ساوي بلوك  - Bهاتف رقم 0504039448 / 0507863678 :
املخطر �إليه  :ركن الأزياء الأملانية وميثلها ال�سيد  :ح�سن حممد حمو�ش
العنوان  :ال�شارقة – املجـاز – �شارع امللك في�صل – بناية امبا�سه �سويت – الطابق اخلام�س مكتب رقم 504
هاتف رقم 0524820603 / 0551552684 / 0529870001 /0527023498 :
مو�ضوع الإخطار  :اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )10000درهم
الوقـائـع  :حيث ان املخطر اليـه ا�سـتلم من املخطر مبلغ ( )10000درهم مقابل معاملة جتارية وقام املخطر اليه بتحرير �شيك
وعند تقدمي ال�شيك للبنك اعيدت لعدم كفاية الر�صيد وعند مراجعته ماطل يف ال�سداد وبيانات ال�شيك كاالتي .:
"� -1شيك رقم ( )000321بقيمة ( )10000درهم وتاريخ ا�ستحقاق  2019/07/15وامل�سحوب على بنك الإحتاد الوطني.
• طالب املخطر اليه مرارا وتكرارا وب�صورة ودية ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمته ولكن دون جدوى ،
• وحيث ان املخطر اليه ممتنع عن �سداد املبلغ املرت�صد بذمته دون مربر بالرغم من املطاليـة الودية املتكررة مما ا�ضر باملخطر
�أن املخطر يخطر املخطر اليه ب�ضرورة �سداد املبلغ املرت�صد بذمته وامل�ستحق للمخطر وذلك يف موعد اق�صاه ( )5ايام من تاريخ
تبلغكـم هـذا الإخطـار واال �سوف ي�ضطر املخطر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ امل�ستحق له مع الفائدة
والتعوي�ض مع حفظ باقي احلقوق لذلك  ،فاملخطر يخطركم بهذا االخطار للعمل مبا جاء به ونفاذا ملفعولة ول�سريان كافة اال�شارة
القانونية املرتتبة عليه يف مواجهتكم

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

حماكم دبي

اخطار عديل للوفاء مببلغ  15210درهم
املخطر مكتب لبني وليد حممد للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفتها وكيلة عن /خليفه حم�سن اجل�سمي مبوجب وكالة �صادرة
من كاتب العدل يف ال�شارقة برقم  2019/5446ب�صفته مالك  /امللكة لت�أجري ال�سيارات ( م�ؤ�س�سة فردية )  ،رخ�صة رقم 668180
�صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية حلكومة دبي حملها املختار – عجمان  -اجلرف  – 2بناية بر�ستيج  - 8الطابق ال�سابع  -مكتب
 - 703هاتف رقم  - 067403222بوكالة �أ  /لبني وليد حممد  -املحامية
�ضد  -املدعى عليها � /سنا بنت بلقا�سم حمدي – تون�سية اجلن�سية
وتعلن على الهاتف الوارد من انظمة اجلن�سية واالقامة  -متحرك 0566170272 :
ال�شرح  - :بتاريخ � 2020/03/24إ�ست�أجرت املخطر اليها ما هو �سيارة من نوع ني�سان �صني �أبي�ض اللون برقم  49650دبي  ،وذلك
بواقع ايجار يومي مببلغ وقدره  50درهم (خم�سون درهم)  ،لي�صبح املبلغ املرت�صد يف ذمـة املدعى عليها عن كامل مدة الإيجار مببلغ
وقدره  7750درهم فقط �سبعة �آالف و�سبعمائة وخم�سون درهم .بالإ�ضافة اىل مبلغ وقدره ( )7460در هم �سبعة �آالف و�أربعمائة
و�ستون درهم عبارة عن خمالفات مرورية لي�صبح �إجمايل املبلغ املطالب ب�سداده واملرت�صد يف ذمة املدعى عليها مبلغ وقدره 15210
درهم (خم�سة ع�شر �ألف ومانتان وع�شرة دراهم)  - ،وحيث �أن املدعى عليها امتنعت عن �سداد املبلغ املذكور  ،وبذلت معها املدعيه كافة
امل�ساعي واملحاوالت الودية �إال �أن كافة حماوالتها باءت بالف�شا لرف�ض املدعى عليها بالوفاء باملبلغ املرت�صد يف ذمتها  ،وحيث ان املخطر
اليها مل تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى ،لذلك  -ف�أننا نخطركم
ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية ،واطلب من ال�سيد
الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به ،وهذا اخطار منا بذلك،

الكاتب العدل

United Arab Emirates
Ministry of Justice

الكاتب العدل

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  1860/2021/300ا�ستئناف مدين

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
�إعالن بالن�شر
رقم ()201/8753

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف الدعاوى اال�ستئنافية التا�سعة رقم 847
مو�ضوع الإ�ستئناف  -1 :قبول اال�ستئناف �شكال -2 .ويف املو�ضوع  :الغاء احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به والق�ضاء جمددا
بكافة طلبات امل�ست�أنف (املدعية) املذيلة بالئحة دعواها ب��أول درج��ة -3 .ال��زام امل�ست�أنف �ضدهم بر�سوم وم�صاريف
الدعوى ومقابل اتعاب املحاماة عن درجتي التقا�ضي.
م�ست�أنف  :النظام اجلديد للهند�سة (�ش ذ م م)
عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع االحتاد  -مبنى �أبراج املمزر � -شقة مكتب رقم 705
وميثله � :أحمد علي حممد من�صور الزيودي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد �صابر الدين للخدمات الفنية � -ش ذ م م � -صفته  :م�ست�أنف �ضده
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2021/1639مدين جزئي.
وح��ددت لها جل�سه يوم االح��د املوافق  2021/11/7ال�ساعة � 9.00صباحا مبكتب �إدارة الدعوى وعليه يقت�ضي
ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13380بتاريخ 2021/11/1

�إخطار عديل بالوفاء
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0019864

حيث �أن ال�سيد  :وحيـد ان�صاري – نيبال اجلن�سية ميلك الرخ�صة جتارية (ا�سلم ان�صاري
لتجارة املواد الغذائية) رخ�صة جتارية والتي ت�أ�س�ست بال�شارقه مبوجب رخ�صة رقم
( )782054حيث ان ال�سيد :وحيد ان�صاري – نيبال اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صته يف الرخ�صة التجارية ((ا�سلم ان�صاري لتجارة املواد الغذائية)) البالغة
(� )%50إىل ال�سيد  :ا�سلم ان�صاري  -نيبال اجلن�سية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك
عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0029777
تنازل /بيع

رئي�س ال�شعبة

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

الكاتب العدل

املنذرة  /جي �سي ا�س جرمن لأعمال اخلر�سانة �ش.ذ.م .م
بوكالة املحامية  /رميا اجلر�شي
املنذر �إليها الأوىل � /شوبا للهند�سة واملقاوالت (�ش .ذ .م)
املنذراليه الثاين /بیبینك�شاندرا كهو�شالدا�س روهیت  -هندي اجلن�سية.
(جمهول حمل االقامة)
ف�إن املنذرة تنذركم ب�سرعة �سداد املديونية املرت�صدة بذمتكم البالغ قدرها 168,885,79
درهم يف موعد �أق�صاه خم�سة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ويف حال �إنتهاء املدة وعدم ال�سداد
ف�إن املنذرة �ست�ضطر اىل رفع عري�ضة �أمر �أداء �ضدكم لإلزامكم بالت�ضامن فيما بينكما ب�سداد
مبلغ وقدره  168,885,79درهم مع الفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ رفع الدعوى
حتي متام ال�سداد ف�ضال عن الر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماه.
مع حفظ كافة حقوق املخطر الأخرى ،،،
الكاتب العدل

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIPOR2021 /0006505جتاري (جزئي)
�إىل املدعي عليه  :خالد م�صطفى من�صور ال�شامي
جمهول حمل الإقامة � :إمارة ال�شارقة ،منطقة النهدة ،بناية عمارة ال�شيخة ح�صة بجانب مطعم القنطرة� ،شقة
رقم ،301 :الطابق  ،3هاتف  ،0565708122 :بريد الكرتوينK_elshamy@yahoo.com :
�ص.ب  85006ال�شارقة .نعلمكم �أن املدعية �شركة جمموعة الإمارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) �ش م ع
قد �أقامت الدعوى املذكورة �أعاله وتطالب فيها باالتي  .1 :الت�صريح بت�سجيل الدعوى و�إعالن املدعى عليه
ب�صورة من الئحتها ومرفقاتها� .2 .إلزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره  35865.90درهم مع الفائدة
القانونية بواقع  12%من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .3 .يف جميع الأحوال �إلزام املدعى عليه
بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة  .انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/11/11أمام مكتب �إدارة
الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام
من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2021/10/31م.

مكتب اخلدمات الق�ضائية

United Arab Emirates
Ministry of Justice

املنذر  :لطيفة خليفه �شمن مك�سي – باك�ستانية اجلن�سية .
املنذر �إليه  :حممود هيكل هن�شك  -اماراتي اجلن�سية
ينذر املنذر /املنذر اليه ب�ضرورة �أداء مبلغ وقدره ( )40،000درهم (اربعـون
الـف دره��م) ،وذل��ك خالل مدة �أق�صاها خم�سه �أي��ام من تاريخ ا�ستالمه هـذا
االنذار ،واال �سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ
له حقه مبا فيها اقامـة الدعاوي الق�ضائية وا�ست�صدار �أمر الأداء مع التعوي�ض
اجلابر للعطل وال�ضرر وحتميـل املنذر اليه بكافة الر�سوم وم�صاريف التقا�ضي
و�أتعاب املحاماة والفائدة القانونية.
الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر لتقدمي م�ستندات
العدد  13380بتاريخ 2021/11/1
ال�سادة� /شركة �شوبا للهند�سة واملقاوالت (�ش.ذ.م.م)
()SOBHA ENGINEERING & CONTRACTING LLC
حيث �أن املتنازعة �شركة ال�شرياوي للمقاوالت (ذ.م.م)
�أقامت عليكم النزاع رقم  2021/454نزاع تعيني خربة جتاري.
وب�صفتي اخلبري املنتدب من عدالة حماكم دبي يف املنازعة املذكورة �أعاله ،ندعوكم
لتقدمي ما لديكم من �أوراق وم�ستندات متعلقة بالنزاع املذكور و�إر�سالها للخبري
املنتدب غ�سان م�سعود حماده بوا�سطة الربيد االلكرتوين (@Mghasan1
 )eim.aeوذلك خالل موعد �أق�صاه � 3أيام عمل من تاريخ هذا الإعالن.

اخلبري املهند�س م�سعود غ�سان حماده
هاتف 050/8974780 :

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 1/ 11/ 2021 Issue No : 13380

Date 1/ 11/ 2021 Issue No : 13380

Date 1/ 11/ 2021 Issue No : 13380

Date 1/ 11/ 2021 Issue No : 13380

Judicial Notice by Publication
No. 8762/2021
Notifying Party/Claimant: GCS German Concrete Works LLC
Represented by Attorney: Rima Aljarshi
Party to be Notified/ Defendant 1: SHOBA Engineering Contracting LLC
Party to be Notified/ Defendant 2: BIPINCHANDRA KHUSHALDAS ROHITIndian national.
)(Residence unknown
The Claimant hereby warns you to quickly pay the debt owed by you, amounting
to AED 168,885.79, within a maximum period of five days from the date of
publishing this Nitice. In the event of the expiry of the period and non-payment,
the Claimant will have to file a Court Order petition against you to oblige you
to jointly pay an amount of AED 168,885.79 with legal interest at the rate of
12% from the date of filing the case until the payment is completed in addition
to fees, expenses and attorney fees.
Preserving all other rights of the Claimant.
Best regards,
Notary Public

Notice To Defendant By Publication
Before the Case Management Office, Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance,
)in Case No. SHCFCIPOR2021/0007884 / Commercial (Partial
To the Defendant : SHAHID ELECTRICAL CO LLC Previously SHAHID TECH CONT LLC
Unknown place of residence: Address: Sharjah Industrial Area No. 13 Al Maliha Street Shubra No.5
owned by Sami Dharar Al Saqqaf, mobile No.: 0557670600 customersupport@shahid.net
Notice to the Defendants in Arabic and English
Judgment obligating the Defendants in solidarity among themselves to pay the Plaintiff an amount
of AED 67,578.50 (Sixty-Seven Thousand Five Hundred Seventy Eight Dirhams And Fifty Fils),
with legal interest at the rate of 12% annually from the date of filing the lawsuit until the completion
of payment.
Judgment obligating both Defendants to pay to the Claimant an amount of AED 5,000.00 as
compensation for withholding the Claimant's entitlements and preventing him from benefiting from
them from the due date until the date of filing the case.
Obligating the Defendants to pay fees and expenses and attorney's fees.
You are required to attend the 07/11/2021 hearing before the Case Management Office, Sharjah
Federal Court, Civil Court of First Instance Office No. (Case Manager Office No. 10) in person or
through an authorized attorney, and submit a reply memorandum to the case, accompanied by all
documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider
the case number mentioned above - as a Defendant.
Judicial Services Office
Aisha Abdulla Al Ali

Notice To Defendant By Publication
Before the Case Management Office, Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance,
)in Case No. SHCFCIPOR2021/0007884 / Commercial (Partial
To the Defendant : Muzamil Reza Shahid Raza
Unknown place of residence: Address: Sharjah Industrial Area No. 13 Al Maliha Street Shubra No.5
owned by Sami Dharar Al Saqqaf, mobile No.: 0557670600 customersupport@shahid.net
Notice to the Defendants in Arabic and English
Judgment obligating the Defendants in solidarity among themselves to pay the Plaintiff an amount
of AED 67,578.50 (Sixty-Seven Thousand Five Hundred Seventy Eight Dirhams And Fifty Fils),
with legal interest at the rate of 12% annually from the date of filing the lawsuit until the completion
of payment.
Judgment obligating both Defendants to pay to the Claimant an amount of AED 5,000.00 as
compensation for withholding the Claimant's entitlements and preventing him from benefiting from
them from the due date until the date of filing the case.
Obligating the Defendants to pay fees and expenses and attorney's fees.
You are required to attend the 07/11/2021 hearing before the Case Management Office, Sharjah
Federal Court, Civil Court of First Instance Office No. (Case Manager Office No. 10) in person or
through an authorized attorney, and submit a reply memorandum to the case, accompanied by all
documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider
the case number mentioned above - as a Defendant.
Judicial Services Office
Aisha Abdulla Al Ali

