اللجنة الليبية امل�شرتكة تبحث
تفا�صيل تفكيك امللي�شيات

�ص 03

�صحة تخفف الأعباء عن كبار املواطنني
و ت�سهيل و�صولهم للخدمات

•• طرابل�س-وكاالت:

بعدما �أعلنت اللجنة الع�سكرية الليبية امل�شرتكة  5+5قبل �أيام االنتهاء من �إعداد خطة
لإخراج املرتزقة والقوات الأجنبية ب�شكل تدريجي ومتزامن ومتوازن� ،أو�ضح الفريق
خريي التميمي� ،أن اللجنة �ستجتمع خالل الأي��ام املقبلة يف ليبيا ،لو�ضع خطة حل
امليلي�شيات امل�سلحة ونزع �أ�سلحتها ،وهو امللف الذي يدفع املجتمع الدويل لت�سويته قبل
موعد االنتخابات.
كما �أ�ضاف ع�ضو اللجنة امل�شرتكة يف ت�صريح لـ (العربية.نت)� ،أن االجتماع �سيبحث
�إع��داد خطة بالتوافق بني �أع�ضاء اللجنة لتفكيك كل امليلي�شيات امل�سلحة وكيفية نزع
�أ�سلحتها� ،إىل جانب حتديد �شروط �إعادة دمج الأفراد الذين تنطبق عليهم املوا�صفات
املطلوبة للعمل �صلب امل�ؤ�س�سات الأمنية الر�سميةوذلك ب�شكل فردي وبعد ت�أهيلهم� ،أما
العنا�صر التي ال تنطبق عليهم ال�شروط املنا�سبة والذين ارتبطت بهم جرائم �أو لديهم
توجهات مت�شددة ،فينبغي حتويلهم للمحكمة للمحا�سبة.
مواقــيت ال�صالة الفجر05:06 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

عربي ودويل

�ص 10

نائب رئي�س معهد �أبحاث ال�سيا�سة اخلارجية الكازاخية:

العالقات بني الإمارات وكازاخ�ستان منوذجية
�ص 18

الفجر الريا�ضي

انطالق بطولة التحدي لرباعم

12:11
03:29
05:59
07:13
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 32صفحة -الثمن درهمان

حمدان بن زايد :يف عام اخلم�سني ..نحتفي
بزفاف  50عري�سا من �أبناء منطقة الظفرة

مواجهات عنيفة يف م�أرب ..ومقتل
ع�شرات احلوثيني بينهم قيادات رفيعة

•• الظفرة  -وام:

•• اليمن-وكاالت:

�أك��د �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زاي��د �آل نهيان ممثل احل��اك��م يف منطقة
الظفرة �أن عام اخلم�سني ميثل انطالقة جديدة نحو امل�ستقبل الواعد
ال��ذي ينتظر دول��ة الإم� ��ارات و�سيكون ب��داي��ة ج��دي��دة مل�ستقبل مليء
بالإجنازات والطموحات وحتقيق الأهداف التي باتت �أكرث و�ضوحا.
و�أ��ش��ار �سموه اىل �أن دول��ة االم ��ارات �أ�صبحت ال�ي��وم من��وذج��ا متكامال
للدولة احلديثة والناجحة يف كل املجاالت بف�ضل حكمة ور�ؤية قيادتها
الر�شيدة وعلى ر�أ�سها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة .جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه املواطنني
يف ق�صر مزيرعة يف مدينة ليوا وبح�ضور عدد من كبار امل�س�ؤولني يف
(التفا�صيل �ص)7
اجلهات احلكومية.

اجلامعة العربية ت�شيد بقدرة م�صر والإمارات على
ا�ست�ضافة م�ؤمتر تغري املناخ عامي  2022و2023

•• القاهرة-وام:

�أكد معايل �أحمد �أبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية �أن ق�ضايا
البيئة و تغري املناخ �أ�صبحت على قمة االهتمام ال�سيا�سي العاملي و يزداد هذا
الزخم يوما بعد ي��وم  ..و �أ�شاد يف ه��ذا ال�صدد برغبة م�صر و الإم��ارات يف
ا�ست�ضافة �أعمال م�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري
املناخ عامي  2022و 2023كونها ت�شري �إىل �إدراك عربي عميق للأهمية
التي ميثلها العمل املناخي لتحقيق اال�ستقرار والنمو امل�ستدام .جاء ذلك يف
كلمته �أمام �أعمال الدورة الـ  32ملجل�س الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون
(التفا�صيل �ص)4
البيئة التي عقدت �أم�س الأول باجلامعة العربية.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

خالل زيارة جناحي الدولتني ال�صديقتني يف �إك�سبو  2020دبي

حممد بن را�شد يلتقي رئي�سي ال�سنغال و�سرياليون ويبحث معهما عالقات التعاون
•• دبي -وام:

التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء ح��اك��م دب��ي رع��اه اهلل� ،أم����س ،فخامة
الرئي�س م��اك��ي ��س��ال ،رئي�س جمهورية ال�سنغال ال�صديقة ،خالل
زيارة �سموه �إىل جناح ال�سنغال يف �إك�سبو  2020دبي ،وذلك بح�ضور

�سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س جمل�س دبي
للإعالم ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ومعايل
رمي بنت �إبراهيم الها�شمي ،وزيرة دولة للتعاون الدويل املدير العام
ملكتب �إك�سبو  2020دب��ي .وتبادل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم الأحاديث الودية مع فخامة الرئي�س ال�سنغايل ،حول
العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تعزيزها ( .التفا�صيل �ص)2

مع ا�ستمرار احل�صار الذي فر�ضته ميلي�شيات احلوثي على مديرية
العبدية يف حمافظة م�أرب� ،سجلت �أم�س اخلمي�س مواجهات عنيفة يف
املنطقة ،ما �أدى �إىل مقتل الع�شرات من عنا�صر امليلي�شيات بينهم �أربعة
قياديني.
وو�صفت م�صادر ع�سكرية ه��ذه املواجهات بالأعنف يف جبهة اجلوبة
وحميط مديرية العبدية جنوب م�أرب.
كما �أو�ضحت امل�صادر ،بح�سب ما نقلت و�سائل �إعالم حملية� ،أن القيادي
احلوثي �أحمد ح�سني ال�ضلعي قتل مع ع�شرات من احلوثيني على
�أيدي رجال القبائل يف جبهة العبدية.
�إىل ذلك� ،أكدت �أن مناطق علفاء ووا�سط مبديرية اجلوبة �شهدت وال
تزال معارك متوا�صلة �أحبطت خاللها قوات اجلي�ش اليمني حماوالت
تقدم للميلي�شيات ،فيما قتل الع�شرات من عنا�صر امليلي�شيات بينهم
القيادي �أب��و يو�سف جحاف ،قائد احلملة احلوثية ،و�أم�ين ال�شريف
وخالد اجلبوري ،كما مت �أ�سر القيادي احلوثي حممد عبداهلل اجلنيد.
ي�شار �إىل �أن حتالف دعم ال�شرعية كان �أعلن� ،أم�س الأربعاء ،مقتل 400
م�سلح من احلوثيني ،خالل ال�ساعات االثنتني وال�سبعني املا�ضية على
بعد حوايل  100كيلومرت جنوب مدينة م�أرب.
�أتى ذلك بعد �أن حا�صرت امليلي�شيات لأ�سابيع منطقة العبدية ،وق�صفت
م�شفاها الوحيد �أم�س الأربعاء ،موقعة ع�شرات ال�ضحايا بني املدنيني.
يذكر �أن احلوثيني �شنوا منذ فرباير املا�ضي هجوما على حمافظة
م�أرب ،يف حماولة لل�سيطرة عليها دون نتيجة ،و�سط حتذيرات دولية
من �آثار تلك الهجمات وخماطرها على �آالف النازحني.
ول�ط��امل��ا ك��ررت الأمم امل�ت�ح��دة التحذير م��ن ال�ت�ه��دي��دات ال�ت��ي تطال
خميمات النازحني يف املحافظة ،والتي تبلغ  139خميما ،ت�ضم حوايل
 2,2مليون نازح.

حمامون يقررون مقا�ضاة الرئي�س التون�سي ال�سابق

وا�شنطن تتعهد بـ 67مليون دوالر �إ�ضافية للجي�ش اللبناين

ا�شتباكات وتفجريات حت�صد قتلى وجرحى ببريوت قي�س �سعيد يقرر �سحب اجلواز الدبلوما�سي
من من�صف املرزوقي لت�آمره على �أمن الدولة

•• عوا�صم-وكاالت:

ت� �ع� �ه ��دت ال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة،
اخل�م�ي����س ،ب�ت�ق��دمي دع��م �إ�ضايف
للجي�ش اللبناين ،يقدر بع�شرات
املاليني من الدوالرات ،يف �أعقاب
ا�ضطرابات و�إط�لاق ن��ار �شهدته
بريوت.
وقالت م�ساعدة وزي��ر اخلارجية
الأمريكي فيكتوريا نوالند التي
تزور بريوت� ،إن الواليات املتحدة
�ستقدم دعما �إ�ضافيا ق��دره 67
مليون دوالر للجي�ش اللبناين.
و�أ�ضافت نوالند �أن �أحد احللول
لأزم��ة الطاقة التي تعكف عليها
وا�شنطن مع ال�سلطات اللبنانية
ي�شمل البنك ال��دويل ودعما من
منظمات �إن�سانية ،قائلة �إن ما
تعر�ضه �إي ��ران م��ن دع��م للبنان
يف جمال الطاقة �إمنا هو حم�ض
فرقعة �إعالمية.
وك ��ان ��ت ن ��والن ��د ت �ت �ح��دث خالل
م�ؤمتر �صحفي يف ب�يروت ،التي
��ش�ه��دت مقتل م��ا ال ي�ق��ل ع��ن 6
�أ� �ش �خ��ا���ص ،يف ا� �ش �ت �ب��اك��ات �أثناء
احتجاج دعا له حزب اهلل وحركة
�أم � ��ل ل �ل �م �ط��ال �ب��ة ب �ع ��زل قا�ضي
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات يف ان �ف �ج��ار مرف�أ

وف����د م���ن ط���ال���ب���ان �إىل
م��و���س��ك��و الأ���س��ب��وع املقبل
•• مو�سكو-وكاالت:

�أع�ل��ن وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الرو�سي،
اخل�م�ي����س� ،أن وف� ��دا م��ن حركة
طالبان �سي�صل مو�سكو الأ�سبوع
املقبل ،من �أجل �إجراء حمادثات
ب�ش�أن �أفغان�ستان.
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة ت��ا���س الرو�سية
لل��أن �ب��اء ع ��ن وزارة اخلارجية
قولها� ،إن املحادثات �ستحمل ا�سم
�صيغة مو�سكو ،و�ست�ضم ال�صني
وباك�ستان والهند و�إيران.

اال�شتباكات يف بريوت حتولت �إىل حرب �شوارع �شارك فيها مقاتلون من حزب اهلل وحركة �أمل( .ا ف ب)
بريوت.
طارق بيطار� ،سرعان ما حتولت يف م�ن�ط�ق��ة ال �ط �ي��ون��ة و�سقوط
وقدمت نوالند تعازي الواليات �إىل ا�شتباكات و�إط�ل�اق ر�صا�ص قذائف (�آر بي جي) ،و�سط �سماع
املتحدة يف �ضحايا الأحداث.
وقذائف.
�أزي��ز الر�صا�ص يف تدهور �سريع
هذا و�شهدت العا�صمة اللبنانية فقد ُ�سمع دوي ان�ف�ج��اري��ن على للو�ضع وارتفاع التوتر.
�أم � ��� ��س اخل �م �ي �� ��س ،ت� ��وت� ��را غري الأق ��ل ب�ع��د ان ��دالع �أع �م��ال عنف فيما انت�شر ع�شرات القنا�صني
م�سبوق على وق��ع تنفيذ �أن�صار قرب موقع االحتجاج يف منطقة على �أ��س�ط��ح امل �ب��اين ،م��ع انتقال
حزب اهلل وحركة �أمل احتجاجات ال �ع��دل �ي��ة ،ف �ي �م��ا �أف � � ��ادت وزارة التوتر �إىل منطقة عني الرمانة
�أم � � ��ام ق �� �ص��ر ال � �ع ��دل ومنطقة ال�صحة ب�سقوط  6قتلى و�أكرث القريبة من املوقع والتي تعرف
ال �ط �ي��ون��ة � �ض��د امل �ح �ق��ق العديل من  60جريحا.
غالبا بتواجد �أح ��زاب م�سيحية
يف ملف انفجار امل��رف��أ ،القا�ضي كما ج��رى ت �ب��ادل لإط�ل�اق النار فيها.

ظاهرة ت�شمل جميع الأجيال:

 15باملائة من الأمريكان مل يكتبوا ر�سالة يف حياتهم!