Notice To Defendant By Publication
Before the Case Management Office, Sharjah Federal Court, Federal Civil Court of First Instance,
)in Case No. SHCFCIPOR2021/0007884 / Commercial (Partial
To the Defendant: Tahir Shahzad Shahid Raza
Unknown place of residence: Address: Sharjah Industrial Area No. 13 Al Maliha Street Shubra No. 5
owned by Sami Dharar Al Saqqaf, mobile No.: 0557670600 customersupport@shahid.net
Notice to the Defendants in Arabic and English
Judgment obligating the Defendants in solidarity among themselves to pay the Plaintiff an amount
of AED 67,578.50 (Sixty-Seven Thousand Five Hundred Seventy Eight Dirhams And Fifty Fils),
with legal interest at the rate of 12% annually from the date of filing the lawsuit until the completion
of payment.
Judgment obligating both Defendants to pay to the Claimant an amount of AED 5,000.00 as
compensation for withholding the Claimant's entitlements and preventing him from benefiting from
them from the due date until the date of filing the case.
Obligating the Defendants to pay fees and expenses and attorney's fees.
You are required to attend the 07/11/2021 hearing before the Case Management Office, Sharjah
Federal Court, Civil Court of First Instance Office No. (Case Manager Office No. 10) in person or
through an authorized attorney, and submit a reply memorandum to the case, accompanied by all
documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider
the case number mentioned above - as a Defendant.
Judicial Services Office
Aisha Abdulla Al Ali
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Dubai Courts of First Instance
Verdict service through publication
In Case No. 18/2021/888-Real Estate Summary
Heard in Third Real Estate Summary Tribunal No. 197
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 222,073), the
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12 % from the maturity date until
the full payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail.
Plaintiff Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616- Email 3244594826, IBAN info3@omalc.
ae, Makani AE090500000000020106942
Party to be notified 1- Abdulhakim Hamdi Abdi Capacity: Defendant
Service Subject We notify you that the court judged in its hearing held dated 08-09-2021
in the above mentioned case in favour of Aqaar Corporation: ordering the defendant to pay
the plaintiff an amount of (AED 222,073) with the agreed interest of 12 % monthly from the
judicial claim date until the full payment and ordered him to pay the charges, the expenses
and five hundred dirhams as attorney's fees. The verdict is issued in absentia and may be
appealed within thirty days from the day following publishing this service. The verdict is
issued in the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Bin Saeed Al Maktoum,
Ruler of Dubai, and is read in public.
Prepared by Yousif Ali Alhamoudi

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/676- Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 246/2019, by paying
the execution amount of (AED 637,923), including the charges and the expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Port Saeed Area, Business Point Building, Mezzanine
Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1 @omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Party to be notified
1- Abdulsalam Abdulhadi Ali - Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution case
against you ordering you to pay the execution amount of (637,923) dirhams to the
execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall commence the
execution procedures against you in case of non- compliance with the said order
within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Munira Abdulraheem Alhelow

Dubai Courts of First Instance
Service and Order of Payment through Publication
In Execution No. 211/2021/684- Real Estate Execution
Heard in Eighth Execution Tribunal No. 229
Execution Subject Executing the verdict issued in Case No. 312/2019, by
paying the execution amount of (AED 503,651), including the charges and the
expenses
Execution Applicant Real Estate Investment Public Corporation
Address Emirate of Dubai, Port Saced Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0504643947- Email execution1@omalc.ae,
Makani 3244594826, IBAN AE090500000000020106942, Tel. 042595777
Party to be notified 1- Faisal Idrees
Capacity: Execution Respondent
Service Subject The execution applicant filed the above mentioned execution
case against you ordering you to pay the execution amount of (503651) dirhams
to the execution applicant or the court custody. Therefore, the court shall
commence the execution procedures against you in case of non- compliance
with the said order within 15 days from the date of publishing this service.
Prepared by Halima Mohammed Al Bloushi

20/2021/237 Commercial Pleanary
Details of Notification by Publication
To the Losing Party: A P I TOURISM L.L.C - Unknown Address
The Prevailing Party: ABDULLA RASHED OBAID KHALFAN ALMATROOSHI
We hereby notify you that on 29/ 10 2021 hearing, the court ruled in the aforementioned case in favor
of ABDULLA RASHED OBAID KHALFAN ALMATROOSHI as follows:
;)* Dissolve and liquidate (A P I TOURISM L.L.C) Company, registered under License No. (84430
* Appoint liquidator next in line as the company's liquidator, to inventory - taking all company assets,
rights and obligations; and
* Oblige the Company manager and administrators to provide all accounts, funds, books and
documents of the company to the liquidator, who shall write a detailed list of the company funds,
obligations and balance accordingly and sign the same with the directors. Furthermore, the liquidator
shall keep a book to record the liquidation work; take all necessary actions to preserve the company
funds and rights; collect its funds for the third parties; deposit the sums he receives in a bank for
the company account under liquidation as soon as they are received: pay the company debts; sell
its movables or real estate by public auction, provided that he shall not sell the company assets
at once except with the consent of the partners or company general assembly. Moreover, he shall
notify all the company creditors, if any, by registered letter with acknowledgement of receipt, of the
opening of liquidation, and ask them to submit their requests within forty five days from the date of
notification. The judgment is as in the presence of the defendant and subject to Appeal within thirty
days from the day following this Notification. This judgment was issued in the name of H.H.SHEIKH
MOHAMMED BIN RASHID BIN SAEED AL MAKTOUM, ruler of Dubai, and publicly read.
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حممد عبداهلل ح�سن وحممد �أحمد يو�سف ُي�شاركان يف �سيمنار االحتاد الدويل حلكام مونديال 2022
•• دبي-الفجر:

غ ��ادر �أم ����س الأول احل�ك�م��ان الإم��ارات �ي��ان ال��دول �ي��ان حممد
ع �ب��داهلل ح���س��ن (ح �ك��م ال �� �س��اح��ة)  ،وحم �م��د �أح �م��د يو�سف
(م�ساعد �أول) �إىل ال��دوح��ة  ،للم�شاركة يف �سيمنار االحتاد
ال��دويل لكرة القدم للحكام املر�شحني لإدارة مباريات ك�أ�س
العامل  -قطر  ، 2022للفرتة من  1لغاية  5نوفمرب
املقبل.
وي�شتمل ب��رن��ام��ج ال�سيمنار ال ��ذي ي���ش��ارك ف�ي��ه  52حكماً
مت ت��ر��ش�ي�ح�ه��م م��ن االحت � ��ادات الأع �� �ض��اء م��ن ع ��دة دول يف

�آ�سيا  ،و�أفريقيا  ،و�شمال وو�سط �أمريكا ومنطقة الكاريبي
 ،و�أوق�ي��ان��و��س�ي��ا  ،ع�ل��ى جم�م��وع��ة م��ن امل�ح��ا��ض��رات النظرية
والعملية على احلاالت التحكيمية وحاالت الفيديو  ،وتقنية
ح�ك��م ال�ف�ي��دي��و امل���س��اع��د (  ) VARب��اال��س�ت�ع��ان��ة بالعبني
حمليني  ،وخو�ض متارين بدنية وفنية واخ�ت�ب��ارات للياقة
البدنية .واختار االحت��اد الآ�سيوي م�ؤخراً الدوليني حممد
عبداهلل ح�سن وحممد �أحمد يو�سف لإدارة املباراة النهائية
لبطولة دوري �أب�ط��ال �آ�سيا  ، 2021والتي جتمع فريقي
ال �ه�ل�ال ال �� �س �ع��ودي وب��وه��اجن ��س�ت�ي�ل��رز ال �ك��وري اجل �ن��وب��ي ،
واملقرر لها يوم  23نوفمرب املقبل يف العا�صمة ال�سعودية

الريا�ض� ,إ�ضافة �إىل طاقم حتكيم �إم��ارات��ي دويل �ضم �إىل
جانبهما ح�سن ع�ب��داهلل امل�ه��ري (م�ساعد ث ��انِ ) ع��ادل علي
النقبي (حكماً رابعاً) �أحمد �سعيد الرا�شدي (حكماً خام�ساً)
عمار علي اجلنيبي (حكم فيديو) عمر حممد �آل علي (حكم
ف�ي��دي��و م���س��اع��د) .اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن احل�ك�م�ين الدوليني
حممد عبداهلل ح�سن وحممد �أحمد يو�سف بالإ�ضافة للحكم
امل�ساعد الدويل ح�سن املهري  ،قد �شاركوا يف الن�سخة املا�ضية
من ك�أ�س العامل  -رو�سيا  ، 2018وجنحوا بجدارة يف تقدمي
�صورة مُ�شرفة لل�صافرة الإماراتية خالل �إدارت�ه��م ملباريات
البطولة التي كلفوا بها.
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رئي�س «الإيكاهو» يف حوار خا�ص لـ «وام» :

قطار احل�ضارة ي�سري يف الإمارات ب�سرعة هائلة وفقا لإ�سرتاتيجية التنمية ال�شاملة
•• �أبوظبي  -وام:

�أكد جورازلوف ال�سينا رئي�س املنظمة
الأوروب� �ي ��ة جل�م��ال اخل �ي��ول العربية
" الإي �ك��اه��و " ترحيبه باملقرتحات
الإم ��ارات� �ي ��ة ل�ت�ط��وي��ر ع �م��ل املنظمة
ال��دول �ي��ة وت��و��س�ي��ع م�ظ�ل��ة خدماتها
حول العامل ،وال��ذي ي�شمل عدة بنود
�أخرى من بينها تغيري امل�سمى لت�صبح
امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة ل �ب �ط��والت جمال
اخل�ي��ل ال�ع��رب�ي��ة ،مب��ا يتيح الفر�صة
�أمام ات�ساع نطاق �أعمالها واال�ستجابة
ملتطلبات امل�ستقبل يف كل القارات.
و�أو�ضح ال�سينا يف ت�صريحاته لوكالة
�أن �ب��اء الإم � ��ارات " وام" ع�ل��ى هام�ش
ح���ض��وره ب�ط��ول��ة الإم � ��ارات الوطنية
جل�م��ال اخل�ي��ل العربية ال�ت��ي �أقيمت
ن�ه��اي��ة الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي يف ال�صالة
الكربى لأكادميية بوذيب للفرو�سية،
�أن��ه يثمن دور الإم��ارات ب�شكل عام يف
تنمية وت�ط��وي��ر م�سابقات وبطوالت
اخل�ي��ول العربية داخ��ل الإم ��ارات ويف
خمتلف دول العامل ،ودعم �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة
رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الإمارات
ل �ل �خ �ي��ول ال �ع��رب �ي��ة يف ه � ��ذا املجال
لالهتمام بعن�صر مهم م��ن عنا�صر
ال�ت��راث ال �ع��امل��ي ،وري��ا� �ض��ة تقليدية
قدمية مار�سها الآب��اء والأج��داد منذ
�آالف ال�سنني  .وقال الت�شيكي ال�سينا
 " :زرت �أب��وظ�ب��ي العديد م��ن املرات
يف ال���س�ن��وات اخل�م����س الأخ �ي��رة� ،أوال
كمحكم دويل يف امل�سابقات ،وبعد ذلك
كرئي�س للمنظمة الأوروبية مل�سابقات

• نثمن دعم من�صور بن زايد لتنمية وتطوير امل�سابقات املختلفة للخيول العربية يف العامل
• الإمارات منوذج ملهم يف العبور الآمن �إىل امل�ستقبل بوعي وكفاءة
• نرحب مبقرتحات حممد احلربي لتو�سيع مظلة املنظمة و�سنعر�ضها على اللجنة التنفيذية
• �إك�سبو  2020ا�ستثنائي يف دبي  ..وهذه ر�سالتي ل�شعب الإمارات يف عام اخلم�سني
جمال اخليول ،وتربطني بها وب�أهلها
عالقات متميزة ،واعتربها واحدة من
�أكرث مدن العامل تطورا ،ويف كل عام
�أرى تغيريات كبرية وتطورات هائلة
يف ال�ك�ث�ير م��ن امل �ج ��االت ،لأن قطار
احل �� �ض��ارة ي�سري ه�ن��ا ب���س��رع��ة هائلة
وفقا لإ�سرتاتيجية التنمية ال�شاملة
ال�ت��ي تنتهجها ال�ق�ي��ادة يف الإم� ��ارات
� ..أحببت �أب��وظ�ب��ي كمدينة ع�صرية
حت ��اف ��ظ ع �ل��ى ال �ت �ق��ال �ي��د وال � �ع� ��ادات
واملوروث والهوية الوطنية ،وبالن�سبة
لدعم الإمارات للخيول العربية ف�إنه
ال يقت�صر على م�سابقاتها وبطوالتها
يف ال��داخ��ل مبختلف ال�ف�ئ��ات ،ولكنه
ي���ش�م��ل ك��ل امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة وكل
دول ال� �ع ��امل م ��ن خ �ل�ال ال�سباقات
وامل�سابقات والبطوالت التي تنظمها
ل�لاع �ت �ن��اء ب��اخل �ي��ل ،وت���ش�ج��ع املالك
وامل��رب�ين والعار�ضني واملت�سابقني يف
خمتلف امل���س��اب�ق��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة �سواء
كانت جمال اخليل �أو القدرة �أو قفز
احلواجز ،ويف الإم��ارات �أ�شعر ب�شعور
خا�ص ال �أج��ده يف �أي دول��ة يف العامل
وه ��و �أن ال�ف��رو��س�ي��ة ج ��زء ع��زي��ز من

الثقافة والرتاث والهوية للدولة ،و�أن
تطوير الإهتمام بها م��وروث تتناقله
الأجيال" .و�أ�ضاف  " :ما يقدمه �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان من
دع��م ،مقدر من كل الأط��راف املعنية
باخليول العربية ح��ول العامل �سواء
كانوا مت�سابقني �أو مالك �أو مربني �أو
عار�ضني �أو م�ؤ�س�سات دولية تهتم بهذا
القطاع ،لأن هذا الدعم �أ�صبح ركيزة
�أ�سا�سية من ركائز احلفاظ على هذه
ال�سالالت يف العامل ،ويقدم للمربني
وامل�ل�اك احل��اف��ز ل�ت��وج�ي��ه امل��زي��د من
الإهتمام بها� ،سواء يف جماالت جمال
اخل �ي��ل �أو � �س �ب��اق��ات ال� �ق ��درة �أو قفز
احل��واج��ز ،ويف نف�س ال��وق��ت يحافظ
على التوازن يف ح�ضور وبقاء كل �أنواع
ال �� �س �ب��اق��ات وال �ب �ط ��والت يف خمتلف
التخ�ص�صات بكل دول العامل ،ونحن
ك�أفراد وم�ؤ�س�سات دولية ومالك نقدر
هذا الدعم وهذا الأ�سلوب الذكي من
العمل للحفاظ على �سالالت اخليل
العربية الأ�صيلة وتوفري �أف�ضل بيئة
ل�ت�ط��وي��ر م �ه��ارات �ه��ا والإب� �ق ��اء عليها
للأجيال املقبلة".