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�أ�صبح م�سك ورق��ة وقلم لكتابة ر�سالة �إىل �شخ�ص
ما ،ممار�سة �أقل �شيوعًا .وقد مت �إج��راء ا�ستطالع
يف ال��والي��ات املتحدة ،م��ن قبل ي��وغ��وف ل�صالح
�سي بي ا�س نيوز ،لتحديد اىل اي مدى اهملت
مي
الر�سائل املكتوبة بخط ال�ي��د ،وت�سقط يف ّ
ال�ن���س�ي��ان..م��ن ب�ين � 1717شخ�صً ا �شملهم
اال�ستطالع ،ات�ضح �أن �أقل من ثلثهم كتبوا
�إىل �شخ�ص ما يف العام املا�ضي.
(التفا�صيل �ص)10

حتذيرات من عودة احلراك امل�سلح يف �شرق ال�سودان

•• اخلرطوم-وكاالت:

بعدما �أكد الأ�سبوع املا�ضي على �أن احلكومة االنتقالية «ت�ستخف» بق�ضية
�شرق ال�سودان� ،أعلن حممد الأم�ين ترك ،رئي�س املجل�س الأعلى لنظارات
البجا والعموديات امل�ستقلة� ،أن املجل�س طالب بعثة الأمم املتحدة ب�إلغاء
م�سار ال�شرق ،م�ؤكداً �أن هذا مطلب �أهل ال�شرق وال م�ساومة فيه �أبداً. ،
و�أ�شار �إىل �أن البعثة ناق�شت بدبلوما�سية الق�ضايا ،م�ؤكداً علمها بحجم

التوتر املوجود يف تلك املنطقة.
كما ��ش��دد اخلمي�س ،على ا�ستغراب املجل�س م��ن �إ��ص��رار ال��دول��ة على هذا
امل�سار ،معلناً التم�سك مبوقف القبائل وعدم قبول �أية تنازالت.
كذلك ك�شف �أن �شعب �شرق ال�سودان يتطلع �إىل تقرير امل�صري ولن يقبل
ب�أقل من ذلك ،حم ّذراً من فتنة تهدف لإ�شعال الإقليم.
ور�أى �أنه من املفرت�ض �أن ت�سهم احلكومة يف �إجناح لقاءات البعثة الأممية
باتخاذ خطوة تهدف يف ا�ستقرار البالد ،و�أي�ضاً �أن ت�سهم يف رفع الإغالق.

ب��ال�ت��زام��ن ،عقد وزي��ر الداخلية
اجتماعا ا�ستثنائيا ملجل�س الأمن
الداخلي املركزي من �أجل �ضبط
الأو�ضاع الأمنية.
بدوره ،دعا رئي�س الوزراء جنيب
ميقاتي للهدوء بعد �أعمال العنف
اخل�ط�يرة التي وقعت يف توقيت
ح �� �س��ا���س ل �ل �ب�ل�اد ،ويف منطقة
ح�سا�سة �أي�ضاً.
كما �شدد على ��ض��رورة حما�سبة
ومالحقة �أي مطلق للر�صا�ص.
يف ح�ين انت�شر عنا�صر اجلي�ش
ب �ك �ث��اف��ة يف ال �ط �ي��ون��ة لتطويق
ال �ع �ن��ف ،ط��ال �ب�ين م ��ن املدنيني
�إخالء كافة ال�شوارع.
كما �أكد اجلي�ش �أنه �سيطلق النار
على �أي م�سلح يف الطرقات.
يف امل � �ق� ��اب� ��ل ،ان� �ت� ��� �ش ��ر عنا�صر
م���س�ل�ح��ون م��ن ح ��زب اهلل و�أم ��ل
يف امل� �ن ��اط ��ق امل �ح �ي �ط��ة باملكان
(� �ض��واح��ي ب�ي��روت) ،بح�سب ما
�أفادت مرا�سلة العربية.
والح �ق��ا� ،أف� ��اد احل��زب��ان يف بيان
م���ش�ترك ب� ��أن ال��ر� �ص��ا���ص �أطلق
جت��اه املتظاهرين ،ال�سيما على
ر�ؤو� �س �ه��م .ك�م��ا دع�ي��ا �أن�صارهما
�إىل �ضبط النف�س ،من �أج��ل درء
الفتنة.

•• الفجر  -تون�س:

قال الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد
ام�س �إن��ه �سي�سحب ج��واز ال�سفر
الدبلوما�سي من الرئي�س ال�سابق
املن�صف امل��رزوق��ي بعد مطالبته
فرن�سا بوقف م�ساعدتها للنظام
التون�سي وط��ال��ب وزي ��رة العدل
ب �ف �ت��ح حت �ق �ي��ق ق �� �ض��ائ��ي بتهمة
الت�آمر على �أمن الدولة.
وكان الرئي�س �أقر تعيني حكومة
ه��ذا الأ� �س �ب��وع ،ب�ع��د �أ��س��اب�ي��ع من
عزل احلكومة ال�سابقة وجتميد
عمل ال�برمل��ان يف خطوة و�صفها
معار�ضوه ب�أنها انقالب ،قبل �أن
يلغي يف وقت الحق �أغلب �أجزاء
ال��د��س�ت��ور وي���س�ت��أث��ر ب�شكل �شبه
كامل ب�أغلب ال�سلطات.
اىل ذلك �أودع عدد من املحامني
ام����س اخلمي�س �شكاية جزائية
لدى وكيل اجلمهورية باملحكمة
االبتدائية بتون�س على الرئي�س
امل�ؤقت اال�سبق املن�صف املرزوقي

املرزوقي حر�ض �ضد بالده !
ب�سبب ت�صريحه لقناة فرن�س24
ان��ه يفتخر ب��ان��ه ك��ان ال�سبب يف
ت�أجيل قمة الفرنكوفونية.
واع�ت�بر املحامون يف عري�ضتهم
ان «ت�صريح املرزوقي الذي ترتب
عنه ت�أجيل القمة امل��ذك��ورة يعد
ع �م�لا ع��دوان �ي��ا �أ� �ض��ر مب�صالح
الدولة التون�سية مطالبني بـفتح
بحث ج��زائ��ي يف ��ش��أن��ه م��ن اجل
ارت�ك��اب��ه جل��رمي��ة االع �ت��داء على

لقاء �إيراين �أوروبي ..وا�شنطن
تلوحبخيارات�أخرىحيالالنووي

مقتل جندي �سوري و�إ�صابة 3
بهجوم �إ�سرائيلي على تدمر

•• طهران�-أ ف ب:

•• بريوت-وكاالت:

�أعلنت وزارة الدفاع ال�سورية مقتل
جندي ،و�إ�صابة � 3آخرين يف هجوم
جوي �إ�سرائيلي على منطقة تدمر
مبحافظة حم�ص.
و�أ�ضافت الوزارة يف بيان مقت�ضب
ع�ل��ى في�س ب ��وك� ،أن ه�ج��وم ليلة
�أم� �� ��س ا� �س �ت �ه��دف ب� ��رج ات�صاالت
وب �ع ����ض ال� �ن� �ق ��اط امل �ح �ي �ط��ة به،
وت�سبب يف بع�ض اخل�سائر املادية.
وج � � ��اء ال� �ه� �ج ��وم ب� �ع ��دم ��ا ذك� ��رت
و�سائل �إع�لام ر�سمية منذ �أي��ام �أن
الدفاعات اجلوية ال�سورية ت�صدت
لهجوم �إ�سرائيلي على ريف حم�ص،
وت�سبب يف �إ�صابة  6جنود �سوريني
وخ�سائر م��ادي��ة .وت�شن �إ�سرائيل
منذ �سنوات هجمات على �أهداف
لإي ��ران يف ��س��وري��ا ،ح�ي��ث تتمركز
ق� � ��وات ت��دع �م �ه��ا ط � �ه� ��ران بينها
ملي�شيا ح��زب اهلل ،منذ انت�شارها
لدعم الرئي�س ال�سوري يف ال�صراع
ال�سوري منذ .2011

امن الدولة اخلارجي».
واب � ��رزت ال�ع��ري���ض��ة ان «ال�ضرر
ي �ت �م �ث ��ل يف ح � ��رم � ��ان ال� ��دول� ��ة
التون�سية من ح�ضور عدد كبري
م� ��ن ال � � � ��دول» م� ��� �ش�ي�رة اىل ان
"وفودها كانت �ستجلب امواال
كثرية كي تنفقها يف تون�س واىل
ان ذل ��ك ك ��ان ��س�ي�غ��ذي اخلزينة
ال �ت��ون �� �س �ي��ة ب �ع �م �ل �ت��ي ال � � ��دوالر
واالورو.
وا� �ض��اف��ت ان االف �ع��ال املن�سوبة
ل � �ل � �م ��رزوق ��ي ت� ��دخ� ��ل يف �إط� � ��ار
ال �ق��ان��ون اجل��زائ��ي ال�ت��ون���س��ي يف
الباب املتعلق باالعتداء على امن
الدولة اخلارجي.
يذكر ان املن�صف املرزوقي كان قد
اقر بانه قام فعال مب�ساع لت�أجيل
قمة الفرنكوفونية التي كان من
امل �ف��رو���ض ان ت�ل�ت�ئ��م يف جزيرة
جربة خالل �شهر نوفمرب املقبل
قبل ان يتم االعالن عن ت�أجيلها
مل��دة ع��ام معربا ع��ن ف�خ��ره بهذا
الدور الذي لعبه.

اميانويل ماكرون ...اجلميع يف خدمته

دون وعي وقبل �ستة �أ�شهر من الرئا�سية:

هل يعمل الي�سار واليمني من �أجل �إعادة انتخاب ماكرون؟

•• الفجر � -أوليفر بيفود – ترجمة خرية ال�شيباين

قبل �ستة �أ�شهر من االنتخابات الرئا�سية ،ال �شيء ُح�سم حتى الآن ،حتى
وان �أظ�ه��رت ا�ستطالعات ال ��ر�أي ثبا ًتا على ر�أ���س اجل ��دول� .إن او�ضاع
املعار�ضات لي�ست بعيدة ومنف�صلة عن هذه املالحظة.
�س ُيعلن احلكم يف فرتة تزيد قلي ً
ال عن �ستة �أ�شهر .يف نهاية اجلولة الثانية
من االنتخابات الرئا�سية يف  10و� 24أبريل  ،2022و�سيكون لفرن�سا
رئي�سها� .إذا مت االقرتاع الآن ،ف�إن �إميانويل ماكرون �سيبقى يف الإليزيه
 ...ح�سب ا�ستطالعات ال��ر�أي ح��ول نوايا الت�صويت .م��اذا �سيحدث يف
�أبريل 2022؟ هل لدينا عر�ض �أكرث تف�صي ً
ال للمتابعة قبل �ستة �أ�شهر
من املوعد يختلف عن الذي كان قبل عام؟ (التفا�صيل �ص)11

ال �ت �ق��ى دب �ل��وم��ا� �س �ي��ون �إي ��ران �ي ��ون
و�أوروب � �ي� ��ون اخل�م�ي����س يف طهران
للبحث يف املفاو�ضات الهادفة اىل
�إح �ي��اء االت �ف��اق ال �ن��ووي الإي ��راين،
و�سط ت�شدد يف اللهجة الأمريكية
وت �ل��وي��ح ب �خ �ي��ارات �أخ� ��رى يف حال
ع��دم ع��ودة اجلمهورية الإ�سالمية
�سريعا لطاولة املباحثات.
وحت�ض دول غربية �أبرزها الواليات
امل �ت �ح ��دة� ،إي � � ��ران ع �ل��ى ا�ستئناف
امل�ب��اح�ث��ات امل�ع� ّل�ق��ة م�ن��ذ ح��زي��ران/
يونيو ،وتهدف اىل �إح�ي��اء االتفاق
املربم بني طهران والقوى الكربى
يف ال�ع��ام  ،2015وان�سحبت منه
وا�شنطن قبل ثالثة �أعوام.
والتقى الدبلوما�سي انريكي مورا،
من�سق االحت��اد الأوروب ��ي ملباحثات
ف�ي�ي�ن��ا ،يف ط �ه��ران م���س��اع��د وزير
اخل ��ارج� �ي ��ة الإي ��ران � �ي ��ة لل�ش�ؤون
ال�سيا�سية علي باقري ،املتوقع �أن
ي�شرف على فريق التفاو�ض لدى
ا��س�ت�ئ�ن��اف امل�ب��اح�ث��ات يف العا�صمة
النم�سوية.
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خالل زيارة جناحي الدولتني ال�صديقتني يف �إك�سبو  2020دبي

حممد بن را�شد يلتقي رئي�سي ال�سنغال و�سرياليون ويبحث معهما عالقات التعاون
•• دبي -وام:

ال �ت �ق��ى � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل � ،أم�س،
فخامة الرئي�س ماكي �سال ،رئي�س
ج �م �ه��وري��ة ال���س�ن�غ��ال ال�صديقة،
خ�ل��ال زي � � ��ارة � �س �م��وه �إىل جناح
ال�سنغال يف �إك�سبو  2020دبي،
وذل��ك بح�ضور �سمو ال�شيخ �أحمد
ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم،
رئ �ي ����س جم �ل ����س دب � ��ي ل�ل��إع�ل�ام،
و�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،ومعايل رمي
ب�ن��ت �إب��راه �ي��م ال�ه��ا��ش�م��ي ،وزي ��رة
دولة للتعاون ال��دويل املدير العام
ملكتب �إك�سبو  2020دبي .وتبادل
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم الأح��ادي��ث الودية
م��ع ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي����س ال�سنغايل،
ح � ��ول ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة بني
البلدين و�سبل تعزيزها يف �إطار
الفر�ص املتاحة وامل�ستقبلية ،مع
ت�أكيد احلر�ص امل�شرتك على دعم
�أوا� �ص��ر ال���ص��داق��ة ب�ين البلدين،
و�أهمية حتديد متطلبات تر�سيخ
دع��ائ��م ال �� �ش��راك��ة اال�سرتاتيجية
�ضمن خمتلف املجاالت ،مبا يخدم
م �� �ص��ال��ح ال���ش�ع�ب�ين ال�صديقني،
ف���ض�لا ع��ن م�ن��اق���ش��ة م�ستجدات
اجل�ه��ود العاملية امل�ب��ذول��ة للتعايف
من جائحة كوفيد.-19
وت �ف � ّق��د � �س �م��وه وف �خ��ام��ة رئي�س
ال�سنغال اجلناح املقام يف منطقة
التنقل والذي يقدم فكرة متكاملة
ع��ن الثقافة الغنية للبلد الغرب
�أفريقي وكل ما يتميز به من تنوع

وم��ا ي�شتهر ب��ه م��ن م��واق��ع فريدة
م���س�ج�ل��ة ع �ل��ى ق��ائ �م��ة اليون�سكو
ل� �ل�ت�راث ال� �ع ��امل ��ي ،ف �ي �م��ا يعر�ض
اجل�ن��اح جل��وان��ب مهمة م��ن تاريخ
ال �� �س �ن �غ��ال وع ��ادات� �ه ��ا وتقاليدها
وتطلعات �شعبها للم�ستقبل والتي
ت �ق��وده��ا ن �ح��و ت �ن��وي��ع االقت�صاد
وت �ط��وي��ع ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا يف دعم
خططها التنموية الطموحة.