ي�ستمر الت�صويت حتى  31دي�سمرب

جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للإبداع
الريا�ضي تختار  6نا�شئني لت�صويت اجلمهور

تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة
دبي راعي اجلائزة ،وتوجيهات �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية رئي�س
اجل��ائ��زة ل��دع��م النا�شئني املتميزين وتكرميهم � ،أعلنت
"جائزة حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ل�ل�إب��داع الريا�ضي
"�إحدى "مبادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم العاملية " عن
�أ�سماء  6ريا�ضيني نا�شئني مبدعني لت�صويت اجلمهور
وذلك الختيار  3منهم من خالل اال�ستفتاء اجلماهريي
ع�بر التطبيق ال��ذك��ي للجائـــــزة ( Mbrawards
) وق�ن��اة دب��ي الريا�ضية واخ�ت�ي��ار الفائزين ال��ذي��ن �سيتم
تكرميهم يف حفل الدورة احلادية ع�شرة للجائزة يوم 09
يناير  ، 2022حيث ي�ستمر الت�صويت حتى  21دي�سمرب
املقبل ،وهم:
 حممد �سعيد العامري ،ريا�ضة الفرو�سية ،احل�صول علىاملركز الأول يف �سباق البطولة العاملية للقدرة والتحمل –
�سلوفاكيا.
 �سيف جا�سم املن�صوري ،ريا�ضة اجلوجيت�سو ،احل�صولع�ل��ى امل�ي��دال�ي��ة الف�ضية يف ب�ط��ول��ة ال �ع��امل للجوجيت�سو
امل�ن�ظ�م��ة م��ن ق�ب��ل االحت� ��اد ال� ��دويل للجوجيت�سو  -فئة
النا�شئني.
 اليازية ط��ارق عبد ال�سالم ،ريا�ضة اجلمباز ،احل�صولعلى امليدالية الف�ضية يف البطولة الدولية التي �أقيمت
يف املجر.
 -رحمه خلفان املر�شدي ،ريا�ضة املالكمة ،احل�صول على

امليدالية الف�ضية يف بطولة �آ�سيا لل�شباب والنا�شئني –
الإمارات.
 �سلوى �أحمد املن�صوري ،ريا�ضة الكاراتيه ،احل�صول علىامليدالية الربونزية يف بطولة �آ�سيا للكاراتيه للنا�شئني
وال�شباب وحتت �21سنة – ماليزيا.
 يو�سف را�شد املطرو�شي ،ريا�ضة ال�سباحة ،احل�صول على( )4ميداليات ذهبية يف البطولة اخلليجية لل�سباحة التي
�أقيمت يف الكويت وقطر بالإ�ضافة اىل م�شاركته يف دورة
الألعاب الأوملبية طوكيو .2020
وت��ويل اجل��ائ��زة اهتماما كبريا بفئة النا�شئني املبدعني
وحت ��ر� ��ص ع �ل��ى ت�ك��رمي�ه��م وحت �ف �ي��زه��م ل�ت�ح�ق�ي��ق املزيد
م��ن الإجن� ��ازات وال���س�ير على درب ال�ب�ط��والت يف خمتلف
ال��ري��ا� �ض��ات ،وق ��د مت ت �ك��رمي  38ري��ا��ض�ي��ا ن��ا��ش�ئ��ا خالل
ال ��دورات املا�ضية ،و�ستوا�صل اجل��ائ��زة ت�ك��رمي جمموعة
جديدة منهم خالل �شهر يناير املقبل .جدير بالذكر �أن
القطاع الريا�ضي يف دول��ة الإم ��ارات �شهد من��وا كبريا يف
الريا�ضات التي تتم ممار�ستها يف الدولة وكذلك يف �أعداد
املمار�سني من خمتلف الفئات العمرية ويف مقدمتها فئة
النا�شئني الذين قدموا م�ستويات مبهرة وحققوا نتائج
مم�ي��زة ،وج��اء توجيه �سمو راع��ي اجل��ائ��زة و�سمو رئي�س
اجل��ائ��زة ل��دع��م ه��ذه ال�ف�ئ��ة م��ن امل�ب��دع�ين وت�ك��رمي�ه��م يف
احلفل الكبري وبح�ضور كبار امل�س�ؤولني والأبطال ليكون
التكرمي ح��اف��زا لهم للت�ألق وحتقيق �إجن ��ازات �أك�بر كما
يجعل التكرمي منهم قدوة لأقرانهم النا�شئني لل�سري على
خطى التميز والإبداع.

وحول انطباعه عن م�ستوى التنظيم
و�آل� �ي ��ات الإدارة ل�ب�ط��ول��ة الإم � ��ارات
الوطنية جلمال اخليل العربية قال
ال�سينا  " :تنظيم اح�ت�رايف بامتياز
يف كل �شيء� ،أح�ضر هنا ب�شكل منتظم
منذ � 5سنوات ،وال �أجد فقط جودة يف
التنظيم ،ولكني �أرى تطويرا م�ستمرا
ل��رف��ع ج��ودة الأداء ،وتطبيقا مثاليا
ل �ل��وائ��ح وال� �ق ��وان�ي�ن ،وح��ر� �ص��ا على
توفري ال�شفافية والعدالة الكاملة لكل
املت�سابقني مع ا�ستخدام �أحدث و�سائل
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف ك��ل التخ�ص�صات،
واع �ت�ب�ر �أن ك ��ل � �س �ب��اق��ات وبطوالت
الإم��ارات من��وذج يجب �أن يحتذى به
يف خمتلف �سباقات العامل لرفع جودة
الأداء يف مثل هذه البطوالت".
وع��ن ان�ضمام حممد �أح�م��د احلربي
لع�ضوية املكتب التنفيذي للمنظمة
الأوروب � �ي� ��ة ل���س�ب��اق��ات ج �م��ال اخليل
العربية ب�أعلى الأ�صوات يف انتخابات
�سبتمرب املا�ضي التي عقدت مبدينة
ف��ران �ك �ف��ورت الأمل��ان �ي��ة ق��ال ال��س�ي�ن��ا :
" �أع ��رف حممد احل��رب��ي منذ �أكرث
من � 10سنوات ،واعترب نف�سي �أكرث

امل�ستفيدين م��ن وج ��وده يف املنظمة
خل�برات��ه ال�ط��وي�ل��ة ،وج�ه��ده الوفري،
ومبارداته التطويرية امل�ستمرة ،وهذا
ما نقدره ونحتاجه ،كنا نحتاج لتلك
اخل�ب��رة وال �ك �ف ��اءة ل�ت�م�ث�ي��ل منطقة
اخلليج يف املنظمة الدولية ،ووجوده
يحقق ال �ت��وازن واال��س�ت�ق��رار يف عمل
املنظمة ،نحن نريد �أن ننجح كفريق
وال نبحث ع��ن ال�ن�ج��اح��ات الفردية،
وحممد احلربي ميتلك تلك الثقافة،
و�سيكون وج ��وده �سندا ودع�م��ا لعمل
املنظمة يف امل�ستقبل".
وع ��ن �أول ��وي ��ات امل�ن�ظ�م��ة يف املرحلة
امل �ق �ب �ل��ة ق � ��ال  " :ت �ط��وي��ر ال� �ك ��وادر
ال �ع��ام �ل��ة يف جم ��ال ب� �ط ��والت جمال
اخل�ي��ل العربية م��ن �أب ��رز الأولويات
بالن�سبة لنا يف امل��رح�ل��ة املقبلة ،لأن
ذل��ك �سينعك�س يف الأ��س��ا���س على رفع
م�ستوى كل اخلدمات املقدمة للخيل
العربي و�سالالته ال�ن��ادرة ،وا�ستثمار
الأف � � �ك� � ��ار وامل� � �ق �ت��رح � ��ات اجل� ��دي� ��دة
ال��واردة من �أع�ضاء املكتب التنفيذي
لإق ��راره ��ا مب��ا ي �خ��دم �إ�سرتاتيجية
ع�م��ل امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة ،وي��وف��ر لها

اال�ستقرار ،والبيئة املثالية للتطور،
و�س�أكون حري�صا على تبني املقرتحات
الإماراتية لتطوير الأداء يف املنظمة
ال��دول�ي��ة مب��ا فيها تغيري ا�سمها �إىل
امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة ب ��دال م��ن املنظمة
الأوروبية ،لت�شمل كل املهتمني بجمال
اخليل العربية يف خمتلف دول العامل،
و� �س��وف ن�ط��رح ه��ذه امل�ق�ترح��ات على
اج�ت�م��اع اللجنة التنفيذية ونح�صل
على املوافقة عليها العتمادها لأنها
ت�ستجيب ملتطلبات امل�ستقبل".
وحول ر�ؤيته مل�ستقبل العالقة والتعاون
ب�ي�ن الإم � � ��ارات وامل�ن�ظ�م��ة الأوروب� �ي ��ة
جلمال اخل�ي��ول العربية ق��ال ال�سينا
 " :م�شروعاتنا امل�شرتكة قائمة منذ
فرتة طويلة ،ووج��ود حممد احلربي
معنا زاد من ارتباطنا مع الإم ��ارات،
والإم ��ارات بالن�سبة لنا رك�ي��زة مهمة
م��ن رك��ائ��ز التطور واع�ت�م��اد �أ�ساليب
ع���ص��ري��ة ت��ؤه�ل�ن��ا ل��دخ��ول امل�ستقبل
بثبات وقوة ،فكل ما تقدمه الإمارات
ينعك�س على �أن�شطة جمال اخليل يف
خمتلف دول العامل ،ونظام الت�سجيل
الإلكرتوين املتبع يف الإمارات حلوكمة

العمل وتوفري كل البيانات واخلدمات
للخيول واملربني واملالك والعار�ضني
م��ن الأن�ظ�م��ة امل�ت�ط��ورة على م�ستوى
العامل ،كما �أن جودة الأداء يف تنظيم
الأح��داث والبطوالت وبرامج تطوير
ال�ك��وادر كلها جم��االت �سنعمل عليها
يف امل�ستقبل خلدمة املنظمة" .وعن
ر� �س��ال �ت��ه ل�ل ��إم� ��ارات يف احتفاالتها
ب �ع��ام اخل�م���س�ين وال �ي��وب �ي��ل الذهبي
للت�أ�سي�س قال ال�سينا ":ر�سالتي هي
ر�سالة تهنئة للإمارات قيادة وحكومة
و�شعبا ،و��ش�ه��ادة ب ��أن الإم� ��ارات تقدم
جت��رب��ة رائ ��دة يف ال�ت�ط��ور احل�ضاري
ب ��أ� �س��رع ف�ت�رة زم�ن�ي��ة وب ��أع �ل��ى درجة
م��ن ال��وع��ي واجل ��ودة ،وم��ن املالحظ
للجميع �أن الإم� ��ارات م��ن �أك�ث�ر دول
ال �ع��امل ا��س�ت�ث�م��ارا يف ع �ل��وم ومعارف
وبرامج وتكنولوجيا امل�ستقبل ،و�أمتنى
�أن ت�ستمر يف م�سريتها لأن�ه��ا منوذج
ع��امل��ي ي�ل�ه��م اجل�م�ي��ع ك�ي��ف ن�ع�بر �إىل
امل�ستقبل ب��وع��ي وث�ق��ة وك�ف��اءة  ..ويف
جم��ال الفرو�سية واخل �ي��ول العربية
�أمت �ن��ى �أن ي�ستمر دع��م الإم � ��ارات له
لأنه قطاع مميز وي�ستحق �أن نحافظ

عليه ونحميه يف امل�ستقبل ،و�أتوقع �أن
تكون الإم��ارات �أه��م ركيزة من ركائز
احل �ف ��اظ ع �ل��ى اخل �ي ��ول ال �ع��رب �ي��ة يف
العامل ودعم وت�شجيع املربني واملالك
والعار�ضني يف اخلم�سني عاما املقبلة
" .وع�م��ا �إذا ك��ان ق��د خ�ط��ط لزيارة
ف �ع��ال �ي��ات �إك �� �س �ب��و دب ��ي  2020قال
ال�سينا  " :م��ن امل��ؤك��د �أن�ن��ي �أدرجتها
يف خ�ط�ت��ي ووج � ��دت ك ��ل ال ��دع ��م من
امل�س�ؤولني يف جميعة الإمارات للخويل
ال �ع��رب �ي��ة ،ح�ي��ث وف� ��روا يل الفر�صة
وب�ك��ل ��ص��راح��ة �أق ��ول ب ��أن ا�ست�ضافة
دب ��ي ل �ه��ذا امل �ع��ر���ض ال � ��دويل الأك�ب�ر
والأ�ضخم يف العامل يف تلك الظروف
اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ر��س��ال��ة ت �ف��ا�ؤل للعامل،
بعد عام ون�صف تقريبا من الإغالق
والإح � �ب ��اط ،وت�ن�ظ�ي��م احل ��دث بتلك
ال�ك�ف��اءة ال�ك�ف��اءة ال�ع��ال�ي��ة دل�ي��ل على
جناح الإمارات بامتياز يف التعامل مع
اجلائحة ،وقيادتها للعامل �إىل التعايف
التدريجي والعودة للحياة الطبيعية،
و�إىل جانب ذل��ك ف��إن ما تقدمه دبي
يف ا�ست�ضافتها لفعاليات �إك�سبو من
ال�صعب �أن يتكرر ،لأنها �أطلقت العنان
للخيال لدى كل املبدعني من الدول
وال �� �ش��رك��ات والأف� � � ��راد ووف � ��رت لهم
�أف���ض��ل بيئة ال�ست�شراف تكنولوجيا
امل���س�ت�ق�ب��ل وال �ت �ع��ام��ل م�ع��ه باعتباره
حقيقة ماثلة �أمام اجلميع".

االحتاد الدويل للتاريخ والإح�صاء ير�شح مبخوت
للفوز بجائزة �أف�ضل العب يف العامل 2021
•• اليبزيج -وام:

ر�شح االحت��اد ال��دويل لتاريخ و�إح���ص��اءات ك��رة ال�ق��دم  /iffhs/الع��ب نادي
اجلزيرة ومنتخبنا الوطني علي مبخوت للمناف�سة على جائزة �أف�ضل العب
يف العامل لعام  ،2021والتي �سيعلن االحتاد الدويل لتاريخ و�إح�صاءات كرة
القدم �أ�سماء الفائزين بجوائز الأف�ضل يف العامل بها لهذا العام ،يف خمتلف
الفئات ،خالل حفل كبري نهاية �شهر نوفمرب املقبل.
ويتواجد بقائمة املر�شحني  4العبني ع��رب �آخ��ري��ن مع مبخوت هم حممد
�صالح العب ليفربول ،وريا�ض حمرز العب مان�شي�سرت �سيتي ،و�أ�شرف حكيمي
العب باري�س �سان جريمان ،و�أكرم عفيف العب ال�سد القطري.
كما ت�ضم قائمة املر�شحني جيانلويجي دوناروما حار�س باري�س �سان جريمان،
وليوناردو بونوت�شي العب يوفنتو�س ،وجورجينيو العب ت�شيل�سي ،وكيفني دي
بروين العب مان�ش�سرت �سيتي ،وجنولو كانتي العب ت�شيل�سي ،وكليان مبابي
العب باري�س �سان جريمان ،وروب�يرت ليفاندوفي�سكي العب بايرن ميونيخ،
وكري�ستيانو رون��ال��دو الع��ب مان�شي�سرت يونايتد ،ورح�ي��م �ستريلينج العب
مان�شي�سرت �ستي ،وايرلينج هاالند العب بورو�سيا دورمتوند ،وليونيل مي�سي
ونيمار وماركينيو�س العبي باري�س �سان جريمان ،ورودري�ج��و دو ب��ول العب
بورتو ،وكا�سيمريو العب ري��ال مدريد ،وجابريل باربو�سا العب فالمينجو،
ولوي�س دي��از الع��ب ب��ورت��و ،و��س��ردار ازم��ون الع��ب زينيت بطر�سبورج ،و�سون
هيوجن مني العب توتنهام ،و�ساديو ماين العب ليفربول ،وخاليدو كوليبايل
الع��ب ن��اب��ويل ،و�ألفون�سو ديفيز الع��ب بايرن ميونيخ ،و�ستون مكيني العب
يوفنتو�س ،وجيوفاين رينا العب بورو�سيا دورمتوند ،وهيكتور هرييرا العب
�أتليتيكو مدريد ،ورا�ؤل خامينيز العب ولفرهامبتون.

 500دراج ي�شاركون يف اجلولة
التح�ضريية لـ «حتدي �سبين�س»
•• دبي-وام:

�شارك ع�شاق ريا�ضة ركوب الدراجات الهوائية يف دولة الإم��ارات �أم�س يف �أول
جولة حت�ضريية خلو�ض غمار حتدي �سبين�س دبي  92للدراجات الهوائية
ال��ذي يقام بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�ضي وتنظم فعالياته  18فرباير
. 2022
و��ش�ه��دت اجل��ول��ة التح�ضريية اه�ت�م��ام��ا ك�ب�يرا ل��دى ه��واة رك��وب الدراجات
الهوائية هو الأك�بر منذ خم�س �سنوات بت�سجيل ما يزيد عن � 500شخ�ص
لينطلق امل�شاركون �صبيحة ي��وم ال�سبت يف اختبار ب��دين وذهني مل�سافة 37
كيلومرتا على م�سار القدرة لركوب الدراجات الهوائية.
ومل�ساعدة الدراجني يف اال�ستعداد التام وا�ستعادة اللياقة الالزمة لل�سباق �ستقام
�سل�سلة من اجل��والت التح�ضريية يف م�سار القدرة للدراجات الهوائية بدبي
وفقا للجدول املعد وت�شمل اجلولة التح�ضريية الثانية 45 :كيلومرتا يوم
 27نوفمرب  ،2021واجلولة التح�ضريية الثالثة 66 :كيلومرتا يوم 18
دي�سمرب  2021واجلولة التح�ضريية الرابعة 85 :كيلومرتا يوم  22يناير
 . 2022ويقام حت��دي �سبين�س دب��ي  92للدراجات الهوائية بال�شراكة بني
كل من جمل�س دبي الريا�ضي و�سبين�س و�إذاع��ة دبي  92وهو واحد من �أرقى
الفعاليات الريا�ضية يف ال�شرق الأو�سط والتي ت�ستقطب �آالف الدراجني من
جميع �أنحاء العامل .

تطلعا للت�أهل لدورة الألعاب العاملية 2022

حبيب نور حممدوف يزور مع�سكر منتخبنا الوطني
للجوجيت�سو وي�شيد با�ستعداداته لتنظيم حدث ا�ستثنائي
•• �أبوظبي -الفجر

ت�ستعد ال�ع��ا��ص�م��ة �أب��وظ �ب��ي ال�ست�ضافة ب�ط��ول��ة العامل
للجوجيت�سو يف ��ص��ال��ة جوجيت�سو �أري �ن��ا مب��دي�ن��ة زايد
ال��ري��ا��ض�ي��ة ،بتنظيم االحت ��اد ال ��دويل وا�ست�ضافة احتاد
الإم � ��ارات للجوجيت�سو خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن � 3إىل 11
نوفمرب املقبل.
ويف الوقت ال��ذي ي�ضع فيه اجلهاز الفني مل�ساته االخرية
على خطط �أداء الالعبني وتكتيكاتهم يف البطولة ،قام
م�ساء �أول �أول �أم�س البطل العاملي يف الفنون القتالية
املختلطة حبيب نور حممدوف بزيارة املع�سكر التدريبي
للمنتخب وت��وج �ي��ه ك�ل�م��ة ل�لاع�ب�ين ت�شجعهم للظهور
ب�أف�ضل م�ستوى ،وتنقل لهم خال�صات جتربته امللهمة
ال�ت��ي ق��ادت��ه �إىل حتطيم ك��ل الأرق� ��ام القيا�سية العاملية،
م�ؤكدا �أنهم يف الإمارات ويف ظل دعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة ،وا�سرتاتيجية االحت��اد الرامية
�إىل الو�صول للرقم واح��د عامليا والإمكانات املتوفرة من
مدربني ومع�سكرات وبطوالت ميلكون كل مقومات التفوق
والت�ألق يف البطولة.
وق��ال لهم حبيب ن��ور حممدوف" :بف�ضل الدعم الكبري
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد ،والر�ؤية الثاقبة
الحت��اد الإم ��ارات للجوجيت�سو� ،أ�صبحت دول��ة الإم ��ارات

تتمتع بقاعدة كبرية ملمار�سي ريا�ضة اجلوجيت�سو ،ولأن
امل�ستقبل ي�صنعه ال���ش�ب��اب ،ف�م��ن ال��رائ��ع ح�ق��ا �أن يتوفر
جيل قوي وقادر على حتمل امل�س�ؤولية وامل�ساهمة يف تطور
الريا�ضة يف ال��دول��ة� ،إن��ه لأم��ر مثري ل�ل�إع�ج��اب ،ونتمنى
جلميع الالعبني التوفيق يف اال�ستحقاقات املهمة القادمة
" .وميثل املنتخب الوطني يف البطولة  58العبا �ضمن
فئة الرجال ،مبا يف ذلك  12العباً �ضمن فئة الكبار 12
العباً �ضمن فئة ال�شباب حتت  21عاماً ،و 16العباً �ضمن
فئة حتت  18ع��ام�اً ،و 18العباً يف فئة حتت  16عاماً.
وال تقل م�شاركة ال�سيدات �أهمية عن م�شاركة الرجال،
حيث ميثل منتخب الفتيات يف البطولة  53العب ًة موزعة
على  12العبة �ضمن فئة الكبار فوق  18عاماً ،و 9العبة
�ضمن فئة ال�شابات حتت  21عاماً ،و 16العب ًة �ضمن فئة
حتت  18عاماً ،و 16العب ًة �ضمن فئة حتت  16عاماً.
وتوفر الن�سخة املقبلة من بطولة العامل للجوجيت�سو،
من�صة مثالية لالعبي الإم��ارات مل�ساعدتهم على متابعة
تطوير مهاراتهم من خ�لال االحتكاك ومواجهة �أف�ضل
املدار�س العاملية يف اللعبة؛ كما متنحهم الفر�صة الأخرية
للت�أهل �إىل الألعاب العاملية  2022يف الواليات املتحدة.
ولطاملا ت�ألق العبو املنتخب الوطني يف املنا�سبات الكربى
وال �أدل على ذلك من تفوقهم وت�سيدهم امل�شهد الآ�سيوي
خالل بطولة �آ�سيا للجوجيت�سو التي ا�ست�ضافتها �أبوظبي
يف �سبتمرب املا�ضي.
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منتخب ال�صاالت يختتم جتمعه
الداخلي يف البطائح

•• دبي-الفجر:

اختتم منتخبنا ال��وط�ن��ي ل�ك��رة ق��دم ال���ص��االت �أم����س الأول
جتمعه الداخلي يف نادي البطائح والذي انطلق يوم االثنني
امل��ا��ض��ي ع�ل��ى م�ل�ع��ب ��ص��ال��ة ال�ب�ط��ائ��ح  ،و��ش�ه��د �سل�سلة من
التدريبات البدنية والفنية على مدار �سبعة �أيام.
وي�أتي هذا املع�سكر يف �إطار ا�ستعداداته للم�شاركة يف بطولة

ك�أ�س جمل�س التعاون اخلليجي يف اململكة العربية ال�سعودية
�شهر فرباير  ، 2022وت�صفيات غرب �آ�سيا امل�ؤهلة لنهائيات
بطولة ك�أ�س �آ�سيا يف دولة الكويت �شهر �إبريل القادم.
وخا�ض املنتخب يف اليوم اخلتامي مباراة ودي��ة �أم��ام فريق
نادي الن�صر  ،فاز بها الن�صر بهدفني دون رد  ،وقام اجلهاز
ال�ف�ن��ي ب ��إ� �ش��راك وجت��رب��ة جميع ال�لاع�ب�ين امل�ت��واج��دي��ن يف
القائمة .

و�ضمت قائمة منتخبنا لهذا التجمع  19العباً  ،هم  :حمد
حيدر  ،علي احلمادي  ،حممد فدعق  ،را�شد الهنائي  ،ح�سن
احلنطوبي  ،عبداهلل احلو�سني  ،عمر النقبي � ،أحمد احلمادي
� ،سعود خالد  ،خالد ال�شوكة (خورفكان) را�شد عبيد  ،عبداهلل
اخلمري  ،وليد ب�شر (�شباب الأهلي) �أحمد ال�سويدي  ،عمر
باحلاج  ،حمد ح�سن (البطائح) حممد عبيد � ،سعيد جا�سم
جنكل (الن�صر) عبداهلل عبداملجيد (احتاد كلباء).

الفيفا يناف�س الإعالميني يف مباراة ودية اليوم

اكتمال و�صول املنتخبات امل�شاركة يف ك�أ�س القارات لكرة القدم ال�شاطئية
•• دبي-الفجر:

اكتمل و�صول املنتخبات والوفود
امل�شاركة يف بطولة ك�أ�س القارات
لكرة القدم ال�شاطئية التي تقام
حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور
ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
رئ �ي ����س جم�ل����س دب ��ي الريا�ضي،
وينظمها جمل�س دب��ي الريا�ضي
ل� �ل� �ع ��ام ال� �ع ��ا�� �ش ��ر ع� �ل ��ى ال� �ت ��وايل
ب��ال �ت �ع��اون م��ع جل �ن��ة ك ��رة القدم
ال�شاطئية باالحتاد ال��دويل لكرة
القدم ،وتنطلق مناف�ساتها ع�صر
غ��د الثالثاء  2نوفمرب 2021
على �شاطئ كايت بيت�ش مبنطقة
�أم �سقيم وت�ستمر �إىل ي��وم 06
ن��وف�م�بر ،وي �� �ش��ارك فيها ثمانية ال �ق��ارات ل�ك��رة ال�ق��دم ال�شاطئية،
منتخبات ميثلون خمتلف قارات وتقام قبل يوم واحد من انطالق
ال �ع��امل ه ��م :الإم� � � ��ارات ،رو�سيا ،امل �ن��اف �� �س��ات ال��ر� �س �م �ي��ة ،لتعزيز
�إي� � ��ران ،ال� �ب ��اراغ ��واي ،ال�سنغال ،ال� �ع�ل�اق ��ة وت� ��أك� �ي ��د ع �ل��ى تكامل
�إ�سبانيا ،اليابان ،الربتغال.
الأدوار ب�ين الطرفني يف حتقيق
جناح البطولة.
مباراة الإعالميني
وتقام يف اخلام�سة ع�صر اليوم 1تدريبات
نوفمرب م �ب��اراة ودي��ة جتمع بني بد�أت املنتخبات يف �إجراء تدريباتها
ف��ري��ق اللجنة املنظمة م��ع فريق على ملعب التدريب يف ا�ستاد ك�أ�س
الإع�ل�ام �ي�ي�ن ،ال �ت��ي ت �ق��ام �سنو ًيا القارات على �شاطئ كايت بيت�ش،
كما ج��رت ال�ع��ادة يف بطولة ك�أ�س كما توا�صل خو�ض املباريات الودية

ب�ي�ن ال �ف��رق امل �� �ش��ارك��ة ا�ستعدا ًدا
للمناف�سات الر�سمية يف البطولة،
وخ��ا���ض منتخبنا ال��وط�ن��ي م�ساء
ال�سبت م�ب��اراة ودي��ة غ�ير ر�سمية
م��ع منتخب ال �ب��اراغ��واي �أقيمت
على امللعب الرئي�سي للبطولة.
انطالق
ت�ن�ط�ل��ق م �ن��اف �� �س��ات ال �ب �ط��ول��ة يف
ال���س��اع��ة ال��راب �ع��ة وال ��رب ��ع م�ساء
غد الثالثاء  2نوفمرب 2021
حيث تقام �أرب��ع مباريات يف اليوم

الأول ،ويد�شن منتخبا الربتغال
وال���س�ن�غ��ال م�ن��اف���س��ات البطولة،
ك �م��ا ي ��واج ��ه م�ن�ت�خ�ب�ن��ا الوطني
يف ال���س��اع��ة اخل��ام���س��ة وال��رب��ع يف
مباراة قوية مع منتخب �إ�سبانيا،
ويلعب منتخب رو�سيا بطل العامل
م��ع ن �ظ�يره ال �ي��اب��اين يف ال�ساعة
ال���س��اب�ع��ة �إال رب ��ع ،فيما ويواجه
م�ن�ت�خ��ب �إي � � ��ران ،ال �ف��ائ��ز بك�أ�س
البطولة ثالث مرات وحامل لقب
الن�سخة التا�سعة م��ن البطولة،
منتخب ال �ب��اراغ��واي يف ال�ساعة

الثامنة م�ساء.
وت�ستمر املناف�سات ي��وم الأربعاء
 03نوفمرب حيث يلتقي منتخب
�إ�سبانيا م��ع منتخب ال�سنغال يف
ال�ساعة ال��راب�ع��ة ع���ص� ًرا ،ويلتقي
م�ن�ت�خ��ب الإم � � ��ارات م��ع منتخب
ال�برت �غ��ال يف ال���س��اع��ة اخلام�سة
وال � ��رب � ��ع ،ك �م ��ا ي �ل �ت �ق��ي منتخب
الباراغواي مع منتخب رو�سيا يف
ال�ساعة ال�سابعة �إال رب��ع ،ويلتقي
منتخب �إيران مع منتخب اليابان
يف ال�ساعة الثامنة م�ساء .وتنتهي