و� �ش��اه��د � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم� �م ��د ب � ��ن را�� � �ش � ��د �آل مكتوم
والرئي�س ماكي �سال املعرو�ضات
ال�ت��ي ي�ضمها اجل�ن��اح وال�ت��ي تربز
م �� �ش��روع��ات ت���س�ع��ى م ��ن خاللها
ال �� �س �ن �غ��ال �إىل �إح � � � ��داث نقالت
ن��وع �ي��ة يف جم� ��االت ح �ي��وي��ة عدة
ت�شمل التنقل وال�سلع واخلدمات
وال �ب �ي��ان��ات ،مب��ا يف ذل ��ك التطور

الكبري يف جماالت البنية التحتية
ونظم النقل اجلوي و�شبكة ال�سكك
احلديدية ،كذلك املوانئ البحرية
التي تعد من �أهم جماالت التعاون
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال��س�ي�م��ا يف تطوير
وت�شغيل البنى التحتية اخلا�صة
باملرافئ البحرية يف �ضوء اخلربة
ال �ك �ب�ي�رة ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع ب �ه��ا دول ��ة
الإمارات يف هذا املجال.

كما التقى �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم �أم�س
ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي����س ج��ول�ي��و���س مادا
بيو ،رئي�س جمهورية �سرياليون
ال�صديقة ،بح�ضور �سمو ال�شيخ
�أح� �م ��د ب ��ن حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل
مكتوم ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ومعايل
رمي بنت �إبراهيم الها�شمي ،وذلك

خ�ل��ال زي � � ��ارة � �س �م��وه �إىل جناح
� �س�ي�رال �ي ��ون امل ُ� �ق� ��ام يف "منطقة
الفر�ص" يف �إك�سبو  2020دبي.
تناول اللقاء ما حققته العالقات
ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن م� ��ن ت� �ق ��دم على
خمتلف م���س��ارات ال�ت�ع��اون ،و�سبل
االرت � �ق� ��اء ب �ه��ا �إىل �آف� � ��اق �أرح� ��ب
مب��ا ي �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع ع�ل��ى ال�شعبني
ال� ��� �ص ��دي� �ق�ي�ن ،و�أه � �م � �ي� ��ة العمل

امل �� �ش�ترك ن �ح��و اك �ت �� �ش��اف مكامن
القوة التي ميكن الت�أ�سي�س عليها
لتعزيز م�سارات التنمية امل�ستدامة
ومتكني كافة القطاعات احليوية
م��ن ر�صد وتفعيل فر�ص جديدة
للنمو و�صو ًال �إىل امل�ستقبل املزدهر
امل ��أم��ول .واط�ل��ع �سموه والرئي�س
ال�سرياليوين على م��ا يعر�ض له
اجل �ن��اح م��ن اه �ت �م��ام ك�ب�ير توليه

حكومة و�شعب �سرياليون بتوثيق
ال �� �ش��راك��ات م��ع ال �ع��امل م��ن �أجل
�إر��س��اء �أ�س�س قوية ملرحلة جديدة
من العمل تهدف من خاللها �إىل
ال��و��ص��ول �إىل م�ستويات متقدمة
م��ن ال ��رخ ��اء وال �ت �ن �م �ي��ة ،ا�ستنادا
على م��ا تتمتع ب��ه �سرياليون من
م�ق��وم��ات طبيعية وع��وام��ل جذب
متنوعة جتعلها من بني املقا�صد
ال�سياحية املهمة يف منطقة غرب
�أف��ري�ق�ي��ا ،وم��ن �أب��رزه��ا ال�شواطئ
امل �ط �ل��ة ع �ل��ى امل �ح �ي��ط الأطلنطي
والغابات واحل��دائ��ق الوطنية بكل
م ��ا حت �ف��ل ب ��ه م ��ن ت� �ن ��وع فطري
وب �ي �ئ��ي ف ��ري ��د .وا� �س �ت �م��ع �سموه
والرئي�س ال�ضيف �إىل �شرح حول
اجل �ن��اح ال ��ذي ت���س�ع��ى �سرياليون
من خالله �إىل التعريف مبوروثها
ال �ث �ق��ايف وع ��ادات� �ه ��ا وتقاليدها،
�إ�ضافة �إىل الرتويج ملا تقدمه من
فر�ص ا�ستثمارية متعددة ال�سيما
يف القطاع ال�سياحي ال��ذي يت�أهب
ال�ستعادة ن�شاطه مع دخول العامل
يف م��رح �ل��ة ال �ت �ع��ايف م ��ن جائحة
كوفيد .-19و�أع� � � ��رب �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ع��ن ك��ام��ل ت �ق��دي��ره ملا
�شاهده خالل الزيارة من مالمح
احلراك التطويري ال�شامل الذي
ت�شهده العديد من الدول يف قارة
�أف��ري �ق �ي��ا ،و�أم� �ل ��ه �أن ت �ك��ون هذه
امل�شاركة املتميزة يف �إك�سبو 2020
دب��ي م�ق��دم��ة مل��رح�ل��ة ج��دي��دة من
التقارب االقت�صادي والثقايف بني
��ش�ع��ب الإم� � ��ارات وك��اف��ة ال�شعوب
الأفريقية ال�صديقة ،التي متنى
� �س �م��وه ل �ه��ا م ��زي ��داً م ��ن التقدم
والنمو واالزدهار.

املوارد الب�شرية بر�أ�س اخليمة تنظم افرتا�ضيا ملتقى �أف�ضل املمار�سات يف جودة احلياة يف بيئة العمل
•• ر�أ�س اخليمة -وام:

نظمت دائرة املوارد الب�شرية يف ر�أ�س اخليمة �أم�س افرتا�ضيا ملتقى �أف�ضل
املمار�سات يف جودة احلياة يف بيئة العمل بح�ضور �أكرث من  260م�شاركا.
و�أك��د �سعادة الدكتور حممد عبد اللطيف خليفة مدير ع��ام دائ��رة املوارد
الب�شرية �أهمية عقد مثل ه��ذه امللتقيات وذل��ك لتبادل �أف�ضل اخلربات
وامل �م��ار� �س��ات وال �ت �ج��ارب يف ج ��ودة احل �ي��اة يف ب�ي�ئ��ة ال�ع�م��ل ح�ي��ث �أن تعزيز
م�ستويات ج��ودة احلياة يف بيئة العمل ينعك�س �إيجابا على متيز اخلدمات
املقدمة ويرتقي مب�ستويات الأداء والإنتاجية واالندماج الوظيفي  ..كما �أكد
�أهمية دور القيادة الإيجابي يف خلق بيئة العمل ال�سليمة وتقدمي الأدوات
والتطبيقات العملية املبنية على �أ�س�س علمية لتحقيق �أعلى م�ستويات جودة
احلياة يف بيئة العمل.
واف�ت�ت��ح امللتقى ب�ع��ر���ض منظومة ج ��ودة احل �ي��اة يف ح�ك��وم��ة ر�أ� ��س اخليمة
قدمتها م��رمي غ��امن ال�ط��وي��ل م��دي��ر م��رك��ز ج��ودة احل�ي��اة يف دائ ��رة املوارد
الب�شرية التي حددت املنظومة يف خم�سة حماور �أ�سا�سية هي ظروف العمل
"عملي ممتع" و�صحة املوظف "عافيتي بخري" والتوازن الأ�سري"عائلتي

�سعيدة" والعالقات الوظيفية "عالقاتي طيبة" �إ�ضافة �إىل العالقات مع
املحيط اخلارجي واملجتمع "عاملي م�ستقبلي" حيث تخللت اجلل�سة عر�ض
جمموعة م��ن ال�سيا�سات وال�برام��ج وامل �ب��ادرات ال��داع�م��ة لتعزيز ال�سعادة
وج��ودة احلياة لدى املوظفني واملتعاملني والتي ت�ساهم يف تعزيز ال�سعادة
والإيجابية وج��ودة احلياة وتعزيز االرتباط بني ج��ودة احلياة والإنتاجية
والإبتكار وال��والء يف العمل .عقب ذلك انطلقت �أوىل جل�سات امللتقى حيث
قدمت الورقة الأوىل �أمل البلو�شي مدير الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة
احلياة ب��وزارة تنمية املجتمع حول "اال�سرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة
وج��ودة احلياة يف بيئة العمل" وتناولت فيها مو�ضوع الربط بني �أهداف
اال�سرتاتيجية الوطنية جلودة احلياة مبحور جودة احلياة يف بيئة العمل
�إذ ت�شتمل �أه��داف اال�سرتاتيجية على خلق بيئات عمل �إيجابية ومن هذا
املنطلق عمل الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة احلياة على �إطالق جمموعة
من املبادرات والأدلة والربامج لتعزيز جودة احلياة يف بيئة العمل.
وتطرقت الورقة الثانية "�أف�ضل امل�ب��ادرات واملمار�سات يف ال�سعادة وجودة
احلياة يف بيئة العمل بوزارة الداخلية" التي قدمها النقيب �إبراهيم �سيف
بوع�صيبه رئي�س ق�سم الدرا�سات وال�سعادة الوظيفية ب��وزارة الداخلية �إىل

حر�ص وزارة الداخلية على تنفيذ قائمة املمار�سات وامل �ب��ادرات الداعمة
للربنامج الوطني لل�سعادة وج��ودة احل�ي��اة يف بيئة العمل وبالتعاون من
�شركائها حيث توفر بيئة عمل حمفزة و�سعدية ملنت�سبيها وتنعك�س ذلك
�إيجاباً على ال�صحة البدنية و ال�صحة النف�سية والرفاه الإجتماعي والتفكري
الإيجابي جلميع منت�سبي وزارة الداخلية.
وقدمت �شيخة �أحمد �آل علي مدير مكتب الدعم واملتابعة الرئي�س التنفيذي
لل�سعادة وجودة احلياة والت�سامح يف وزارة التغيري املناخي والبيئة الورقة
الثالثة التي جاءت بعنوان " مبادرات ال�سعادة وجودة احلياة يف وزارة التغري
املناخي والبيئة " وحتدثت فيها عن ق�صة جناح وزارة التغري املناخي والبيئة
حيث و�ضعت ال���س�ع��ادة �ضمن قيمها وج ��ودة احل�ي��اة توجها فطبقت عدة
مبادرات مبتكرة يف بيئة العمل �إميانا منها ب�أن فريق عمل الوزارة هو �أهم ما
متلكه فركزت على تر�سيخ الغاية ا�سرتاتيجيا وخلق املعنى امل�شرتك واهتمت
بخلق بيئة عمل �إيجابية من خالل االهتمام بال�صحة مبحاورها النف�سية
واجل�سدية ودعم املوظفني لتحقيق التوازن بني احلياة ال�شخ�صية والعملية
وتوطيد العالقات ب�ين �أف ��راد �أ��س��رة عمل ال ��وزارة مب��ا يعزز م��ن انتمائهم
للوزارة ووالئهم ويحقق �سعادتهم.

وقدمت نوف حممد اجلنيبي مدير مركز الإمارات لأبحاث ال�سعادة جامعة
الإم ��ارات العربية املتحدة ال��ورق��ة الرابعة بعنوان " االن��دم��اج يف العمل و
ت�أثريه على جودة احلياة" ومت التطرق فيها �إىل تقنيات االندماج يف العمل
وكيف ميكن لالندماج �أن يعزز من جودة احلياة كذلك مت تقدمي �شرح حول
نظرية التدفق �أو  Fllowوالتي ن�شرها عامل النف�س الإيجابي ميهايلي.
وانتهت اجلل�سات بعر�ض قدمته ال��دك�ت��ورة �أ�سماء �أح�م��د النعيمي �أ�ستاذ
م�ساعد يف �أكادميية ربدان عن الثقافة امل�ؤ�س�سية وت�أثريها على جودة احلياة
يف بيئة العمل حيث ناق�شت �أهمية الرتكيز على الثقافة امل�ؤ�س�سية وتقويتها
من �أجل رفع ال�سعادة وتعزيز جودة احلياة يف بيئة العمل حيث ا�ستعر�ضت
منوذجا عمليا وناق�شت الأبعاد الرئي�سة له والتي تتو�سطها القيادة والقيم
التي تتبناها وت�ؤمن بها امل�ؤ�س�سة وال�سلوك الذي متثله و�آلية انعكا�سه على
�أنظمة العمل واملجتمع الداخلي "جميع العاملني يف امل�ؤ�س�سة" واملجتمع
اخلارجي الذي ت�ساهم امل�ؤ�س�سة يف تطويره و التفاعل معه.
واختتمت فعاليات امللتقى بفيديو حول خدمات ا�ستباقية جلودة حياة �أف�ضل
حيث مت عر�ض ت�صور تخيلي مل�ستقبل جودة احلياة يف بيئة العمل يف دائرة
املوارد الب�شرية يف عام .2071

زايد العليا لأ�صحاب الهمم ت�شارك العامل الإحتفال باليوم العاملي للع�صا البي�ضاء
•• �أبوظبي-وام:

ت�شارك م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم امل�ؤ�س�سات املعنية على م�ستوى
الدولة و دول العامل االحتفال باليوم العاملي للع�صا البي�ضاء للمكفوفني
الذي ي�صادف � 15أكتوبر من كل عام.
وجددت امل�ؤ�س�سة ت�أكيدها تقدمي �أف�ضل و�أرق��ى اخلدمات للفئات امل�شمولة
برعايتها م��ن �أ��ص�ح��اب الهمم ال�سيما ذوي التحديات الب�صرية ،يف تلك
املنا�سبة من كل عام تعبريا عن م�شاعر امل�شاركة والدعم ملن �شاءت الأقدار �أن
يفقدوا حا�سة من �أهم احلوا�س لدى الإن�سان وهي حا�سة الب�صر.
و ق��ال �سعادة عبداهلل �إ�سماعيل الكمايل املدير التنفيذي لقطاع �أ�صحاب
الهمم بامل�ؤ�س�سة� ،إن الهدف من ه��ذا اليوم هو التعبري عن اهتمام الأمم
وجميع دول العامل بالأفراد غري املب�صرين من حيث تقدمي اخلدمات لهم
على امل�ستويات كافة و م�ساواتهم بالأفراد العاديني يف حقوقهم وواجباتهم،
وت��أم�ين احتياجاتهم اخلا�صة ال�ت��ي ت�سهم يف زي ��ادة ق��درات�ه��م و�إعطائهم
الفر�ص لكي يحيوا ويعي�شوا �ضمن جمتمعاتهم �أفرادا م�ساهمني يف بنائها

وتقدمها .
و�أ�ضاف �إن الفئات امل�شمولة برعاية امل�ؤ�س�سة ال�سيما ذوي التحديات الب�صرية
حتظى ب�أف�ضل �سبل الرعاية والعناية تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الر�شيدة،
م��ن منطلق امل�س�ؤولية املجتمعية ،ووف�ق��ا ال�سرتاتيجية حكومة �أبوظبي
ب�ضرورة تطوير �أداء امل�ؤ�س�سة واالرت�ق��اء مب�ستوى العمل طبقا للمعايري
العاملية والدولية ،والعمل على ا�ستقطاب �أف�ضل اخلربات العاملية واال�ستفادة
من اجلهات الدولية املتميزة بال�سعي لإب��رام �شراكات معها لتوفري �أف�ضل
و�أرقى اخلدمات لأ�صحاب الهمم.
م��ن جانبها �أك ��دت ��س�ع��ادة ناعمة عبدالرحمن امل�ن���ص��وري ،ع�ضو املجل�س
الوطني الإحتادي ،مديرة �إدارة رعاية املكفوفني بامل�ؤ�س�سة �أن امل�ؤ�س�سة د�أبت
ومنذ ن�ش�أتها على حتقيق �آمال وتطلعات �أ�صحاب الهمم ما�ضية على النهج
الذي ر�سمته حكومتنا الر�شيدة و التي تهدف �إىل الرقي بالوطن واملواطن
مواكبة التطور احل�ضاري .
و �أ�ضافت �إن اليوم العاملي للع�صا البي�ضاء من املنا�سبات العاملية الهامة
التي حتر�ص م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم على امل�شاركة فيها وبيان

اخلدمات املقدمة لتلك الفئة من �أ�صحاب الهمم ..و�أكدت �أن تفاعل املجتمع
مع �أ�صحاب الهمم و م�شاركتهم الإيجابية يف الفعاليات و الأن�شطة و الربامج
التي تتبناها وتقوم بها امل�ؤ�س�سة �أكرب دليل على الوعي والتقدم احل�ضاري
الذي يتمتع به املجتمع وداللة على وحدته وتكامله.
وهناك �ستة �أن��واع من الع�صا البي�ضاء على م�ستوى العامل منها :الع�صا
الرمزية وهي ع�صا ي�ستخدمها املكفوفون و�ضعاف الب�صر وامل�سنون �أي�ضا
للداللة على �أن �صاحبها لديه م�شكلة ما يف الإب�صار دون �أن تتوفر بها املعايري
الالزمة للع�صا البي�ضاء اخلا�صة باحلركة والتنقل..والع�صا الإر�شادية وهي
ع�صا ي�ستخدمها املكفوفون ملعرفة نوع الأر�ضية التي ي�سريون عليها وحواف
الأر�صفة ودرجات ال�سلم وكذلك حلماية اجلزء الأ�سفل من اجل�سم فقط،
ويكون طولها فوق خ�صر اجل�سم بقليل ،وت�صنع �أط��راف هذه الع�صي من
النايلون �أو الأملونيوم.
وهناك الع�صا الطويلة وهي �أك�ثر الع�صي ا�ستعماال يف التنقل والرتحال
ب�صورة م�ستقلة ،وينبغي �أن يكون طولها عند اجل��زء الأ�سفل من القف�ص
ال�صدري ،ومن ثم فان طولها يختلف من �إن�سان لآخر ،وي�ستطيع الكفيف

من خ�لال الع�صا الطويلة �أن يكت�شف العقبات التي قد تعرت�ض طريقة
قبل اال�صطدام بها وت�صنع �أطراف هذه الع�صي من النايلون ،وت�أخذ هذه
الأطراف عدة �أ�شكال منها ال�شكل املدبب �أو الكروي �أو املخروطي.
وع�صا ال�سري العادية و ي�ستخدمها املكفوفون و�ضعاف الب�صر واملب�صرون
دون �أن يكون لها موا�صفات خا�صة ،وعادة ما تكون من مادة خ�شبية �صلبة
تتحمل الإتكاء عليها �أحيانا.
وع�صا هبل وهي ع�صاه مقو�سة ت�شبه م�ضرب التن�س �إىل حد كبري وت�ستخدم
يف الأر�ضيات غري املنا�سبة للع�صا الطويلة مثل املناطق ذات الت�ضاري�س
ال��وع��رة وال�ط��رق ال�صخرية ،و ينبغي �أن ي�صل طولها �إىل ما ف��وق اجلزء
الأ�سفل من القف�ص ال�صدري.
و�أخريا الع�صا الإلكرتونية وهي ع�صا �إلكرتونية م�صممة على �شكل الع�صا
البي�ضاء الطويلة لكنها تقدم للكفيف ترددات فوق �صوتية ي�شعر بها حتت
يده عندما ت�صطدم بعقبة معينة يف طريقها ..وت�ستطيع ا�ستك�شاف العقبات
يف كل االجتاهات على م�سافة خم�سة �أمتار ..وت�صنع �أطراف هذه الع�صا من
مادة الر�صا�ص.
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�أجرت  320,554فح�صا ك�شفت عن � 116إ�صابة

حممد بن حمد ال�شرقي ي�ستقبل رئي�س وزراء جزيرة ال�صحة تعلن تقدمي  35,187جرعة من لقاح
كوفيد 19-خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية ال�صحة تعلن �شفاء  173حالة جديدة من كورونا
جري�سي ويبحثان جماالت التعاون االقت�صادي
وبذلك يبلغ جمموع احل��االت امل�سجلة  738,268حالة .كما �أعلنت
•• الفجرية -وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية
يف ق�صر الرميلة ال�سيناتور ج��ون لو فوندر رئي�س وزراء جزيرة القنال
الإجن �ل �ي��زي "جري�سي" .و رح��ب �سمو ويل ع�ه��د ال�ف�ج�يرة بال�سيناتور
الذي قدم لل�سالم على �سموه و الوفد املرافق له متمنيا له طيب الإقامة
والتوفيق يف زيارته للدولة.
جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات وفر�ص العمل امل�شرتك بني �إمارة
الفجرية و جري�سي يف جمال الزراعة وال�سياحة واالقت�صاد و�سبل تطويرها
بني الطرفني.
ح�ضر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرية.

••�أبوظبي-وام:

•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت وزارة ال�صحة و وقاية املجتمع تقدمي  35,187جرعة من لقاح
كوفيد -19خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية وبذلك يبلغ جمموع اجلرعات
التي مت تقدميها حتى �أم�س  20,613,303جرعات و مبعدل توزيع
للقاح  208.42جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح كوفيد -19و�سعيا �إىل
الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد يف تقليل
�أعداد احلاالت وال�سيطرة على الفريو�س.

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  320,554فح�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  116حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات
خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة،

الوزارة عن وفاة حالة م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة بفريو�س كورونا
امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  2,117حالة.
و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال ��وزارة ع��ن �شفاء  173ح��ال��ة ج��دي��دة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  731,805حاالت.

ربط  % 100من م�ست�شفيات �أبوظبي على من�صة ملفي
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت "ملفي" �أول من�صة مبتكرة لتبادل املعلومات ال�صحية على م�ستوى
املنطقة و�إح��دى املبادرات الإ�سرتاتيجية لدائرة ال�صحة � -أبوظبي عن �إمتام
ربط جميع امل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة يف الإمارة على املن�صة.
ي�أتي ذلك يف �إطار اجلهود الرامية �إىل موا�صلة تعزيز جتربة املر�ضى واالرتقاء
بجودة وخمرجات الرعاية ال�صحية يف �أبوظبي  ،ويعد هذا الإجناز خطوة هامة
ت�سمح بتبادل املعلومات ال�صحية الهامة للمر�ضى بني مقدمي الرعاية ال�صحية
و�إن�شاء قاعدة بيانات مركزية موحدة ل�سجالت املر�ضى بهدف حت�سني جودة
الرعاية ال�صحية وخمرجات اخلدمات املقدمة للمر�ضى يف �إمارة �أبوظبي.
وبالإ�ضافة �إىل ربط جميع م�ست�شفيات �إمارة �أبوظبي الـ  59مت ربط 1100
عيادة ومركز طبي يف املن�صة وقد �أ�صبح الآن ب�إمكان �أكرث من 39,000طبيب

وممر�ض ومهني خمت�ص من  1,539من�ش�أة رعاية �صحية الدخول �إىل من�صة
"ملفي" للح�صول على البيانات واملعلومات الت�خ��اذ ق ��رارات �أك�ثر دق��ة عرب
الو�صول الآمن �إىل املعلومات الطبية املهمة على املن�صة.
وت�سهم من�صة "ملفي" يف متكني الأطباء واملهنيني املخت�صني من فرق الرعاية
ال�صحية من الو�صول �إىل �أهم املعلومات الطبية اخلا�صة بهم وتوفري الوقت
والعناء لنقل ال�سجالت الطبية للزيارات ال�سابقة �أو تكرار الفحو�صات وت�ساعد
يف تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية وفق �أعلى م�ستويات الكفاءة والفعالية يف
جميع املن�ش�آت ال�صحية بالإمارة.
وت�ضم املن�صة  559مليون �سجل طبي مثل زيارات املر�ضى واحلالة ال�صحية
للمر�ضى و�أنواع احل�سا�سية والإجراءات الطبية التي خ�ضع لها املري�ض ونتائج
االختبارات وتقارير الأ�شعة والأدوية.
ومنذ �إط�لاق من�صة "ملفي" قبل �أك�ثر من عامني عملت ال��دائ��رة على دعم

متكني املن�صة من لعب دور حم��وري يف التحول الرقمي وتبني حلول رقمية
ت�ساهم يف دعم ا�سرتاتيجية قطاع الرعاية ال�صحية يف الإمارة.
وقال الدكتور حامد الها�شمي م�ست�شار دائرة ال�صحة � -أبوظبي تعترب من�صة
"ملفي" التي تعمل على ربط جميع مقدمي الرعاية ال�صحية احلكومية
واخلا�صة واحدة من بني �أبرز املبادرات والربامج املبتكرة التي �أطلقتها �أبوظبي
للم�ضي بقطاع الرعاية ال�صحية وموا�صلة االرتقاء بخدماته من خالل حث
التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها يف حتقيق �أعلى م�ستويات الكفاءة والفعالية
يف القطاع.
وا�ضاف " ا�ستطعنا اليوم تطوير منظومة رائدة للرعاية ال�صحية ُت�ضاهي �أكرث
الأنظمة تقدماً على م�ستوى العامل و�سنوا�صل العمل متا�شياً مع ر�ؤية �أبوظبي
االقت�صادية  2030لتحقيق �أبوظبي جمتمع معافى وتر�سيخ مكانة الإمارة
كحا�ضنة لالبتكار واملبادرات الرقمية املتميزة الأمر الذي ينعك�س �إيجاباً على
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�صحة ورف��اه كافة �أف��راد املجتمع ".من جانبه ق��ال عاطف الربيكي الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �أبوظبي خلدمات البيانات ال�صحية امل�س�ؤولة عن ت�شغيل
من�صة "مل ّفي" حققنا اجن��ازاً ب��ارزاً يف �أق��ل من ثالث �سنوات بربط 100%
من م�ست�شفيات �أبوظبي يف من�صة "ملفي" و�أ�صبحت مهمتنا املتمثلة يف متكني
التبادل الآم��ن للمعلومات ال�صحية للمر�ضى عرب القطاع ب�أكمله �أق��رب الآن
من �أي وقت م�ضى .كما توا�صل الدائرة جهودها الرامية لإر�ساء �أ�س�س متينة
مل�ستقبل ي�ستند �إىل التكنولوجيا واالبتكار وال��ذك��اء اال�صطناعي يف القطاع
ال�صحي يف الإم��ارة من خالل �إطالق �سل�سلة من املبادرات والربامج كمخترب
الذكاء اال�صطناعي ومبادراته وجائزة �أبوظبي لالبتكار يف الرعاية ال�صحية
و"نظام �إدارة القوى ال�صحية العاملة ب�إمارة �أبوظبي" و"نظام �إدارة املخاطر
ال�سكانية "و"منوذج التنب�ؤ واملحاكاة للت�صدي لفريو�س كوفيد "-19وغريها
من امل�شاريع الرقمية.