ت�صفيات دور املجموعات امل�ؤهلة
�إىل مناف�سات دور ن�صف النهائي
يف ثالث �أيام البطولة يوم اخلمي�س
 04نوفمرب حيث يلتقي منتخب
اليابان مع منتخب الباراغواي،
وي�ل�ت�ق��ي م�ن�ت�خ��ب ال�ب�رت �غ��ال مع
منتخب �إ�سبانيا ،ويلتقي منتخب
ال�سنغال م��ع منتخب الإم� ��ارات،
فيما يلتقي منتخب رو��س�ي��ا مع
منتخب �إيران ،وتنطلق مناف�سات
دور ن���ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي يف ال�ساعة
ال��راب�ع��ة م���س��اء ي��وم اجل�م�ع��ة 05

ن��وف �م�ب�ر ،ع �ل��ى �أن ت �ق��ام مباراة
حت��دي��د امل��رك��ز ال �ث��ال��ث والرابع
واملباراة النهائية يوم ال�سبت 06
نوفمرب .2021
ويعد تنظيم بطولة ك�أ�س القارات
�أك�ب�ر ب �ط��والت ال �ك��رة ال�شاطئية
على مدار � 10سنوات متتالية يف
دبي ت�أكيدًا على �أن مدينة دبي هي
ال��وج�ه��ة املف�ضلة ع��امل� ًي��ا لتنظيم
ب �ط��والت ك��رة ال �ق��دم ال�شاطئية،
وذل ��ك مل��ا تتمتع ب��ه م��ن �شواطئ
جميلة وط�ق����س م�ع�ت��دل و�أج� ��واء

رائعة ،ويدعمها االهتمام الكبري
بهذه الريا�ضة من خالل تنظيم
وا��س�ت���ض��اف��ة ال �ب �ط��والت الدولية
امل �خ �ت �ل �ف��ة ويف م �ق��دم �ت �ه��ا ك�أ�س
العامل لكرة القدم ال�شاطئية عام
 ،2009كما ف��ازت دب��ي بجائزة
�أف�ضل مدينة م�ست�ضيفة لبطوالت
ال�شاطئية يف العامل ،بالإ�ضافة �إىل
ال�شعبية الكبرية التي اكت�سبتها
هذه الريا�ضة بني �سكان الأحياء
ال���س�ك�ن�ي��ة يف دب ��ي ��س�ي�م��ا ال�شغف
الكبري بالريا�ضة لدى �سكان دانة
ال��دن�ي��ا وزواره ��ا ال��ذي��ن ي�سهمون
يف �إجن ��اح ك��ل ح��دث ري��ا��ض��ي يتم
تنظيمه يف دب��ي ع�بر م�شاركتهم
الفعالة وحر�صهم على التواجد
والت�شجيع .وقد �أ�سهمت دبي يف
ن�شر لعبة ك��رة ال�ق��دم ال�شاطئية
يف ال ��دول ��ة وامل �ن �ط �ق��ة م��ن خالل
ال �ب �ط��والت امل�ح�ل�ي��ة واخلليجية
وال� ��دول � �ي� ��ة ال� �ت ��ي مت تنظيمها
وا�ست�ضافتها يف دب��ي ،خا�صة و�أن
دب��ي يقطنها ج��ال�ي��ات ك�ب�يرة من
ج�م�ي��ع اجل �ن �� �س �ي��ات م ��ن خمتلف
�أنحاء العامل ،يتابع الآالف منهم
ه��ذه البطوالت وينقلون �شغفهم
بال�شاطئية �إىل بالدهم لي�سهموا
يف زيادة �شعبية اللعبة.

«الترب» يحلق بلقب �سباق الأريام للمحامل ال�شراعية  43قدما ..و «براق» بطل املو�سم

•• �أبوظبي -وام:

توج "الترب" لرا�شد حممد را�شد بن غدير بط ً
ال ل�سباق الأري��ام للمحامل ال�شراعية فئة
 43قدماً الذي نظمه نادي �أبوظبي للريا�ضات ال�شراعية واليخوت �أم�س الأول ال�سبت
حتت رعاية �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة .
وح�صل البطل على � 210آالف درهم جائزة مالية ،وذهب املركز الثاين �إىل "لطام" ل�سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،وجاء ثالثاً "زيورخ" ل�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم  ،ورابعاً جاء "�أطل�س" لأحمد را�شد جمعة ال�سويدي ،وخام�ساً حل "ال�سرب"
للحر را�شد خ��ادم املهريي  ..فيما ك��ان املركز ال�ساد�س من ن�صيب "عاتي" ل�سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،وكان املركز ال�سابع من ن�صيب "الظفرة" لل�شيخ زايد
بن حمدان بن زايد �آل نهيان ،وثامناً حل "داح�س" لل�شيخ زايد بن حمدان بن زايد �آل نهيان،
�أما املركز التا�سع فكان من ن�صيب "براق" لأحمد حممد را�شد الرميثي وعا�شراً جاء "نزاع"

لل�شيخ زايد بن حمدان بن زايد �آل نهيان.
توج الفائزين باملراكز الأوىل ماجد عتيق املهريي املدير التنفيذي لنادي �أبوظبي للريا�ضات
ال�شراعية واليخوت و�سعيد حميد املهريي م�س�ؤول املر�سى.
من جانب �آخر حلق املحمل "براق" لأحمد حممد را�شد الرميثي وبقيادة النوخذة را�شد
حممد را�شد الرميثي بلقب بطل املو�سم بعد �أن جمع �أكرب ر�صيد من النقاط يف ال�سباقات
التي نظمها النادي لهذه الفئة.
م��ن جهته وج��ه م��اج��د امل�ه�يري امل��دي��ر التنفيذي ل�ن��ادي �أب��وظ�ب��ي للريا�ضات ال�شراعية
واليخوت التهنئة للم�شاركني يف ال�سباق وكافة �سباقات فئة  43قدماً  ..م�ؤكداً �أن اجلميع
قدموا �صورة رائعة من خالل االلتزام بكافة الإجراءات االحرتازية بعد عودة الن�شاط عقب
التوقف لفرتة لي�ست بالق�صرية ب�سبب جائحة كورونا.
كما وجه التهنئة للفائزين باملراكز الأوىل ،م�ؤكداً �أن �سباق الأريام كان م�سك ختام فئة 43
قدماً ،ال�سيما يف ظل املناف�سة ال�شر�سة على املراكز الأوىل ولقب بطل املو�سم.

االثنني  1نوفمبر  2021م  -العـدد 13380

الفجر الريا�ضي

1 November 2021 - Issue No 13380

Monday

19
19

برعاية حمدان بن زايد ..

�أ�سطورة بطولة العامل للراليات �سيبا�ستيان لوب ي�شارك للمرة الأوىل برايل �أبوظبي ال�صحراوي
•• �أبوظبي –الفجر:

ب��رع��اي��ة �سمو ال�شيخ ح �م��دان بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان مم�ث��ل احل��اك��م يف
م �ن �ط �ق��ة ال� �ظ� �ف ��رة ي �ن �ط �ل��ق رايل
�أب��وظ �ب��ي ال���ص�ح��راوي يف ن�سخته
الثالثني خ�لال الفرتة من – 6
 11نوفمرب املقبل.
و�سي�شارك يف ه��ذا احل��دث للمرة
الأوىل � �س��ائ��ق ال ��رال �ي ��ات الأك�ث�ر
جن��اح �اً يف ت��اري��خ ب �ط��ول��ة العامل
للراليات �سيبا�ستيان لوب.
و� �س �ي �ق��ود ب �ط��ل ال �ع��امل للراليات
ت�سع مرات �سيارة برودرايف هنرت
يف املجموعة (ت��ي  )+ 1اجلديدة
يرافقه مالحه البلجيكي فابيان
ل��ورج��وي��ن لتمثيل ف��ري��ق بحرين
ريد �إك�سرتمي.
و� �س �ت��زي��د م �� �ش��ارك��ة �سيبا�ستيان
ل ��وب احل �م��ا���س واالث� � ��ارة يف رايل
�أب��وظ �ب��ي ال �� �ص �ح��راوي بن�سخته
ال�ث�لاث�ين ،فقد ف��از بالعديد من
الأل �ق��اب العاملية واالن�ت���ص��ارات يف
بطولة العامل للراليات والتتويج

على املن�صة والفوز باملراحل �أكرث
م��ن �أي ��س��ائ��ق رال �ي��ات �آخ� ��ر .كما
ف��از بامليدالية الذهبية يف �ألعاب
رايل كرو�س �إك�س ،و�أنهى �سباق لو
مانز � 24ساعة بنجاح و�أكمل رايل
داك��ار مرتني و�أح��رز الفوز يف 14
مرحلة.
ً
ون� �ظ ��را لأن جم �م��وع��ة( ت ��ي )1
ج��دي��دة ح�ي��ث ي�ت��م جت��رب�ت�ه��ا هذا
ال� �ع ��ام ق �ب��ل �أن حت �ظ��ى بفر�صة
امل�شاركة ر�سمياً العام املقبل ،فلن
ي �ت �م �ك��ن ل� ��وب م ��ن حت �ق �ي��ق ن�صر
مبا�شر وال ت�سجيل نقاط يف رايل
�أب ��وظ� �ب ��ي ال �� �ص �ح ��راوي امل�صنف
كاجلولة قبل الأخرية من بطولة
ك�أ�س العامل للراليات ال�صحراوية
الطويلة (فيا) لهذا العام.
وم��ع ذل��ك ،ف��ان ال�سائق الفرن�سي
��س�ي��واج��ه حت��دي �اً ح�م���س��اي�اً ،وذلك
لأن مناف�سيه يف نف�س املجموعة
(ت��ي  )+ 1ثالثة فائزين �سابقني
ب�ل�ق��ب ال� ��رايل وه ��م ال���ش�ي��خ خالد
ال �ق��ا� �س �م��ي ع �ل��ى م�ت�ن � �س �ي��ارة بي
�أت�ش� -سبورت زفري واملتوج بط ً
ال

بطولة �أبوظبي � : UFC 267إ�سالم ماخات�شيف
يحقق انت�صارا كبريا على خطى حبيب نور حممدوف
•• �أبوظبي-وام:

حقق �إ�سالم ماخات�شيف فوزه الأكرث �إثارة للإعجاب يف بطولة  UFCحتى
الآن ،وذل��ك بتغلبه على نظريه دان هوكر يف ن��زال  ،UFC 267ليخطو
خطوة �أخرى على طريق الفوز بلقب الوزن اخلفيف الذي �سبقه �إليه قدوته
البطل العاملي املعتزل حبيب نور حممدوف.
و�شغل النيوزيلندي هوكر املركز ال�ساد�س �ضمن الرتتيب يف فئته ،فيما جاء
ماخات�شيف قبله يف املركز اخلام�س ،لكنه كان اخل�صم والرقم الأ�صعب للمقاتل
ماخات�شيف� ،إذ �سبق له املناف�سة يف  11نزا ًال يف بطولة .UFC
وخالل املواجهة احلما�سية بني الطرفني م�ساء �أم�س الأول يف �صالة االحتاد
�أرينا بحلبة مر�سى يا�س �أح��رز الالعب الداغ�ستاين �إ�سالم ماخات�شيف فوزاً
مثريا باالعتماد على تقنية �إخ�ضاع اخل�صم بحركة كيمورا ال�سريعة خالل �أقل
من دقيقتني ون�صف.
وقدم املقاتل ال�شاب البالغ من العمر  30عاما عر�ضاً مده�شاً انتزع به �آهات
اجلماهري الغفرية.
وعقب حتقيقه الفوز� ،صرح قائال  :حققت ت�سعة انت�صارات متتالية ،يتوجب
عليهم منحي "فر�صة للمناف�سة على اللقب" ،قدم باقي املناف�سني �أدا ًء احرتافياً
عالياً ،ولكن كم تبلغ عدد االنت�صارات التي حققوها؟  ..كانت لديهم الفر�صة
للمناف�سة على اللقب� ..شكرا جلمهور الإمارات الذي جاء لت�شجيعي ،وتقدمي
الدعم يل� ،شكرا للإمارات من القلب  ..متكنت من التغلب على خ�صمي ب�سرعة
كبرية ،مل �أ�صب ب�أذى ،كانت مناف�سة مثالية للغاية دون بذل الكثري من اجلهد
�أ�شعر بال�سعادة ملا حققته� ،إنني واثق بقدراتي ومت�أكد �أنني �س�أجنح  ..ي�شكل
الفوز يف هذا النزال �إجنازاً مهما يف حياتي ،و�آمل �أن �أحقق تطلعات اجلمهور
الذي يتابعني وي�ؤمن بقدراتي وينتظر حلظة االنت�صار بفارغ ال�صرب.
ويتناف�س امل�شاركون على اللقب قبل نهاية العام اجل��اري� ،إذ يواجه دا�سنت
بورييه البطل احل��ايل ت�شارلز �أوليفريا ،ويلعب جا�ستني راي غيثي امل�صنف
الثاين عامليا �ضد مايكل ت�شاندلر امل�صنف ال��راب��ع ،وم��ن امل�ؤكد �أن املناف�سات
�ست�سف�سر عن تغريات كبرية يف ال�ساحة ،ويتوقع ماخات�شيف �أن ت�سفر هذه
النزاالت عن ت�أهله ليكون �أول ا�سم �ضمن القائمة للتناف�س مع البطل الفائز.

نقل �أغويرو �إىل امل�ست�شفى
بعد �آالم يف �صدره
�أعلن نادي بر�شلونة الإ�سباين ب�أن مهاجمه االرجنتيني �سريخيو اغويرو
نقل �إىل امل�ست�شفى بعد �شعوره بالدوار وب�آالم يف �صدره قبيل نهاية ال�شوط
االول من مباراة فريقه �ضد االفي�س يف الدوري اال�سباين لكرة القدم �أم�س
ال�سبت.
وق��ال بر�شلونة يف بيان على موقعه الر�سمي "مت نقل �سريخيو اغويرو
اىل امل�ست�شفى الجراء فحو�صات للقلب بعدما عانى من �ضيق يف القف�ص
ال�صدري خالل املباراة".
وبدا ان املهاجم االرجنتيني وك�أنه يطلب من اجلهاز الفني ا�ستبداله اواخر
ال�شوط االول قبل �أن ي�سقط على االر���ض وه��و مي�سك ب�صدره قبل ان
ي�سارع الطاقم الطبي للفريق الكاتالوين لإ�سعافه ثم نه�ض وغادر امللعب
دون م�ساعدة.
وقال املدرب املوقت لرب�شلونة �سريجي بارجوان بعد املباراة "قال يل ب�أنه
ي�شعر بالدوار ،مت �إعالمي ب�أنه نقل اىل امل�ست�شفى قبل قليل وال �أ�ستطيع
قول املزيد يف الوقت احلايل".
يذكر �أن اغ��وي��رو ان�ضم اىل بر�شلونة خ�لال ال�صيف املا�ضي ق��ادم��ا من
مان�ش�سرت �سيتي يف �صفقة ح��رة لكنه غ��اب ع��ن معظم امل�ب��اري��ات االوىل
لفريقه هذا املو�سم حمليا وقاريا قبل �أن ي�شارك فيها يف الآونة الأخرية.