�صحة تخفف الأعباء عن كبار املواطنني و ت�سهيل و�صولهم للخدمات
•• �أبوظبي-وام:

ت� �ق ��دم � �ش��رك��ة �أب ��وظ� �ب ��ي للخدمات
ال���ص�ح�ير "�صحة " رع��اي��ة �صحية
وخ� ��دم� ��ات م �ت �م �ي��زة جل �م �ي��ع �أف� � ��راد
املجتمع ب�شكل ع��ام ولكبار املواطنني
ب�شكل خا�ص وذلك وفق �أف�ضل املعاير
الدولية من �أجل م�شاركتهم الفاعلة
�ضمن الن�سيج املجتمعي الإماراتي.
و �أك��دت الدكتورة ن��ورة الغيثي املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ب ��الإن ��اب ��ة يف اخل ��دم ��ات
العالجية اخل��ارج�ي��ة �إح��دى من�ش�آت
�شركة �أب��وظ�ب��ي للخدمات ال�صحية
"�صحة" يف ت�صريحات لوكالة �أنباء
االم � ��ارات " وام" �أن "�صحة" تويل
�صحة فئة كبار املواطنني �أهمية كبرية
وت�ق��دم لهم خ��دم��ات �صحية متميزة
وحتر�ص دائما على تخفيف الأعباء
عنهم و ت�سهيل و�صولهم للخدمات.
وقالت �إن " �صحة " حتر�ص دائما على
تخفيف الأعباء عن هذه الفئة املهمة
وت�سهيل و�صولهم للخدمات وتقدمي
رعاية �صحية ب�أعلى امل�ستويات ومتتد
�إىل ال��وق��اي��ة وذل ��ك ب�ه��دف االرتقاء

ب � �ج� ��ودة ح �ي ��ات �ه ��م ومت �ك �ن �ي �ه��م من
امل�شاركة واالنخراط يف املجتمع فهم
بركة الدار و جزء ال يتجز�أ من ن�سيج
املجتمع الإماراتي.
ونوهت �إىل �أن "�صحة" تقدم العديد
م��ن اخل��دم��ات لفئة ك�ب��ار املواطنني
منها خدمة امل�سح يف املنزل وتو�صيل
الدواء �إىل منازلهم وخدمة اال�ست�شارة
الطبية عرب الهاتف وخدمات الرعاية

امل�ن��زل�ي��ة .و�أ� �ض��اف��ت �إن م��ن املبادرات
املميزة التي �أطلقتها �شركة "�صحة"
م� �ب ��ادرة "�صحتكم �أمانة" لتوفري
ال��رع��اي��ة ال���ص�ح�ي��ة امل �ت �م �ي��زة لكبار
املواطنني و تت�ضمن منظومة متكاملة
من اخل��دم��ات الطبية وغ�ير الطبية
مثل اخلدمات اال�ستباقية التي ت�شمل
خدمة التذكري باملواعيد قبل �ساعة
من املوعد املحجوز و الت�أكيد على كبار

املواطنني الذين لديهم موعد لزيارة
العيادات ب�أن فريق العمل بانتظارهم
و ت��وف�ي�ر م ��واق ��ف �أم��ام �ي��ة بالقرب
من مداخل العيادات وتوفري كرا�س
متحركة مل��ن يحتاجلها وا�ستقبالهم
م ��ن ق �ب��ل م��وظ��ف خم���ص����ص لذلك
وا�صطحابهم �إىل ال�ع�ي��ادة املطلوبة
�إىل ج ��ان ��ب م �ن �ح �ه��م الأول � ��وي � ��ة يف
م�ك�ت��ب الت�سجيل و ��س��رع��ة الدخول

للمعاينة الطبية و��س��ط ال�ترح��اب و
املعاملة املتميزة عالوة على �إعطائهم
الأول��وي��ة يف مواعيد ق�سم الأ��ش�ع��ة و
ال �ع�ل�اج ال�ط�ب�ي�ع��ي وت��وف�ي�ر مرتجم
مرافق للمري�ض.
و �أو�ضحت الدكتورة ن��ورة الغيثي �أن
خدمة امل�سح يف املنزل ت�ستهدف كبار
املواطنني و احلوامل و �أ�صحاب الهمم
م��ن امل��واط�ن�ين و املقيمني يف املناطق

امل�ستهدفة وال�ت��ي ي�ق��وم م��ن خاللها
فريق م��ن �شركة "�صحة" بزيارتهم
يف م�ن��ازل�ه��م و �إج� ��راء م�سحة الأنف
لكوفيد .-19و �أ�شارت �إىل �أن �شركة
"�صحة" �أطلقت خدمة اال�ست�شارة
عرب الهاتف و التي تهدف �إىل ت�سهيل
و� �ص��ول ج�م�ي��ع ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع وعلى
ر�أ�سهم كبار املواطنني �إىل اخلدمات
ال�صحية دون احلاجة لزيارة املراكز

الطبية وكذلك خدمة تو�صيل الدواء
للمنزل التي �أطلقتها "�صحة" حتت
�شعار "نو�صلكم ...ال ت�شلون هم" و
ت�ستهدف ك�ب��ار امل��واط�ن�ين ومراجعي
ع �ي��ادة الأم ��را� ��ض امل��زم�ن��ة و�أ�صحاب
الهمم وذل��ك ب�ه��دف تخفيف العبء
عنهم و جتنيبهم الذهاب �إىل املراكز
ال���ص�ح�ي��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل ال�ت�ق�ل�ي��ل من
احتمالية �إ�صابتهم ب��ال�ع��دوى حيث

ي� �ق ��وم ال �ط �ب �ي��ب ب��ال �ت��وا� �ص��ل معهم
ل�لا��س�ت���ش��ارة ع�ب�ر ال �ه��ات��ف وم ��ن ثم
�إي�صال الدواء مبا�شرة �إىل منازلهم.
و ق��ال��ت ال��دك �ت��ورة ن ��ورة �إن خدمات
ال��رع��اي��ة املنزلية ع�ب��ارة ع��ن برنامج
يهتم بالذين لديهم �أمرا�ض مزمنة
متقدمة �أو لديهم �إع��اق��ات ج�سدية
�إ� �ض ��اف ��ة �إىل ك �ب��ار امل ��واط �ن�ي�ن ممن
ي�صعب نقلهم �إىل امل�ست�شفى �إذ يوفر
ال�ب�رن��ام��ج رع ��اي ��ة ��ص�ح�ي��ة ومتابعة
م�ستمرة و�شاملة للمر�ضى يف منازلهم
من خالل فريق �صحي مدرب م�ؤهل
ل�ه��ذا ال�غ��ر���ض ب��الإ��ض��اف��ة �إىل توفري
الأج �ه��زة الطبية والأدوي� ��ة الالزمة
لهم .و �أ�ضافت �إن اخلدمات اخلا�صة
بكبار املواطنني تتوفر يف جميع املراكز
ال�صحية التابعة ل�شركة �صحة وميكن
لكبار املواطنني اال�ستفادة منها عن
طريق االت�صال مبركز ات�صال �شركة
�صحة  80050الذي �سيقوم بتوفري
اخل��دم��ة ال�ل�ازم��ة ل�ه��م ك�م��ا ميكنهم
ح �ج��ز امل��واع �ي��د واال� �س �ت �ف �� �س��ار فيما
ي�خ����ص ف �ح��و� �ص��ات ك��وف �ي��د  19من
خالل مركز ا�ستجابة .8001717

دائرة ال�صحة ت�ستعر�ض منظومة االبتكارات الرقمية يف جيتك�س للتقنية
•• �أبوظبي  -وام:

ت�ستعر�ض دائ��رة ال�صحة �أبوظبي خ�لال م�شاركتها يف فعاليات
�أ�سبوع جيتك�س للتقنية  2021الذى ينطلق � 17أكتوبر اجلاري
ب��دب��ي منظومة االب�ت�ك��ار الرقمية لقطاع ال��رع��اي��ة ال�صحية يف
�أب��وظ �ب��ي م��ن خ�ل�ال جم�م��وع��ة م��ن �أح� ��دث امل� �ب ��ادرات الرقمية
واالبتكارات التكنولوجية .
و�ست�سلط ال��دائ��رة خ�لال م�شاركتها ال�ضوء على �أب��رز حمطات
ومنجزات ا�ستجابة �أبوظبي املتميزة جلائحة كوفيد– 19من
خ�ل�ال ا��س�ت�ع��را���ض لأح� ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات واالب �ت �ك ��ارات ال �ت��ي متت
اال�ستعانة بها لتعزيز كفاءة وفعالية خدمات الرعاية ال�صحية
و�سهولة الو�صول �إليها خالل اجلائحة.
كما ت�ستعر�ض الدائرة جهود �أبوظبي الرائدة يف موا�صلة االرتقاء
ب�ج��ودة اخل��دم��ات التي يقدمها قطاع الرعاية ال�صحية ومدى
جاهزيته للم�ستقبل و�ضمان ا�ستدامته من خالل الرتكيز على
تطوير الكفاءات واالبتكارات الرقمية وتوظيفها.
وقال �سعادة الدكتور جمال حممد الكعبي وكيل دائ��رة ال�صحة:
"يف ظ��ل توجيهات قيادتنا ال��ر��ش�ي��دة ور�ؤي�ت�ه��ا اال�ست�شرافية
للم�ستقبل قطعت دول��ة الإم ��ارات �شوطاً كبرياً يف م�سرية تبني
�أح��دث التقنيات التي �أ�سهمت يف تر�سيخ مكانتها كنموذج عاملي
للتكنولوجيا والتحول الرقمي الذكي حيث ي�أتي �أ�سبوع جيتك�س
للتقنية يف كل عام ليقدم من�صة رائدة ال�ستعرا�ض �أبرز املبادرات
الوطنية املتميزة.
ونتطلع من خالل م�شاركتنا �إىل ت�سليط ال�ضوء على منظومة
االب�ت�ك��ارات الرقمية والتقنية يف �أبوظبي وا�ستعرا�ض جتربتنا

ال��رائ��دة يف املجال وتعزيز �سبل التعاون مع ال�شركاء واخلرباء
واملتخ�ص�صني يف ق�ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية ".و�أ� �ض��اف "يعترب
�أ�سبوع جيتك�س للتقنية من �أبرز املحافل التقنية العاملية وميثل
فر�صة مثالية لدائرة ال�صحة �أبوظبي لعر�ض التقنيات واحللول
الرقمية املتقدمة التي �أ�سهمت بدور كبري يف تعزيز كفاءة وفعالية
اال�ستجابة جلائحة كوفيد – .19
و�ضمن فعاليات "�أ�سبوع جيتك�س للتقنية" تتطلع دائرة ال�صحة
�أبوظبي لتعزيز �شراكاتها مع امل�ؤ�س�سات والهيئات املحلية والعاملية
من خ�لال عقد ال�شراكات املثمرة التي ت�ساهم يف حتقيق املزيد
من التعاون والتي تر�سخ مكانة �أبوظبي كوجهة رائ��دة للرعاية
ال�صحية وال���س�ي��اح��ة ال�ع�لاج�ي��ة للمر�ضى م��ن خم�ت�ل��ف �أنحاء
العامل.
وان�ط�لاق�اً م��ن التزامها بتوفري �أف�ضل ال�سيا�سات واملمار�سات
التنظيمية يف القطاع ال�صحي لتحفيز االبتكار �ست�سلط دائرة
ال�صحة �أبوظبي ال�ضوء �ضمن م�شاركتها على عدد من الفر�ص
اال�ستثمارية التي يزخر بها قطاع ال��رع��اي��ة ال�صحية يف �إمارة
�أبوظبي.
و�ست�ستعر�ض دائ��رة ال�صحة �أبوظبي �أي�ضاً ع��دداً م��ن املبادرات
وامل���ش��روع��ات الرئي�سية ويُلبي ك��ل م�شروع م��ن ه��ذه امل�شروعات
متطلبات �صحية خمتلفة ت�سهم يف تعزيز كفاءة قطاع الرعاية
ال�صحية يف الإم ��ارة �إذي�ع�ت�م��د م���ش��روع "�شهادة االح�ت�ي��اج��ات يف
القطاع ال�صحي" على �أدوات حديثة ت�ساعد على التعرف على
العر�ض والطلب على نحو حلظي بنا ًء على بيانات ا�ست�شرافية
مربوطة مبنظومة منح الرتاخي�ص و�إدارة الطاقة اال�ستيعابية يف
القطاع يف حني بني"حماكي �إدارة ت�أثري الأمرا�ض" على �أ�سا�س