• الإ�سعاف الوطني يلعب دور ًا حيوي ًا يف خمطط �سالمة الرايل
• الطاقم الطبي يقف على �أهبة اال�ستعداد لال�ستجابة ال�سريعة
ل ��رايل �أب��وظ�ب��ي ال���ص�ح��راوي عام
 ،2017والإ� �س �ب��اين ن��اين روما
بطل ن�سخة  2013والذي ان�ضم
ل �ف��ري��ق ب �ح��ري��ن ري ��د �إك�سرتمي،
والت�شيكي مارتن بروكوب ب�سيارة
فورد رابتور �آر �أ�س كرو�س كاونرتي
ب �ط��ل ال�ن���س�خ��ة  28م��ن ال� ��رايل،
وغ�يره��م ال �ع��دي��د م��ن ال�سائقني
الآخرين.
ول��دى انطالق ال��رايل عرب كثبان
ال �ظ �ف��رة ال �� �ص �ح��راوي��ة الرملية
امل��رت�ف�ع��ة و�أودي �ت �ه��ا ،ت�ع��د �سالمة
املناف�سني من الأولويات الرئي�سية
ملنظمي الرايل ،حيث ا�ستغرق �إعداد
متطلبات ال�سالمة اخلا�صة التي
مت و�ضعها بك�شل دقيق خ�صي�صاً
لهذا احلدث عرب منظمة الإمارات
ل��ري��ا��ض��ة ال �� �س �ي��ارات وال ��دراج ��ات
ال �ن��اري��ة � �ش �ه��وراً م��ن التخطيط

والتن�سيق بني جميع اخلرباء.
وي�شرف كبري امل�س�ؤولني الطبيني
ال��دك �ت��ور � �ش��ون ب �ي�ثرب��ري��دج على
ف ��ري ��ق م � ��ؤل� ��ف م� ��ن  17طبيباً
وم �� �س �ع �ف �اً ي�ت�رك ��ز ع �م �ل �ه��م على
�إنقاذ املت�سابقني خ�لال ال��رايل يف
حالة ال �ط��وارىء ،وه��م على �أهبة
اال�ستعداد طوال اليوم وجمهزين
بكافة الو�سائل اللوج�ستية ل�ضمان
ع �م �ل �ي��ات ال �ب �ح��ث واال�ستجابة
والإن � � �ق� � ��اذ ال �� �س��ري �ع��ة وب ��ال� �ت ��ايل
ع � ��دم �إ�� �ض ��اع ��ة ال� ��وق� ��ت يف حالة
وق� ��وع ح� � ��وادث ،ح �ي��ث ت�ساندهم
ث �ل�اث ط ��ائ ��رات م��روح �ي��ة تابعة
ل � �ط �ي�ران �أب ��وظ� �ب ��ي وطواقمها
ل�لا��س�ن��اد ال�ل��وج���س�ت��ي واال�سعاف
اجل ��وي ،وث�ل�اث � �س �ي��ارات �إ�سعاف
م��ن اال� �س �ع��اف ال��وط �ن��ي وطواقم
جم�ه��زي��ن ب��امل���س�ت�ل��زم��ات واخلربة

ال� �ط� �ب� �ي ��ة ،وج �م �ي �ع �ه ��ا يف حالة
ت ��أه��ب دائ� ��م ل �ت �ق��دمي امل�ساعدات
للمتناف�سني امل�صابني.
ومت ت ��وف�ي�ر ه � ��ذه امل�ستلزمات
املتطورة من ال�شركاء الرئي�سيني
لرايل �أبوظبي ال�صحراوي (طريان
�أبوظبي والإ�سعاف الوطني ودائرة
ال�صحة – �أبوظبي).
و�سيتم ع�لاج اال��ص��اب��ات يف مكان
وقوع احلادث وقد ي�ستمر املت�سابق
يف املناف�سة يف ال��رايل� ،أم��ا يف حال
ا� �س �ت��دع��ى الأم � ��ر ن �ق��ل اال�صابات
م��ن م�ك��ان احل ��ادث ف�سيتم نقلهم
ب��ال �ط��ائ��رات امل��روح �ي��ة اىل املركز
الطبي يف خميم ال��رايل �أو �أقرب
م�ست�شفى.
ويعترب الفريق الطبي ب�أكمله ،مبا
يف ذل��ك  14ع���ض��واً م��ن اخل ��ارج،
مرخ�صني من قبل دائ��رة ال�صحة

يف �أب��و ظبي للممار�سة يف الدولة
مب��ا ي�ت�م��ا��ش��ى م��ع ت��رك �ي��ز ال ��رايل
على تطبيق التعليمات احلكومية
وااللتزام ب�أعلى معايري اجلودة يف
تقدمي اخلدمات والدعم ال�شامل.
وقبل ان�ط�لاق ال�سباق� ،ستخ�ضع
ال � �ف� ��رق ل � �ت ��دري ��ب وحم � ��اك � ��اة يف
جم � ��االت اال� �س �ت �ج��اب��ة ال�سريعة
الأوىل واملهارات الطبية مب�شاركة
ح� ��� �ش ��د م � ��ن م � �� � �س � ��ؤويل ال � � ��رايل
واملتطوعني يف حلبة مر�سى يا�س،
املقر الرئي�سي للرايل.
وق � ��ال �أح� �م ��د � �ص��ال��ح الهاجري،
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي للإ�سعاف
الوطني "ي�سرنا �أن نتواجد جمدداً
ب�ك��ام��ل اجل��اه��زي��ة ل�ل�ح�ف��اظ على
�سالمة املت�سابقني يف رايل �أبوظبي
ال �� �ص �ح��راوي مت��ا��ش�ي�اً م��ع �شراكة
ال �ع �م��ل ال��وث �ي �ق��ة ال� �ت ��ي جتمعنا

م��ع منظمة الإم � ��ارات لل�سيارات
والدراجات النارية".
و�أ� � �ض� ��اف "ي�ؤكد ه� ��ذا التعاون
ال�ت��زام اال�سعاف الوطني بتقدمي
رعاية طوارئ طبية عالية اجلودة
مب ��ا ي �ت��واف��ق م ��ع �أع� �ل ��ى املعايري
الدولية".
وقال حممد بن �سليم رئي�س منظمة
الإمارات لريا�ضة ال�سيارات ونائب
رئي�س االحت��اد ال��دويل لل�سيارات
للريا�ضة " يتمتع ال ��رايل ب�شكل
ق ��وي ع�ل��ى م��ر ال���س�ن�ين يف الأم ��ن
و�سالمة املت�سابقني ،كما نفتخر
بعمل وتفاين فريقنا الطبي الذي
يتلقى الدعم من الإ�سعاف الوطني
وطريان �أبوظبي ودائرة ال�صحة -
�أبوظبي ،ويحظى الفريق بتقدير
امل �ن��اف �� �س�ي�ن و�إع � �ج � ��اب م�س�ؤويل
الراليات يف جميع �أنحاء العامل".
ويحظى رايل �أبوظبي ال�صحراوي
ب ��دع ��م دي� � ��وان مم �ث��ل احل ��اك ��م يف
منطقة الظفرة ،والقوات امل�سلحة
الإم ��ارات� �ي ��ة ،وط �ي��ران �أبوظبي،
واال� � �س � �ع ��اف ال ��وط� �ن ��ي ،و�شرطة

�أبوظبي ،و�أدنوك للتوزيع ،وجزيرة
يا�س ،وحلبة مر�سى يا�س ،وبلدية
�أبوظبي ،وبلدية منطقة الظفرة،
ومياه العني ،وتدوير.
وي�صنف ال ��رايل كخامتة جوالت
ب �ط��ول��ة ك� ��أ� ��س ال� �ع ��امل للراليات
ال�صحراوية الطويلة للدراجات
ال� �ن ��اري ��ة " ف �ي��م " ،وي �ق��ع مقره
ال��رئ�ي���س��ي يف ح�ل�ب��ة م��ر��س��ى يا�س
– �أب ��وظ� �ب ��ي .و� �س �ت �ق��ام مرحلة
امل �� �ش��اه��دي��ن اخل��ا� �ص��ة للدراجات
ال �ن��اري��ة يف ال �� �س��اع��ة  1:30بعد
ظهر ال�سبت املقبل قبل �أن يتوجه
املت�سابقون باجتاه منطقة الظفرة
يف � �ص �ب��اح ال� �ي ��وم ال � �ت� ��ايل .وبعد
املناف�سة عرب خم�س مراحل تبلغ
م�سافتها  262كيلومرتاً و 333
ك �ي �ل��وم�تراً و  293ك �ي �ل��وم�تراً و
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 216ك � �ي � �ل� ��وم �ت�راً �سيتوجه
املت�سابقون الناجون �إىل النهاية
وال� �ع ��ودة �إىل ح�ل�ب��ة م��ر��س��ى يا�س
يف ال���س��اع��ة  12:30ظ �ه��راً يوم
اخلمي�س  11نوفمرب.

ريال يف ال�صدارة وبر�شلونة يتابع �إهدار النقاط
�سجل الربازيلي الواعد فيني�سيو�س جونيور ثنائية ليعيد ري��ال مدريد �إىل
نغمة االنت�صارات و��ص��دارة ال��دوري الإ�سباين لكرة ال�ق��دم ،بفوزه  1-2على
م�ضيفه �إلت�شي ،فيما حلق به �إ�شبيلية بعد فوزه على �ضيفه �أو�سا�سونا �2-صفر،
وتابع بر�شلونة �إه��دار النقاط بعد اقالة مدربه الهولندي رونالد كومان اثر
تعادله �أمام �أالفي�س � 1-1ضمن املرحلة الثانية ع�شرة.
و�أحرز فيني�سيو�س ( 21عامًا) الهدفني يف الدقيقتني  22و 73راف ًعا ر�صيده
اىل �سبعة �أه ��داف يف الليغا ،ليحتل و��ص��اف��ة ترتيب ال�ه��داف�ين خلف زميله
الفرن�سي كرمي بنزمية ( )9الذي غاب عن مباراة اليوم.
و�أك�م��ل �أ�صحاب االر���ض رب��ع ال�ساعة االخ�ير بع�شرة العبني بعد ط��رد راوول
غوتي �إثر �إنذار ثانٍ ( )63قبل �أن يقل�ص البديل بريي ميا الفارق (.)86
وكان نادي العا�صمة اكتفى بالتعادل ال�سلبي على �أر�ضه �ضد �أو�سا�سونا الأربعاء
يف �أعقاب ف��وزه بالكال�سيكو �ضد غرميه بر�شلونة يف معقل االخ�ير اال�سبوع
الفائت.
ورفع فريق املدرب االيطايل كارلو �أن�شيلوتي ر�صيده اىل  24نقطة من 11
مباراة (لديه مباراة م�ؤجلة) بفارق الأه��داف عن �إ�شبيلية الذي ميلك بدوره
مباراة م�ؤجلة �أي�ضاً ،وعن ريال �سو�سييداد الثالث الذي �سي�ستعيد ال�صدارة يف
حال فوزه على �ضيفه �أتلتيك بلباو االحد يف ديربي البا�سك.
و�أثنى �أن�شيلوتي مع نهاية اللقاء على فيني�سيو�س قائ ً
ال "مل �أفعل �أي �شيء على
وجه اخل�صو�ص .لقد منحته فر�صة للعب والثقة التي ي�ستحقها ولأنه يلعب
ب�شكل جيد جداً ،فقد �سجل الكثري من الأهداف".
و�أ�ضاف "�أنا ل�ست �ساح ًرا ،لقد حاولت التعامل معه ب�أف�ضل طريقة ممكنة .الآن
لديه الثقة وكل ما يقوم به ،ينجح به ...يعتاد تدريجياً على اللعب �أكرث قلي ً
ال
يف املحور ولديه ال�صفات وال�سرعة للقيام بذلك."...
ويف ظ��ل ج��دول م��زدح��م� ،أب�ق��ى �أن�شيلوتي بنزمية على مقاعد ال�ب��دالء ودفع
بالثنائي ماريانو دياز من جمهورية الدومينيكان والربازيلي رودريغو قبل �أن
ي�ضطر االخري للخروج يف الدقيقة � 18إثر �إ�صابة ع�ضلية يف الفخذ ويدخل
�أ�سين�سيو مكانه.
و�شهدت املباراة ع��ودة العب الو�سط الكرواتي لوكا مودريت�ش ال��ذي غاب عن
ال�سابقة وكان �أحد التغيريات اخلم�سة التي �أجراها �أن�شيلوتي على الت�شكيلة
التي بد�أت �ضد �أو�سا�سونا.
وافتتح النادي امللكي النتيجة بهدف جميل بعدما اقتن�ص الربازيلي كا�سيمريو
الكرة من منت�صف امللعب ومررها طويلة اىل دياز الذي تابعها خلفية بكعب
القدم اىل فيني�سيو�س �سددها بي�سراه زاحفة اىل ي�سار احلار�س كيكو كا�سيا
(.)22
قا�س على الأمل��اين توين
لتدخل
غوتي
طرد
عند
لنك�سة
إلت�شي
�
تعر�ض
ٍ
كرو�س وتعر�ضه لإنذار ثانٍ (.)63
وانتظر ريال حتى الدقيقة  73للإفادة من النق�ص العددي عندما مرر
مودريت�ش الكرة اىل داخل املنطقة نحو فيني�سيو�س الذي غمز الكرة
فوق احلار�س من زاوية �ضيقة عن اجلهة الي�سرى.
وه��ذا ال�ه��دف ال�سابع يف  11م�ب��اراة يف ال ��دوري ه��ذا املو�سم للربازيلي،
ليتفوق على ما حققه يف املو�سمني املا�ضيني عندما �سجل �ستة�أهداف يف
 64مباراة يف الليغا.
وعلى ملعب رامون �سان�شيز-بيخوان ،حقق �إ�شبيلية فوزه ال�سابع مقابل 3
تعادالت وخ�سارة.
ويدين النادي الأندل�سي الذي ي�أمل يف �إنهاء فرتة  75عاماً من االنتظار
للفوز ب�ـ "ال ليغا" حيث ف��از باللقب للمرة الأخ�ي�رة يف ع��ام ،1946
بانت�صاره �إىل مدافعه الربازيلي دييغو كارلو�س الذي افتتح الت�سجيل يف
الدقيقة  ،40قبل �أن ي�ضيف املهاجم الأرجنتيني لوكا�س �أوكامبو�س
الثاين يف الدقيقة .60
وا�ستعد فريق خولن لوبيتيغي ب�أف�ضل طريقة ال�ستحقاقه الأوروبي
امام ليل الفرن�سي يف اجلولة الرابعة من م�سابقة دوري الأبطال.
وعلى ملعب كامب نو �أم��ام  37.278متفرج ويف �أ ّول مباراة
لرب�شلونة اجلريح منذ �إقالة مدربه الهولندي رونالد كومان،
تعادل بطل ا�سبانيا  26مرة مع �ضيفه �أالفي�س.