البيانات التاريخية املحلية ويدعم ب�شكل �أ�سا�سي جهود تخ�صي�ص
املوارد وحتديد �أولويات املبادرات الواجب �إطالقها وقد مت �إطالق
ن�ظ��ام ت��راخ�ي����ص دائ ��رة ال�صحة الإل �ك�ت�روين يف ي��ون�ي��و 2020
ليقدم حلوال مبتكرة للم�ستخدمني مبا ي�سهل و�صولهم خلدمات
الرتاخي�ص و�إجن��ازه��ا بكفاءة ودق��ة ل�ضمان ا�ستدامة منظومة
الرعاية ال�صحية.
وي �ق��وم م���ش��روع ن�ق��ل وت��و��ص�ي��ل امل�ستلزمات الطبية با�ستخدام
الطائرات بدون طيار "الدرون" املزمع �إطالقه يف العام 2022
على تطوير نظام و�شبكة تو�صيل متقدمة با�ستخدام الدرون
ت�ضم  40حمطة لدعم القطاع ال�صحي.
وباال�ستفادة من البنية التحتية املتطورة التي تتمتع بها الإمارة،
يهدف امل���ش��روع ال��ذي ميثل ت�ع��اون�اً م�شرتكاً ب�ين دائ��رة ال�صحة
�أبوظبي والهيئة العامة للطريان املدين و�شركتي ""SkyGo
و""Matternetاملتخ�ص�صتني يف جم��ال ال �ط��ائ��رات بدون
طيار �إىل حتقيق نقلة نوعية يف �سال�سل توريد ونقل امل�ستلزمات
الطبية والأدوي��ة والعينات ووحدات الدم وغريها بني املختربات
وال�صيدليات وبنوك ال��دم واملن�ش�آت ال�صحية يف خمتلف �أنحاء
الإم��ارة �أما م�شروع برنامج "م�سرعات الرعاية ال�صحية فيعمل
على دعم ال�شركات النا�شئة يف املجال ال�صحي وتقدمي بيئة مرنة
ت�ساهم يف منو ال�شركات النا�شئة بهدف تقدمي �أح��دث اخلدمات
ال�صحية ال��رق�م�ي��ة يف �إم� ��ارة �أب��وظ �ب��ي .وتتطلع دائ ��رة ال�صحة
�أبوظبي لدعم �أرب��ع �شركات نا�شئة متخ�ص�صة بتوفري احللول
املبتكرة للم�ساهمة يف تعزيز خدمات القطاع ال�صحي وجت�سيد
الأهداف اال�سرتاتيجية للدائرة واملتمثلة يف تعزيز قطاع الرعاية
ال�صحية يف الإمارة واالرتقاء بخدماته.

جيلياد �ساين�سز تطلق من�صة لإطالع مزودي الرعاية ال�صحية مب�ستجدات كوفيد19-
•• دبي  -وام:

�أعلنت "جيلياد �ساين�سز" عن �إطالق
تطبيق "كوم ت�شات"  -خدمة املحادثة
الذكية املتعلقة مبر�ض "كوفيد"-19
يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط  -ال�ستعرا�ض
�أح��دث التطورات العلمية والتدابري
التوجيهية الدولية حول �سبل عالج
"كوفيد."-19
وي ��وف ��ر ال �ت �ط �ب �ي��ق �إر� � � �ش � ��ادات حول
�أح ��دث الإج � ��راءات ال��واج��ب اتباعها
م��ع مر�ضى "كوفيد "-19ال �سيما
الإر�شادات املتعلقة بالعالج بامل�ضادات
ال�ف�يرو��س�ي��ة ح�ي��ث مت ت�صميم هذه ال �ت �ط �ب �ي��ق ب� �ه ��دف ت ��زوي ��د مقدمي
اخل��دم��ة ح �� �ص��ري �اً مل � ��زودي الرعاية الرعاية ال�صحية بدرا�سات �سريرية
ال���ص�ح�ي��ة يف دول جم�ل����س التعاون وغ�ي�ر ��س��ري��ري��ة من��وذج�ي��ة وخا�ضعة
ملراجعات النظراء ف�ض ً
ال عن توفري
اخلليجي وامل�شرق العربي.
و�أط �ل �ق��ت "جيلياد �ساين�سز" هذا معلومات م�ستخل�صة م��ن التجارب

ال���س��ري��ري��ة ال��دول �ي��ة امل�ن���ش��ورة حول
� �س�ل�ام ��ة امل ��ر�� �ض ��ى وف �ع ��ال �ي ��ة ع�ل�اج
املر�ض.
ويتوفر التطبيق ال��ذي ي�ضم �أحدث
البيانات ال�سريرية املتعلقة مبر�ض

"كوفيد "-19ع�ل��ى م�ت�ج��ري "�آب
�ستور" و"جوجل بالي" بالإ�ضافة
�إىل �إ�صدار خا�ص بالكمبيوتر.
وق��ال فريدريكو �سيلفا امل��دي��ر العام
ل��دى "جيلياد �ساين�سز" يف ال�شرق
الأو� �س��ط  :عمل فريقنا منذ حلظة
اك�ت���ش��اف ف�ي�رو���س ك��ورون��ا امل�ستجد
امل�سبب ملر�ض "كوفيد"-19على دعم
ج�ه��ود احل �ك��وم��ات وامل�ج�ت�م��ع الطبي
م ��ن خ �ل�ال ت �ق��دمي خ �ب��رات البحث
والتطوير التي متتد لعقود عديدة
يف جمال م�ضادات الفريو�سات حيث
ن�سعى �إىل دع��م �أخ���ص��ائ�ي��ي الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة م��ن خ�ل�ال ت��وف�ي�ر جميع
املعلومات املتعلقة ب�ه��ذا امل��ر���ض عرب
م�ن���ص��ة "كوم ت�شات" ال �ت��ي توظف
�أح ��دث ت�ق�ن�ي��ات ت�ع� ّل��م الآل ��ة ل�ضمان
حتقيق �أف�ضل النتائج للمر�ضى.

من جهته قال الدكتور �أحمد �صبحي
ا�ست�شاري الأم��را���ض امل�ع��دي��ة رئي�س
وح��دة ال��وق��اي��ة ال �ع��دوى ومكافحتها
يف م�ست�شفى القا�سمي بال�شارقة  :من
املهم لقطاع الرعاية ال�صحية اتباع
عمليات و�إج � ��راءات م��وح��دة ل�ضمان
�سالمة املر�ضى خا�صة بعد �أن فر�ضت
�أزم� ��ة "كوفيد "-19حت��دي��ات غري
م�سبوقة على نظام الرعاية ال�صحية
ترافقت مع حاجتنا لتعلم الكثري من
املعلومات للتعامل مع هذه الأزمة ..
ل�ك��ن مي�ك��ن للمن�صات ال�ط�ب�ي��ة مثل
"كوم ت�شات" �أن ت���س��اع��د الأط �ب ��اء
املخت�صني على اتخاذ قرارات منا�سبة
ل�ت�ح�ق�ي��ق �أف �� �ض��ل ال�ن�ت��ائ��ج ملر�ضاهم
م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير ال��و� �ص��ول ال�سهل
�إىل املعلومات العلمية بب�ساطة عرب
الأجهزة املحمولة.

جامعة عجمان �ضمن
�أف�ضل  30جامعة عربية
•• عجمان-وام:

توا�صل جامعة عجمان حتقيق �إجن ��ازات ب ��ارزة على
امل�ستوى الإقليمي بعدما �صنفت �ضمن �أف�ضل 30
جامعة يف املنطقة ح�سب العاملية للجامعات العربية
للعام .2022
و ب��ذل��ك تتقدم جامعة عجمان  5م��راك��ز ع��ن العام
امل��ا� �ض��ي و 15م��رك��زا خ�ل�ال ع��ام�ين ف�ق��ط لتم�ضي
بخطى ثابتة و�سريعة نحو الريادة فبني عامي 2018
و ،2022ا�ستطاعت �أن تتقدم  31مركزا يف ت�صنيف
م�ؤ�س�سة  QSللجامعات العربية.
فقد تبو�أت اجلامعة املرتبة الثانية يف فئة تنوع جن�سيات
الطلبة الدار�سني فيها ،واملرتبة ال�سابعة ع�شرة يف فئة
ال�سمعة ل��دى جهات التوظيف ح�سب ت�صنيف QS
للجامعات العربية للعام  2022ما يعك�س التزامها
املتوا�صل بالتميز الأكادميي والتنوع الثقايف.
وتعليقا على هذا الإجن��از املتميز ،قال الدكتور كرمي
ال�صغري ،مدير جامعة عجمان� " :أع��رب عن فخري
بالتقدم الكبري ال��ذي حققته اجلامعة بالرغم من
التحديات التي فر�ضتها اجلائحة وذلك بف�ضل دعم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو
املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ع�ج�م��ان و �سمو ال�شيخ عمار
ب��ن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س جمل�س

�أمناء اجلامعة ،وجهود �أع�ضاء الهيئتني التدري�سية
والإداري � ��ة وطلبتنا املوهوبني ".و�أ� �ض��اف " :ت�سعى
اجلامعة �إىل حتقيق التميز والتطوير ب�شكل م�ستمر،
وتوفري بيئة داعمة لالبتكار والبحوث العلمية بهدف
امل�ساهمة يف دف��ع عجلة التنمية داخ��ل دول��ة الإمارات
العربية وخارجها".
و على ال�صعيد العاملي فقد مت ت�صنيف جامعة عجمان
��ض�م��ن �أف �� �ض��ل  750ج��ام�ع��ة ح���س��ب م��ؤ��س���س��ة QS
لت�صنيف اجل��ام �ع��ات ال�ع��امل�ي��ة  QSWURللعام
 ،2022حمافظة بذلك على مكانتها املرموقة �ضمن
�أف�ضل  ?2.5جامعة يف العامل بالرغم من املناف�سة
العاملية ال�شديدة.
ويعود الف�ضل يف حتقيق ه��ذا التقدم البارز جلامعة
عجمان يف ت�صنيف م�ؤ�س�سة  QSللجامعات العربية
�إىل ت �ن��وع جن�سيات �أع �� �ض��اء هيئة ال�ت��دري����س الذين
مي �ث �ل��ون �أك�ث��ر م��ن  40دول� ��ة ح ��ول ال� �ع ��امل ،وتنوع
جن�سيات الطلبة الذين ينتمون �إىل �أكرث من  70دولة
حول العامل.
و على الرغم من مت�سك اجلامعة و فخرها بجذورها
و ثقافتها العربية �إال �أنها توفر بيئة مالئمة للتنوع
ال �ث �ق��ايف وداع� �م ��ة ل�ل�ن�ج��اح واالخ� �ت�ل�اف ب�ي�ن الطلبة
م��ن جميع اجلن�سيات وجتمع ب�ين �أف�ضل املمار�سات
الأكادميية املحلية والعاملية.
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حمدان بن حممد ي�صدر قرارين بتعيني م�ساعدين زايد اخلري تنفق قرابة  3ماليني اجلامعة العربية ت�شيد بقدرة م�صر والإمارات على ا�ست�ضافة م�ؤمتر تغري املناخ عامي  2022و2023
ملدير عام دائرة الت�شريفات وال�ضيافة يف دبي

•• دبي -وام:

�أ�صدر �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س
املجل�س التنفيذي لإم��ارة دبي قرار املجل�س رقم  48ل�سنة  2021بتعيني عبد
الرحمن عا�ضد را�شد املهريي م�ساعدا ملدير عام دائ��رة الت�شريفات وال�ضيافة
بدبي ل�ش�ؤون مرا�سم ويل العهد والت�شريفات .كما �أ�صدر �سموه القرار رقم 49
ل�سنة  2021بتعيني عمر عي�سى �سعيد عي�سى الفال�سي ،م�ساعدا ملدير عام دائرة
الت�شريفات وال�ضيافة بدبي ل�ش�ؤون مرا�سم نائب احلاكم .و يعمل بالقرارين من
تاريخ �صدورهما ،وين�شران يف اجلريدة الر�سمية.

•• دبي-وام:

درهم مل�ساعدة املر�ضى

قدمت جمعية دار الرب م�ساعدتها ل 64حالة حرجة ملر�ضى عجزوا عن توفري
كلفة العالج والعمليات اجلراحية التي اج��روه��ا وذل��ك بتوفري مبلغ مليونني
و� 827ألفا و 728درهما .و�أكد عابدين طاهر العو�ضي مدير عام بيت اخلري
�أن برنامج زايد اخلري ا�ستطاع ان يجمع منذ انطالقه عام  2020وحتى اليوم
ما يزيد عن  5ماليني درهم �ضمن م�ساعى بيت اخلري لتنويع مواردها اخلريية
بزيادة التطبيقات الإلكرتونية واملن�صات الإعالمية التي حتفز النا�س مل�ساعدة
احلاالت الإن�سانية وغوث املحتاجني واملع�سرين ودعم التعليم وغريها ا�ضافة اىل
ا�ستقبال طلبات امل�ساعدة عرب موقعها الإلكرتوين.

•• القاهرة-وام:

�أكد معايل �أحمد �أبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية
�أن ق�ضايا البيئة وتغري املناخ �أ�صبحت على قمة االهتمام ال�سيا�سي
العاملي و يزداد هذا الزخم يوما بعد يوم  ..و�أ�شاد يف هذا ال�صدد
برغبة م�صر والإم ��ارات يف ا�ست�ضافة �أع�م��ال م��ؤمت��ر الأطراف
يف اتفاقية الأمم املتحدة الإط��اري��ة لتغري املناخ عامي 2022
و 2023كونها ت�شري �إىل �إدراك ع��رب��ي عميق للأهمية التي
ميثلها العمل املناخي لتحقيق اال�ستقرار والنمو امل�ستدام .جاء
ذلك يف كلمته �أم��ام �أعمال ال��دورة الـ  32ملجل�س ال��وزراء العرب
امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة التي عقدت �أم�س الأول باجلامعة
العربية برئا�سة جمهورية م�صر العربية و التي �ألقاها نيابة عنه

ال�سفري كمال ح�سن علي الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون االقت�صادية.
و �أعرب عن ثقته التامة يف قدرة الإمارات وم�صر على ا�ست�ضافة
هذا احلدث املناخي العاملي الهام و�أنهما �ست�سخران �إمكاناتها كافة
لتوفري الظروف الكفيلة ب�إجناحه ودعا الدول العربية كافة �إىل
امل�شاركة بفاعلية يف �إجناح �أعمال مثل هذه امل�ؤمترات .و �أ�شار �إىل
�أن جدول �أعمال االجتماع حافل بالعديد من البنود ذات الأهمية
البالغة جلميع الدول العربية كونه يعقد يف وقت هام عقب انتهاء
اجلزء الأول من اجتماع الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة للتنوع
البيولوجي و التي ت�ست�أنف اجتماعاتها ح�ضوريا يف ال�صني بداية
ع��ام  2022وم��ع اخ�ت�ت��ام �أع �م��ال اج�ت�م��اع وزراء البيئة يف دول
االحت��اد م��ن �أج��ل املتو�سط بالقاهرة منذ �أي��ام و اللذين خرجا
ببيان حول البيئة وتغري املناخ.

خليفة بن طحنون يوا�صل زياراته لأ�سر وذوي ال�شهداء يف دبي ور�أ�س اخليمة والفجرية
�أ�سر وذوي ال�شهداء يف �إمارات دبي و ر�أ�س اخليمة والفجرية و تبادل معهم
•• �أبوظبي -وام:
الأحاديث الودية واطم�أن على �أو�ضاعهم من خمتلف النواحي.
وا��ص��ل ال�شيخ خليفة ب��ن طحنون �آل نهيان مدير تنفيذي مكتب �ش�ؤون ونقل ال�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان �إىل �أ�سر ال�شهداء و ذويهم حتيات
�أ�سر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد �أبوظبي �أم�س �سل�سلة زياراته لأ�سر وذوي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
ال�شهداء يف �إم��ارات ال��دول��ة .فقد زار ال�شيخ خليفة بن طحنون ع��ددا من الأعلى للقوات امل�سلحة  ..و�شدد على �أن القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات

العربية املتحدة تقدر ت�ضحيات �شهداء الوطن الأبرار و�أ�سرهم التي زرعت
يف نفو�سهم الت�ضحية والعطاء من �أجل الوطن وقال  ":ت�ضحياتهم اجلليلة
�ستظل خالدة يف ذاكرة الوطن و�ضمري الأمة".
و�أكد �أن مكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء �أخذ على عاتقه منذ ت�أ�سي�سه االهتمام
ب�أ�سر ال�شهداء ومتابعة احتياجاتهم وال�سعي بجد لت�أمني ظ��روف احلياة

الكرمية لهم مو�ضحا �أن املكتب �سيظل بكامل جاهزيته و ا�ستعداده للتوا�صل
مع �أ�سر ال�شهداء وتقدمي الدعم الالزم لهم .ت�أتي �سل�سلة الزيارات الدورية
يف �إط��ار حر�ص مكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء على التوا�صل الدائم مع �أ�سر
وذوي �شهداء الوطن يف خمتلف �أرج��اء الدولة وتلم�س احتياجاتهم و تتبع
�أحوالهم و ال�سعي من �أجل توفري �سبل احلياة الكرمية.

ابن بيه ي�سلط ال�ضوء على النظام املايل من املنظور الفكري وال�شرعي
•• دبي-وام:

�أ� � �ش� ��اد م� �ع ��ايل ال �� �ش �ي��خ ع �ب��د اهلل
ب��ن ب� ّي��ه رئ�ي����س جمل�س الإم ��ارات
للإفتاء ال�شرعي بالطموح الكبري
والتطلع ال��دائ��م للأف�ضل الذي
يطبع عمل دول��ة الإم��ارات ور�ؤية
ق �ي��ادت �ه��ا ال��ر� �ش �ي��دة وامل �ت �م �ث��ل يف
جناحها يف تنظيم معر�ض �إك�سبو
 2020ال��دويل الكبري ،والذي
ت�شارك فيه �أكرث من  190دولة
من خمتلف �أنحاء العامل .و�سلط
معاليه  -خالل م�شاركته يف �أعمال
م�ؤمتر "م�ستقبل النظام املايل"
ال ��ذي ينظمه م���ص��رف الإم� ��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة امل��رك��زي �ضمن

فعاليات معر�ض �إك�سبو 2020
دب ��ي  -ال���ض��وء ع�ل��ى دور الدولة
ال��ري��ادي خ�ل�ال ج��ائ�ح��ة كورونا،
حيث ب��ادرت بالت�ضامن وتقدمي
ي ��د ال� �ع ��ون وامل �� �س��اع��دة للبلدان
املت�ضررة من هذا الوباء باختالف
�أدي��ان �ه��ا و�أع��راق �ه��ا وتوجهاتها،
وج �ع �ل��ت �إغ ��اث ��ة الإن �� �س��ان حيثما
ك� � ��ان ه� ��ي ال� �ب ��و�� �ص� �ل ��ة وال � �ه� ��دف
الأ� � �س � �م� ��ى جل � �ه� ��وده� ��ا ،جم�سدة
بذلك الت�ضامن وال�ت�ع��اون الذي
ت��دع��و �إل�ي��ه ك��ل الأدي ��ان واملذاهب
الفل�سفية والأخالق النبيلة.
وحت � ��دث ع ��ن ال �ن �ظ��ام امل � ��ايل من
امل�ن�ظ��ور ال�ف�ك��ري وال���ش��رع��ي و�أن
�أه��م العوامل امل��ؤث��رة يف م�ستقبل

ال � �ن � �ظ � ��ام امل� � � � ��ايل ه� � ��و ال� �ت� �ط ��ور
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ال ��ذي ج ��اء نتيجة
لإدماج التقنية يف قطاع املال على
مدى العقود املا�ضية ..م�شرياً �إىل
ال���س��رع��ة امل��ذه�ل��ة ال�ت��ي تنمو بها
املعامالت الرقمية اليوم �إ�ضافة
�إىل ��ص�ع��ود ت��وج��ه ال�ت�م��وي��ل غري
املركزي الذي بد�أ يناف�س يف بع�ض
ال�ق�ط��اع��ات ال�ت�م��وي��ل التقليدي،
مبيناً احل��اج��ة �إىل اال�ستثمار يف
القطاعات البيئية اخل�ضراء.
و�أو�ضح معاليه �أن النظرة ال�سليمة
مل�ستقبل التمويل الإ�سالمي يجب
�أن ت�ن�ط�ل��ق م ��ن ال ��وع ��ي ب�أهمية
ال�ت�ج��دي��د واالج �ت �ه��اد يف الأحكام
وال � �ن� ��وازل امل �� �س �ت �ج��دة يف الواقع

امل �ع��ا� �ص��ر ،وت���س�تر��ش��د باملقا�صد
ال���ش��رع�ي��ة وروح ال�ق�ي��م الناظمة
لل�شريعة املطهرة.
وب �ّي��نّ �أن ال� ��� �س� ��ؤال امل� � ّل ��ح يف ظل
امل � �ت � �غ �ي�رات وال � �ت � �ح� ��دي� ��ات التي
يفر�ضها ال��واق��ع ،ه��و كيف ميكن
ل�ل�ت�م��وي��ل الإ� �س�ل�ام��ي �أن يحقق
�أه��داف��ه التناف�سية وي�ب�ق��ى وفيا
ملنبعه الأ�صيل وقيمه العليا ويف
ج ��اذب �ي ��ة امل �ق��ا� �ص��د والن�صو�ص
ال�شرعية ..م�شريا �إىل �أن م�ستقبل
ال �ت �م��وي��ل الإ�� �س�ل�ام ��ي ي �ك �م��ن يف
ال�ترك�ي��ز على ث�لاث��ة ع��وام��ل هي
املوائمة واملالئمة والإبتكار ومن
خ �ل��ال ذل � ��ك مي �ك��ن للإقت�صاد
اال� � �س �ل��ام � ��ي ت �ل �ب �ي ��ة احل� ��اج� ��ات

احلقيقية ل�لاق�ت���ص��اد والتعامل
م� ��ع ال� ��واق� ��ع اجل� ��دي� ��د للحركة
الإقت�صادية .
و�أك��د اب��ن ب ّيه �أن��ه من ال�ضروري
التعامل م��ع امل��ذاه��ب الإ�سالمية
جميعاً كمجموعة واحدة وبالتايل
الإ� �س �ت �ف��ادة م��ن ال �ث�روة الفقهية
ال �ك �ب�ي�رة ال� �ت ��ي ت ��زخ ��ر ب �ه��ا هذه
امل� ��ذاه� ��ب.وت � �ط� ��رق �إىل مقرتح
لتطوير معيار التوازن والتو�سط
ال � ��ذي ي �ق ��وم ع �ل��ى امل ��وائ� �م ��ة بني
ري.
الثبات والتغ ً
ودعا معايل ال�شيخ بن ب ّيه الهيئات
ال�شرعية بامل�ؤ�س�سات امل��ال�ي��ة �إىل
االنفتاح على الأق��وال يف املذاهب
الإ� �س�ل�ام �ي��ة امل �ت �ن��وع��ة ،والوعي

ب��احل��اج��ة امل �ل �ح��ة ل �ن �ظ��رة جدية
ور�ؤي� � � ��ة م �ت �ج ��ددة يف املعامالت
االق�ت���ص��ادي��ة امل �ع��ا� �ص��رة ،والعمل

على حتديث الأدوات االجتهادية
واملعايري التنظيمية يف االقت�صاد
الإ� �س�لام��ي مب��ا ي��راع��ي احلفاظ

على قيمه الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي منها
االن���ض�ب��اط وال�شفافية و�صيانة
حقوق املتعاملني.

�صقر غبا�ش يبحث مع رئي�س جمموعة ال�صداقة الربملانية الإماراتية الربازيلية �سبل تعزيز عالقات التعاون
•• �أبوظبي -وام:

ا� �س �ت �ق �ب��ل م� �ع ��ايل � �ص �ق��ر غبا�ش
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي،
يف م�ق��ر امل�ج�ل����س ب��أب��وظ�ب��ي �أم�س
�سعادة �إدواردو بول�سونارو رئي�س
جم �م��وع��ة ال �� �ص��داق��ة الربملانية
ال�برازي�ل�ي��ة الإم��ارات�ي��ة يف جمل�س
ال� � �ن � ��واب جل� �م� �ه ��وري ��ة ال�ب��رازي� ��ل
والوفد املرافق له.
ومت خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز
ع �ل�اق� ��ات ال� �ت� �ع ��اون يف امل� �ج ��االت
ال�سيا�سية والربملانية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية وال�سياحية
وال��ري��ا� �ض �ي��ة ،م ��ن خ�ل��ال تبادل
الزيارات وتعزيز التن�سيق والت�شاور
ح � �ي ��ال خم �ت �ل��ف ال �ق �� �ض ��اي ��ا ذات
االهتمام امل�شرتك وت�شكل �أولوية
لدى البلدين ،ال �سيما على �صعيد
تفعيل ودع ��م ال �ع�لاق��ات الثنائية
ب�ين اجل��ان�ب�ين مب��ا يج�سد حر�ص
وتطلعات قيادتي و�شعبي البلدين
ال�صديقني ،وي�ع��زز التن�سيق بني
امل�ؤ�س�سات الربملانية خالل امل�شاركة
يف الفعاليات الربملانية الدولية.

ح���ض��ر ال �ل �ق��اء �أع �� �ض��اء جمموعة
جلنة ال�صداقة م��ع ب��رمل��ان��ات دول
�أم��ري�ك��ا الالتينية ��س�ع��ادة ك��ل من
 :ط��ارق الطاير رئي�س املجموعة،
و�سعيد را�شد العابدي ،والدكتورة
�شيخة ع�ب�ي��د ال�ط�ن�ي�ج��ي ،ومرمي
م ��اج ��د ب ��ن ث �ن �ي��ة ،وه� �ن ��د حميد
العليلي .كما ح�ضر اللقاء �سعادة

ال��دك �ت��ور ع �م��ر ال�ن�ع�ي�م��ي الأم�ي�ن
العام للمجل�س الوطني االحتادي
و� �س �ع��ادة ��ص��ال��ح �أح �م��د ال�سويدي
� �س �ف�ير ال ��دول ��ة ل� ��دى جمهورية
ال �ب��رازي � ��ل االحت � ��ادي � ��ة و�� �س� �ع ��ادة
ف��رن��ان��دو لوي�سليمو �سايقريجا
�� �س� �ف�ي�ر ج � �م � �ه� ��وري� ��ة ال �ب��رازي � ��ل
االحتادية لدي الدولة.

ويف بداية اللقاء رحب معايل �صقر
غبا�ش برئي�س جمموعة ال�صداقة
ال�برمل��ان�ي��ة ال�برازي�ل�ي��ة الإماراتية
والوفد املرافق له ،مثمنا العالقات
املتينة بني دولة الإم��ارات العربية
املتحدة وجمهورية الربازيل على
خمتلف امل�ستويات.
كما �أ�شاد معاليه بالتطور امللحوظ

يف العالقات الثنائية بني البلدين،
خ��ا��ص��ة ب�ع��د زي ��ارة ف�خ��ام��ة جايري
ب��ول �� �س��ون��ارو ال��رئ�ي����س الربازيلي
ل � ��دول � ��ة الإم� � � � � � ��ارات يف �أك� �ت ��وب ��ر
 2019وال�ت��ي ت��وج��ت بالتوقيع
على مذكرة تفاهم ب�ش�أن ال�شراكة
اال�سرتاتيجية بني دولة الإمارات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة وجمهورية

الربازيل االحتادية.
واكد اجلانبان على �أهمية التوا�صل
والتن�سيق الربملاين بني اجلانبني
مب ��ا ي �� �س �ه��م يف �إث � � ��راء العالقات
امل�ت�م�ي��زة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن وال�شعبني
ال�صديقني مما يعزز ويج�سد عمق
وخ�صو�صية هذه العالقات وتعزيز
ال ��رواب ��ط امل���ش�ترك��ة ال �ت��ي ترتكز

دائرة البلديات والنقل ت�ستعر�ض �إجنازاتها يف �أ�سبوع جيتك�س للتقنية 2021
•• �أبوظبي-الفجر:

ت�شارك دائرة البلديات والنقل� ،ضمن جناح حكومة �أبوظبي يف فعاليات
معر�ض "�أ�سبوع جيتك�س للتقنية  ”2021والذي يقام خالل الفرتة من
� 17إىل � 21أكتوبر اجلاري� ،ضمن من�صة رقمية جتمع حتت مظلتها
 31جهة حكومية و�أكادميية يف �إم��ارة �أبوظبي حتت �شعار "حكومة
امل�ستقبل".
وتعر�ض دائرة البلديات والنقل واجلهات التابعة لها للزائرين جمموعة
من الربامج وامل�شاريع الرقمية التي تدعم التحول الرقمي الكامل للعمل
احلكومي ،وتركز على تطوير ج��ودة احلياة ل�سكان الإم��ارة ،مبا ي�ساهم
يف دعم قدرات الأفراد وتعزيز مكانة �أبوظبي العاملية كواحدة من �أف�ضل
الوجهات عاملياً للحياة والعمل.
وميكن للزوار م�شاهدة �سل�سلة من مقاطع الفيديو والتفاعل مع ال�شا�شات
الذكية �ضمن اجلناح للتعرف وجتربة بع�ض اخلدمات املبتكرة والرائدة
خ�صي�صا
التي تقدمها الدائرة ،والتي مت �إطالقها يف �أبوظبي وت�صميمها
ً

جلعل احلياة اليومية �أ�سهل لل�سكان ويدعم الأعمال التجارية مبا يدفع
بالنمو االقت�صادي امل�ستدام يف الإمارة.
وتعمل الدائرة حالياً على رقمنة خدماتها بن�سبة  100%وتبني �أحدث
تقنيات الذكاء اال�صطناعي ،وتقدم الدائرة ملحة خالل �أ�سبوع جيتك�س
تت�ضمن؛ م���ش��روع ح��اف�ل��ة ع�ن��د ال�ط�ل��ب ،وخ��دم��ات ال �� �ش ��ؤون امل�ؤ�س�سية
امل�شرتكة يف من�صة �سعيد ،وخدمات ال��دائ��رة املتكاملة على بوابة "مت"
الرقمية ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي ملحة عن (قمة �أبوظبي للمدينة الذكية)
املزمع انعقادها يف  23-22نوفمرب اجلاري والتي تعترب واحدة من �أهم
املن�صات الإقليمية املتخ�ص�صة يف ر�ؤية مدن امل�ستقبل.
ُيع ّد املعر�ض من�صة تكنولوجية عاملية تتيح الفر�صة حلكومة ابوظبي
للتعريف مب�ب��ادرات اجل�ه��ات احلكومية يف جم��ال اخل��دم��ات احلكومية،
واحللول احلكومية ،والبيانات والذكاء اال�صطناعي ،واملنظومة الرقمية،
ال�ت��ي يتم تطويرها ل��دع��م البنية التحتية ّ الرقمية لإم ��ارة ابوظبي،
ومتكني ودع��م وتقدمي منظومة حكومية رقمية ا�ستباقية ،متخ�ص�صة
ومتعاونة وامنة.

على تالقي الر�ؤى ووحدة املواقف
وال �� �ش��راك��ة امل�ت�ن��ام�ي��ة يف املجاالت
كافة ومبا يرتجم توجهات قيادتي
البلدين احلري�صتني على تطوير
ه � ��ذه ال � �ع �ل�اق ��ات وت��دع �ي �م �ه��ا يف
خمتلف املجاالت.
م��ن ج�ه�ت��ه �أ� �ش��اد � �س �ع��ادة �إدواردو
ب ��ول� ��� �س ��ون ��ارو رئ� �ي� �� ��س جمموعة

ال���ص��داق��ة ال�برمل��ان�ي��ة الربازيلية
رئ � �ي � ��� ��س جم � �م� ��وع� ��ة ال� ��� �ص ��داق ��ة
ال�برمل��ان�ي��ة ال�برازي�ل�ي��ة الإماراتية
يف جم �ل ����س ال � �ن� ��واب جلمهورية
الربازيل والوفد املرافق له بنجاح
تنظيم وا�ست�ضافة "اك�سبو 2020
دبي" ،ال��ذي يعك�س الثقة واملكانة
الرائدة لدولة االمارات.
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�شرطة �أبوظبي ت�ستعر�ض ممار�ساتها الرائدة يف احلد من الأزمات والكوارث
•• �أبوظبي-وام:

نظمت �إدارة ال�شرطة املجتمعية بقطاع �أم��ن املجتمع يف القيادة ل�شرطة �أبوظبي
بالتن�سيق مع مكتب �ش�ؤون املجال�س بديوان ويل عهد �أبوظبي حما�ضرة عن بعد
تزامناً مع اليوم العاملي للحد من الأزمات و الكوارث الذي ي�صادف � 13أكتوبر من
كل عام.
و ا�ستعر�ض ال��رائ��د حممد معتوق �آل علي م��ن �إدارة الأزم� ��ات وال �ك��وارث بقطاع
العمليات املركزية ب�شرطة �أبوظبي جهود دولة الإمارات العربية املتحدة الريادية يف
احلد من الأزمات والكوارث الفتاً �إىل دور �شرطة �أبو ظبي يف تبني الفكر اال�ستباقي
واال�ست�شرايف يف و�ضع املنهجيات وال�سيا�سات العلمية والعملية ف�ضال عن فرق العمل
كاملة اال�ستعداد واجلاهزية تطبيقاً ملنهجية الدولة مما ع��زز حتقيق النجاحات

املتميزة بالتعاون مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني.
و قال �إن الإم��ارات قدمت منوذجاً ا�ستثنائياً خالل �أزمة كورونا بتوجيهات القيادة
الر�شيدة التي اهتمت بتوفري كل املمكنات و الدعم و الرعاية ما انعك�س ذلك ايجابياً
يف بث الطم�أنينة يف نفو�س املواطنني واملقيمني وال��زوار و تكاتف اجلميع وتوحد
جهودهم والنتيجة كانت خروجا �أقوى من الأزمة بنجاح.
و تطرق �إىل ال�ع��وام��ل الأ�سا�سية املعتمدة يف ال��دول��ة للحد م��ن خماطر الكوارث
والأزم � ��ات ب��اع�ت�م��اد ع��وام��ل �أ��س��ا��س�ي��ة تت�ضمن تبني م�ف�ه��وم �إدارة امل�خ��اط��ر يف كل
اال�سرتاتيجيات التي تنتهجها و ت�أهيل العن�صر الب�شري على امل�ستويات كافة و �إدارة
البنية التحتية واحليوية و �سن الت�شريعات ذات العالقة ،وتوظيف �أح��دث النظم
والتطبيقات وا�ستقطاب اخلربات ذات الكفاءة واتباع ممار�سات ا�ست�شراف امل�ستقبل
ملواجهة خمتلف �أنواع الأزمات والكوارث .

وذكر الرائد حممد معتوق �آل علي �أن من �أبرز ما ينعم به املواطن واملقيم على �أر�ض
الإم��ارة ق��وة �أم��ن ال تكتفي ب ��إدارة الأزم��ة بل ت�ستبقها م�سخر ًة لذلك بني ًة حتتي ًة
ع�صرية وهو ما عزز قدرات ال�شرطة يف مواجهة جائحة كورونا � COVID19إذ
طبقت  29خط ًة م�سبقة يف جمال ا�ستمرارية الأعمال ،ما انعك�س �إيجابيا على �ضمان
�أمن �سكان الإمارة �أثناء التعامل مع الوباء� ،إىل جانب تفعيلها لـ 16خط ًة للحجر
واتباع �سيا�سة القوة الناعمة املعتمدة لديها يف حمالتها الإعالمية التفاعلية ،لتن�شر
بذلك الطم�أنينة بني �سكان الإم��ارة �أثناء احلملة الوطنية للتعقيم بالتن�سيق مع
�شركائها يف هذا املجال ،وبربط مبا�شر مع مركز االت�صال الوطني ،ومن خالل تعزيز
قنوات التوا�صل املتعددة مع املجتمع عرب مراكز ات�صال عونك وخدمة �أم��ان ومن
خالل برنامج كلنا �شرطة لت�ستقبل ما يناهز  4,866,231مكاملة ،وقد كانت �آثار
ذلك كله وا�ضح ًة يف و�صول ن�سب االلتزام باحلظر �إىل .98%
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املركز ي�شارك يف قمة �أقدر العاملية عرب نخبة من باحثيه وجناح خا�ص
•• دبي-الفجر:

�أط� � �ل � ��ق م� ��رك� ��ز ت ��ري � �ن ��دز للبحوث
واال� �س �ت �� �ش��ارات م��ن حت��ت ق�ب��ة �ساحة
ال��و��ص��ل ،م �ب��ادرة علمية حت��ت عنوان
ت��ري �ن��دز يف ق �ل��ب ال� �ع ��امل � -إك�سبو
 ،2020ح �ي��ث ب � ��د�أ ��س�ل���س�ل��ة من
ال �ف �ع��ال �ي��ات والأن �� �ش �ط ��ة يف احل ��دث
مب���ش��ارك��ة جميع م��وظ�ف�ي��ه انطالقا
م��ن �شعاره اجل��دي��د "من ا�ست�شراف
امل�ستقبل �إىل امل�شاركة يف �صنعه" .كما
�سي�شارك باحثوه ال�شباب يف جناحه
امل�ستقل بـ “قمة �أق��در العاملية" التي
�سيحت�ضنها م�ع��ر���ض "�إك�سبو دبي

."2020
وق��ال الدكتور حممد عبداهلل العلي
الرئي�س التنفيذي ملركز"تريندز":
"�إن �إك �� �س �ب��و ي�ح�م��ل ر� �س��ال��ة ور�ؤي � ��ة
ح � �� � �ض� ��اري� ��ة م� �ي� �ث ��اق� �ه ��ا ال �ت �� �س ��ام ��ح
والتعاي�ش" ،و"�أن وامل�شاركة يف قمة
�أقدر العاملية ،وح�ضور تريندز يف قلب
احلدث بجناح م�ستقل؛ ي�أتي انطالقاً
من عاملية توجهه و�أهمية هذا احلدث
الدويل وطبيعته ك�أحد �أبرز املن�صات
العاملية اقت�صادياً ومعرفياً".
وا� �ض��اف ان جمل�س ت��ري�ن��دز لل�شباب
الباحثني عقد ام����س اج�ت�م��اع�اً حتت
قبة �ساحة الو�صل مت خالله مناق�شة

عدد من االمور البحثية وامل�ستقبلية ،
كما �سيعقد مركز تريندز اال