ورفع الكاتالوين الذي مل يفز يف مبارياته الثالث الأخ�يرة ،ر�صيده �إىل 16
نقطة يف املركز التا�سع ،مقابل  10لل�ضيف يف املركز الـ .16
وكان رئي�س النادي جوان البورتا �أقال املدافع ال�شهري ال�سابق عقب خ�سارتني
توالياً �أمام رايو فايكانو �1-صفر الأربعاء ،وقبلها يف الكال�سيكو �أمام الغرمي
التقليدي ريال مدريد  ،2-1ليعني مدرب الفريق الرديف �سريجي بارجوان
بد ًال منه.
وا�ضطر بارجوان الذي �سي�شرف على الفريق �أقله يف مباراتني ،الأوىل كانت
ه��ذه الأم�سية والثانية �أم ��ام دينامو كييف االوك ��راين يف دوري �أبطال
�أوروب��ا الثالثاء ،للتعامل مع م�شكلة كرثة اال�صابات مع ما ال يقل
عن  8العبني يف العيادة� ،أبرزهم �أن�سو فاتي والفرن�سي عثمان
دميبيليه والدمناركي مارتن برايثوايت و�سريجي روبرتو
والهولندي فرنكي دي يونغ.
وتعوي�ضاً لهذه الغيابات ،دفع بال�شابني نيكو غونزالي�س
( 19ع��ام �اً) وغ ��ايف ( )17يف الو�سط،
والهولندي ممفي�س دي�ب��اي ()27
والأرج�ن�ت�ي�ن��ي �سريجيو �أغويرو
( )33يف ال �ه �ج��وم ،لكن
الأخري خرج يف الدقيقة
 41ب�سبب �آالم يف
� � �ص ��دره وت ��رك
م� �ك ��ان ��ه

للربازيلي فيليبي كوتينيو.
وتلقى بر�شلونة �ضربة موجعة ثانية بخروج مدافعه املخ�ضرم ج�يرار بيكيه
لال�صابة �أي�ضاً ليحل بد ًال منه الفرن�سي كليمون النغليه (.)70
ورغم �أن �أالفي�س خ�سر  7من مبارياته الثماين الأوىل هذا املو�سم ،لكنه توجه
�إىل "كامب نو" مت�سلحاً بفوزين توالياً يف املرحلتني االخريتني على قادي�ش
�2صفر و�إلت�شي �1-صفر.وا�ستحوذ بر�شلونة على الكرة بن�سبة  80يف املئة مع  3ت�سديدات ،منها اثنتان
بني اخل�شبات الثالث ،ولكن مع عقم هجومي يف ال�شوط الأ ّول،
والحت �أ ّول فر�صة حقيقية له يف الدقيقة  45بت�سديدة من
ديباي التقطها احلار�س �أنتونيو �سيفريا.
ت��رج��م بر�شلونة �أف�ضليته يف ال���ش��وط ال �ث��اين ،بافتتاحه
الت�سجيل عرب ت�سديدة بينية بالقدم اليمنى من ديباي
على اجلهة الي�سرى م��ن خ��ارج املنطقة ركنت يف الزاوية
العليا املعاك�سة ( ،)49لي�سجل هدفه اخلام�س يف  11مباراة
يف الدوري هذا املو�سم.
واعتقد امل�ضيف انه قام بالأ�صعب ،ليتلقى بعد  3دقائق
ه ��دف ال �ت �ع��ادل م��ن امل �ه��اج��م ل��وي����س ري��وخ��ا بعدما
��ض��رب ال��دف��اع ال�ك��ات��ال��وين بعد مت��ري��رة بالكعب
من خو�سيلو لينفرد باحلار�س االملاين مارك-
�أن��دري��ه ت�ير �شتيغن وي �ت �ج��اوزه وي���س��دد يف
املرمى اخلايل.
وت�صدى القائم لكرة لديباي (،)59
قبل �أن ي�سدد بعد دقيقتني كرة قوية
��ص��ده��ا احل��ار���س ،فيما ك��اد كوتينيو
ي�ح���س��م ال �ن �ق��اط ال �ث�ل�اث م��ن ركلة
حرة على بُعد  18مرتاً مرت فوق
العار�ضة (.)83
وفاز فالن�سيا على �ضيفه فياريال
�2صفر�� ،س�ج�ل�ه�م��ا هوغوغيامون ( )43وكارلو�س
� �س��ول��ر ب� ��اراغ� ��ان من
رك � � �ل � ��ة ج � � � � ��زاء يف
الدقيقة .77

بعد �أيام من �إ�ضاءة وجه رم�سي�س الثاين ..ك�شف �أثري مثري
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رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

�أعلنت وزارة ال�سياحة والآث��ار امل�صرية� ،أن بعثة تنقيب حملية اكت�شفت مقربة "بتاح-م-ويا" ،ال��ذي كان ي�شغل
من�صب رئي�س اخلزانة يف عهد امللك رم�سي�س الثاين ،الذي �أ�ضاءت ال�شم�س وجهه يف يوم � 22أكتوبر املا�ضي مبعبد
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"املقربة-املعبد" ،حيث يتكون من مدخل على هيئة �صرح يليه فناء �أو �أكرث ،وفقا لوكالة "رويرتز".
وتنتهي املقربة يف جهة الغرب باملقا�صري للمعبودات ،يعلوها ه��رمي ،بينما ما مت الك�شف عنه حاليا من املقربة
هو مدخلها امل�شيد من احلجر املنقو�ش باملناظر ل�صاحب املقربة ،وي�ؤدي هذا املدخل �إىل �صالة �أوىل ذات جدران
مر�سومة وملونة على اجل�ص .و�أو�ضحت �أن من �أهم هذه املناظر تلك التي ت�صور موكب حمل القرابني ،والذي
ينتهي مبنظر ذبح للعجل ،م�شرية �إىل �أنه مت العثور على العديد من الكتل احلجرية املنقو�شة حتت الرمال وكذلك
العديد من الأع�م��دة الأوزي��ري��ة بع�ضها ملقى يف الرمال والبع�ض الآخ��ر قائم يف مكانه الأ�صلي .وينتمي امللك
رم�سي�س الثاين للأ�سرة التا�سعة ع�شر يف م�صر القدمية ،حيث امتد حكمه بني عامي  1279و 1212قبل امليالد.
من جانبه ،قال الأمني العام للمجل�س الأعلى للآثار م�صطفى وزيري �إن �أهمية اكت�شاف هذه املقربة ترجع �إىل
املنا�صب التي �شغلها �صاحبها باعتباره الكاتب امللكي ورئي�س اخلزانة وكبري امل�شرفني على املوا�شي وامل�س�ؤول عن
القرابني الإلهية يف معبد رم�سي�س الثاين بطيبة.
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تقا�ضي حبيبها لأنه مل يتقدم للزواج منها

هل نخاف من املهرجني؟  ..علماء النف�س يك�شفون ال�سبب

ق��ررت ام ��ر�أة �أن تقا�ضي حبيبها بعد �أن رف�ض التقدم
للزواج منها رغم عالقتهما التي دامت لنحو � 8سنوات.
وعلى مدى �سنوات ،جمعت عالقة حب ك ً
ال من جريترود
نغوما ( 26عاماً) وهربرت �ساالليكي ( 28عاماً) ،ولكن
ل�ل�أ��س��ف ،ت��ده��ورت عالقتهما بعد �أن ف�شل ه��رب��رت يف
الوفاء بوعده بطلب الزواج من جريترود.
وبعد �أن �شعرت بالتعب والإحباط من عدم التزام هربرت
ب�ج�ع��ل ع�لاق�ت�ه�م��ا ر��س�م�ي��ة ،ق ��ررت ج�ي�رت��رود �أن ت�أخذ
حبيبها �إىل املحكمة ومقا�ضاته لإ�ضاعة وقتها ،بعد �أن
ف�شل يف حتقيق ال�سعادة التي كانت تنتظرها.
و�أفاد موقع  Tukoالإخباري �أن جريترود �شعرت كما لو
�أن حبيبها مل يكن جادًا مبا فيه الكفاية ب�ش�أن عالقتهما،
على الرغم من حقيقة �أن��ه دف��ع املهر لعائلتها ،كما هو
احلال يف بلدهما الأ�صلي زامبيا .ومع ذلك ،مل يكن قد
ا�شرتى خامت اخلطوبة بعد.
ودافع هربرت عن نف�سه يف املحكمة ،وقال �إن �سبب عدم
طلبه ال ��زواج م��ن ج�يرت��رود بعد ه��و �أن��ه مل يكن لديه
الأم ��ن امل��ايل ل��دف��ع تكاليف حفل ال��زف��اف ،وج ��ادل ب�أن
جريترود مل تعطه االهتمام الكايف.
و�أخرب القا�ضي هربرت وجريترود �أن امل�صاحلة �ستكون
�أف�ضل حل لهما ،ومن غري الوا�ضح ما �إذا كانا ال يزاالن
يخططان للزواج يف امل�ستقبل ،بح�سب �صحيفة مريور
الربيطانية.

يرى بع�ض الأفراد جانبا �شريرا زاحفا للمهرجني مينحهم �شعورا
بعدم االرتياح ،على الرغم من ال�سعادة التي يقدمونها للكثري من
النا�س.
�إذن ما الذي يجعل البع�ض يخاف منهم؟
مع عيد الهالوين ال�شهري ،حتدث موقع "ميل �أونالين" �إىل عدد
من علماء النف�س للح�صول على �أفكارهم حول �أ�سباب ما ي�سمى
برهاب املهرجني (�أو كولروفوبيا).
قال �آدم كوك�س ،مر�شد الرهاب� ،إن عاملني رئي�سيني يف�سران ذلك
 وهو نتاج جمتمعنا �إىل حد كبري.وق��ال ل�ـ "ميل �أونالين"" :ال �أح��د يولد بخوف م��ن املهرجني.
اخلوفان الوحيدان اللذان ولدنا بهما هما اخلوف من ال�ضو�ضاء
ال�صاخبة واخلوف من ال�سقوط" .لذا فهي لي�ست مت�أ�صلة فينا
منذ ال ��والدة ،لكن كوك�س ق��ال �إن ع��دم االرت�ي��اح ب�ش�أن املهرجني
�شيء ميكن �أن يبد�أ يف �سن مبكرة .و�أ�ضاف" :عندما كنت طفال،
رمبا تكون قابلت �شخ�صا ال ميكنك ر�ؤية وجهه� ،سواء كان املهرج
�أو �شخ�صا يرتدي قناع حيوان حمبوب .ونظرا لأن وجهه حمجوب
باملكياج �أو ال�ق�ن��اع ،وال ميكننا ر�ؤي�ت��ه ب�شكل �صحيح ،ف ��إن قراءة
تعابريه ون��واي��اه �أك�ثر �صعوبة .وه��ذا �أم��ر مزعج للغاية ،ولي�س
من غري املعقول �أن يتفاعل العديد من الأطفال بالطريقة التي
يت�صرفون بها عندما يرون �شخ�صا يرتدي زيا".

عناكب ع�ضا�ضة تغزو والية �أمريكية

غ��زت عناكب ي�صل ط��ول ال��واح��د منها �إىل � 8سنتيمرتات والية
جورجيا الأم�يرك�ي��ة ،مم��ا �أث��ار قلق ال�سكان م��ن ت��أث�ير الظاهرة
البيئية النادرة على حياتهم.
و"عنكبوت جورو" ال��ذي انت�شر ب�شكل مثري موطنه �شرق �آ�سيا،
وهو �شائع يف اليابان وال�صني وكوريا وتايوان ،وال ميثل تهديدا
للإن�سان لكنه ميكن �أن يع�ضه �إن �شعر بخطر.
وت�صنع هذه العناكب �شبكات خيوط عمالقة ت�صل �أقطارها �إىل 3
�أمتار ،وتتميز �إناثه بعالمات �صفراء وزرقاء وحمراء زاهية على
�أج�سادها.
وقال �شهود يف مدينة ونرتفيل �إنهم ر�أوا مئات العناكب ،و�أو�ضح
�أحدهم �أن �أعدادا كبرية ع�ش�شت على �شرفته التي "�أ�صبحت غري
�صاحلة لال�ستعمال" ،وفق �شبكة "�سكاي نيوز" الربيطانية.
و�شوهدت "عناكب جورو" لأول مرة يف جورجيا عام  ،2014وبعد
ذلك عرث عليها �أي�ضا يف �ساوث كارولينا.
ويعتقد ويل هد�سون عامل احل�شرات يف جامعة جورجيا �أن هذا
ال�ن��وع م��ن العناكب �سينت�شر يف �أن�ح��اء ج�ن��وب ال��والي��ات املتحدة
قريبا.
ووف�ق��ا ل�ه��د��س��ون ،لي�س م��ن ال��وا��ض��ح �سبب ح��دوث ه��ذه الزيادة
امللحوظة ب�أعداد العناكب هذا العام ،لكن الأمر قد يكون مرتبطا
بكمية الأمطار.
وقالت عاملة الأحياء املائية يف متحف دنفر للطبيعة والعلوم باوال
كو�شينغ" :نرى نق�صا وزي��ادة يف �أع��داد �أن��واع خمتلفة ،قد يكون
ذل��ك مرتبطا بالظروف املحلية ال �سيما التغريات الطفيفة يف
هطول الأمطار".

فاجعة هوليوود ..بالدوين يك�سر �صمته بـ «حديث امل�سد�س»

بيليندا كاراليل من فرقة  The Go-Goتقدم عرو�ضها بعد �أن دخلت الفرقة يف قاعة م�شاهري الروك �آند رول  ،يف كليفالند� ،أوهايو .رويرتز

نتفليك�س تدعم املواهب

هاندا �أرت�شيل ب�صور
عفوية من �أحد ال�شوارع
ن �� �ش��رت امل �م �ث �ل��ة ال�ت�رك �ي��ة هاندا
�أرت�شيل جم�م��وع��ة � �ص��ور عفوية
ل �ه��ا ع�ب�ر ح���س��اب�ه��ا اخل��ا���ص على
م��وق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي من
�أحد ال�شوارع .وظهرت هاندا وهي
ترتدي ك��روب ت��وب حتت جاكيت،
باللون الأ� �س��ود وت�ضع قبعة على
ر�أ�� �س� �ه ��ا م ��ع ك� ��وب ق �ه ��وة بيدها،
فا�ستطاعت �أن تنجح يف تن�سيق
ال � �ـ  Street Lookبالطريقة
الأمثل.
ولفتت هاندا �أنظار اجلمهور �إليها
بجمالها ال�ط�ب�ي�ع��ي ،وماكياجها
ال �ن��اع��م وع �ب ��روا ع ��ن �إعجابهم
الدائم بها.
وك��ان��ت ق��د ن�شرت ه��ان��دا �أرت�شيل
�صورة جديدة يف �صفحتها اخلا�صة
ظهرت فيها برفقة حبيبها املمثل
الرتكيكرم بور�سني.
و�ضجت ال�صورة مواقع التوا�صل
االجتماعي خ�صو�صاً �أن الثنائي
ق�ل�ي��ل م��ا ي�ن���ش��ران ��ص��وره�م��ا معا
وب��دا معا بان�سجام ت��ام .وظهرت
ه ��ان ��دا م��رت��دي��ة ف �� �س �ت��ان فو�شيا
ق�صري وهي حت�ضن كرم بطريقة
عفوية فيها الكثري من احلب.

Monday

م�سلحة ب�أقالم وممحاة ،ت��د ّرب هيتومي تاتينو اجليل املقبل من فناين
الر�سوم املتح ّركة يف �أكادميية يابانية مم ّولة من "نتفليك�س" التي تع ّول
على ازدهار هذا النوع من الأفالم يف العامل.
من النجاح الكبري لـ"دميون �ساليري :كيميت�سو نو يابا" يف �ش ّباك التذاكر
�إىل الفيلم الطويل الأخري ملامورو هو�سودا "بيل" الذي لقي تنويها وا�سعا
هذه ال�سنة يف مهرجان ك��ان ،تخ ّلى فيلم التحريك الياباين عن �صورته
الطفولية وا ّت�سع نطاق انت�شاره.
غري �أن القطاع يواجه �صعوبات يف ا�ستقطاب يد عاملة يف الأرخبيل حيث
يك ّد الفنانون عادة ل�سنوات طويلة ب�أجور زهيدة الكت�ساب �أ�صول املهنة.
وت���س�ع��ى "نتفليك�س" ،امل�ج�م��وع��ة الأم�يرك �ي��ة ال�ع�م�لاق��ة يف جم��ال البثّ
ال�ت��دف�ق��ي� ،إىل ��س� ّد ه��ذه ال�ف�ج��وة م��ن خ�ل�ال "ويت �أن�ي�م��اي�تر �أكادميي"
وهو برنامج تدريبي يتك ّفل بنفقات تدريب الفنانني وم�صاريف حياتهم
اليومية .وي�ش ّبه ج��ورج وادا رئي�س ا�ستوديو التحريك ال�ي��اب��اين "ويت
ا�ستوديو" ال��ذي يدير ه��ذا امل�شروع ه��ذه امل�ب��ادرة ب��ال��دورات املك ّثفة التي
جترى يف ميادين �أخرى.
وهو يقول يف ت�صريحات لوكالة فران�س بر�س "�إذا ما تد ّربتم على يد طاه
كبري لل�سو�شي ،قد ي�ستغرقكم الأمر �سنوات قبل امتالك نا�صية الو�صفات،
لكن عندما تق�صدون �أكادميية لل�سو�شي ،تكت�سبون الأ�س�س خالل �سنة".

كيفية التعرف على البارافني يف كرميات الأطفال
ت�سبب الأج��واء الباردة تت�سبب يف جفاف ب�شرة الأطفال احل�سا�سة ،وعادة
ما يلج�أ الآب��اء �إىل ا�ستعمال كرميات الوقاية من العوامل اجلوية ،وقد
قامت جملة "�أوكو ت�ست" الأملانية باختبار  20نوعاً من هذه الكرميات من
حيث وجود املكونات ال�ضارة ،و�أكدت على �أنه لي�س هناك داعي للقلق من
ا�ستعمال هذه الكرميات.
و�أظهرت نتائج املجلة "�أوكو ت�ست" ح�صول  18منتج على تقييم "جيد"
�أو "جيد جداً" ،و�أخفق نوعني فقط من الكرميات ب�سبب وجود البارافني
�ضمن مكوناتهما ،وهي عبارة عن دهون تعتمد على قاعدة الزيوت املعدنية،
والتي تعرف با�سم هيدروكربونات الزيوت املعدنية العطرية ،وقد تكون
هناك مركبات م�سرطنة �ضمن هذه املواد العطرية.
ون�صحت املجلة الأملانية الآباء ب�ضرورة االطالع على قائمة املكونات قبل
�شراء كرميات الأط�ف��ال ،حيث ميكن التعرف على وج��ود البارافني على
العبوة �أو يف ن�شرة اال�ستعمال ،وقد حتمل هذه امل��واد �أ�سماء خمتلفة مثل
برافينيوم �أو برتوالتوم �أو �إيزوهيك�ساديكان �أو �سريا ميكروكري�ستالينا.
وقد عرث اخلرباء الأملان �أي�ضاً على مادة بوتيل هيدروك�سيتولول ال�ضارة يف
�أحد الكرميات ،وي�شتبه يف �أن هذه املادة تعمل مثل الهرمون ،ولذلك يجب
على الآباء التحقق من هذه املادة �أي�ضا يف قائمة املكونات.

�سماعات ت�شبه قلم �أحمر ال�شفاه

�أط� �ل� �ق ��ت � �ش��رك��ة ه � � ��واوي �سماعات
 FreeBuds Lipstickالال�سلكية
اجلديدة ،التي متتاز بت�صميم يحاكي
قلم �أحمر ال�شفاه ،بالأحمر ال�صارخ.
و�أو�� �ض� �ح ��ت ال �� �ش��رك��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة �أن
ال� ��� �س� �م ��اع ��ات ت� ��دع� ��م ت �ق �ن �ي��ة ع ��زل
ال���ض��و��ض��اء ،وتعتمد ع�ل��ى م�شغالت
ب�ح�ج��م  14.3م �ل��م ،وت���ش�ت�م��ل على
�أ��س�ط��ح ح�سا�سة للم�س ،للتحكم يف
ت�شغيل املو�سيقى.
وم��ع ت�شغيل ع��زل ال���ض��و��ض��اء ي�صل
ت���ش�غ�ي��ل ال �ب �ط��اري��ة �إىل � 4ساعات،
م��ع �إم�ك��ان�ي��ة زي��ادت�ه��ا �إىل � 22ساعة
باال�ستعانة بعلبة ال�شحن.
وت��دع��م ال���س�م��اع��ة اجل ��دي ��دة تقنية
البلوتوث  ،5.2وه��ي مقاومة للماء
والغبار وفقا لفئة احلماية ،IPX4
ويبلغ �سعرها  275دوالراً �أمريكياً.

و�صف جنم هوليوود �أليك بالدوين �أم�س الأول ال�سبت
حادث �إطالق النار الدامي الذي وقع خالل ت�صوير �أحد
�أفالمه ب�أنه "واحد يف تريليون حادث" وق��ال �إن��ه ي�ؤيد
فر�ض قيود على ا�ستخدام الأ�سلحة احلقيقية يف الأفالم
والربامج التلفزيونية.
وق��ال ب��ال��دوي��ن ،خ�لال �أول ح��دي��ث ل��ه م��ع ال�صحفيني
منذ �أن قتل بطريق اخلط�أ امل�صورة ال�سينمائية هالينا
هت�شينز مب�سد�س قيل ل��ه �إن��ه غ�ير معب�أ بالر�صا�ص،
�إن��ه ُطلب منه عدم التعليق على التحقيق ال��ذي �أجرته
ال�سلطات يف �سانتا فيه بنيو مك�سيكو.
وقال املمثل لل�صحفيني" :غري م�سموح يل بالإدالء ب�أي
ت�صريحات لأنه حتقيق م�ستمر".
و�أ� �ض��اف "ننتظر ب �ف��ارغ ال���ص�بر �أن تبلغنا �إدارة قائد
ال�شرطة مبا �أ�سفر عنه حتقيقهم".
ولقيت هات�شينز ( 42عاما) حتفها و�أ�صيب جويل �سوزا
خم��رج فيلم "را�ست" عندما �أط�ل��ق ب��ال��دوي��ن ال�ن��ار من
م�سد�س ك��ان معب�أ بر�صا�ص حقيقي خ�لال ب��روف��ة يف
املوقع يف � 21أكتوبر ،وق��ال بالدوين �إن��ه مت �إبالغه ب�أن
امل�سد�س �آمن.
ومل يتم توجيه اتهامات لأحد وقالت �إدارة �شرطة �سانتا
فيه �أن حتقيقها �سي�ستغرق وقتا حتى يكتمل ،وال يزال
من غري الوا�ضح كيف و�صلت الذخرية احلية �إىل موقع
الت�صوير.

يف ال�سويد ..ترتيب البيت ا�ستعدادا للموت

تر ّتب لينا �ساندغرين البالغة من العمر  84عاما
منزلها ال��واق��ع يف قلب �ستوكهومل ا��س�ت�ع��دادا لليوم
ال� ��ذي ل��ن ت �ع��ود ف �ي��ه ع �ل��ى ق �ي��د احل� �ي ��اة ،يف ظاهرة
وا�سعة االنت�شار بني كبار ال�سنّ يف ال�سويد حتمل ا�سم
"دا�ستادنينغ".
ّ
وتقول ال�س ّيدة وهي ترتب مكتبتها على �ضوء �شمعة
"�أقوم بذلك م ّرات عدّة يف الأ�سبوع ،فريتاح بايل".
وب� ��د�أت ��س��ان��دغ��ري��ن ت��و�ّ��ض��ب �أم��وره��ا يف ال�ب�ي��ت منذ
ح��واىل ع�شر �سنوات ،م��ن الأواين �إىل الكتب مرورا
باملالب�س ومل ترتك ق�سما �إال ور ّتبت �ش�ؤونه.
وتخرب لوكالة فران�س بر�س "�أ�شعر باالرتياح عندما
�أتخ ّل�ص من املقتنيات" قبل �أن ت�ضع جانبا رزمة من
الكتب عن علم النبات.
وه ��ذا ال �ف��رز امل �ع��روف بـ"دا�ستادنينغ" بال�سويدية
ينكب عليها
ع��ادة قدمية يف هذا البلد اال�سكندينايف ّ
الكبار يف ال�سنّ و�شرحت �أ�صولها الكاتبة مارغاريتا
ماغنو�سون ( 86عاما) �سنة .2017
وت�ق��ول الكاتبة يف ت�صريحات لوكالة فران�س بر�س

"يق�ضي الأمر باالعتناء بك ّل التفا�صيل التي �سنخ ّلفها
بعد وفاتنا".
وتو�ضح �أن "ترتيب �ش�ؤون البيت قد يجلب ذكريات
ط ّيبة ،و�إذا مل يكن احلال كذلك ،فال ب ّد من التخ ّل�ص
من هذه املقتنيات".
وت��رى ابنتها جاين ( 53عاما) �أن ه��ذه ال�ع��ادة تزيل
يف املقام الأول عبئا عن كاهل �أق��رب��اء املتوفى" ،ف ّكل
ه��ؤالء الذين لديهم �أعمال يريدون االعتناء باحل ّد
الأدنى من التفا�صيل عندما ال يعود �أهلهم على قيد
احلياة".
وتردف بحما�س "�أنا �أث ّمن غاليا العمل الذي �أجنزته
وي�سعدين �أن �أرى �أن هذه العادة باتت تنت�شر يف �أنحاء
العامل �أجمع".
ُترجم كتاب مارغاريتا ماغنو�سون الذي يحمل عنوان
"الفنّ ال�سويدي للرتتيب ما قبل املوت" �إىل لغات
ع�دّة وب��ات من "�أكرث الكتب مبيعا" بح�سب ت�صنيف
�صحيفة "نيويورك تاميز" وت���ض� ّم �صفحته على
"في�سبوك" نحو � 18ألف متابع.

جينيفر لوبيز تك�شف عن رقم هاتفها
و�ضعت النجمة العاملية جينيفر لوبيز رقماً ج��دي��داً خا�صاً ي�ستطيع من
خالله اجلمهور التوا�صل معها .
وك�شفت جينيفري لوبيز عن الرقم عرب ح�سابها اخلا�ص على موقع التوا�صل
االجتماعي ،ووعدت جمهورها بالعديد من الأخبار اجليدة يف الفرتة املقبلة،
وطلبت منهم �أن ير�سلوا لها ر�سائلهم عرب هذا الرقم.
وتلقت لوبيز العديد م��ن الر�سائل م��ن خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل م��ن جانب
املحبني الذين عربوا عن �إعجابهم بها.
من ناحية �أخ��رى ،تناولت ال�صحف الأجنبية كيفية تغلب جينيفر لوبيز
و�صديقها الفنان ب��ن �أفليك على ان�شغال ج��دول �أعمالهم امل��زدح��م هذه
الفرتة ،بعد عودة حياتهما العاطفية رغم انف�صالهما منذ  18عاما.

تويوتا تطلق �سيارتها
الريا�ضية اجلديدة
ك �� �ش �ف��ت � �ش��رك��ة ت ��وي ��وت ��ا النقاب
ع��ن ��س�ي��ارت�ه��ا  GR 86اجلديدة
وامل���ص�ن�ف��ة ��ض�م��ن ف �ئ��ة موديالت
الكوبيه الريا�ضية املدجمة.
و�أو� �ض �ح��ت ال���ش��رك��ة ال�ي��اب��ان�ي��ة �أن
ال �� �س �ي��ارة اجل ��دي ��دة ت�ع�ت�م��د على
� �س��واع��د حم� ��رك � �س �ح��ب طبيعي
رباعي الأ�سطوانات �سعة 4ر 2لرت
ب�ق��وة  235ح�صان 250/نيوتن
مرت لعزم الدوران.
وتت�سارع ال�سيارة امل�ج�ه��زة بناقل
حركة يدوي من الثبات �إىل 6ر96
كلم�/س يف 1ر 6ثانية ،يف حني تزيد
ن�سخة ناقل احلركة الأوتوماتيكي
مبقدار ن�صف الثانية.
وتتمتع ال�سيارة اجل��دي��دة باملزيد
من الر�شاقة والديناميكية وخا�صة
ع �ن��د اج �ت �ي��از امل�ن�ع�ط�ف��ات بف�ضل
التح�سينات التي مت �إدخالها على
جمموعة التعليق وبرنامج تعزيز
االتزان الإلكرتوين.
وت�أتي �سيارة تويوتا اجلديدة بطول
25ر 4م�تر وع��ر���ض 78ر 1مرت
وارتفاع 25ر 1مرت ،كما تقف على
قاعدة عجالت بطول 60ر 2مرت،
ويتوفر لل�سيارة �سبعة �ألوان �ضمن
برنامج ط�لاء اجل�سم اخلارجي.
وتزخر املق�صورة الداخلية مبقاعد
 ،2+2وقمرة كال�سيكية ،مع مقود
متعدد الوظائف ،وتطل من خلفه
�شا�شة  TFTقيا�س  7بو�صة ،مع
عر�ض رقمي ،كما حت�صل ال�سيارة
على خ��دم��ات �شا�شة مل�سية قيا�س
 8بو�صة مع �أنظمة دمج الهواتف
الذكية عرب �أبل كاربالي و�أندرويد
�أوتو.

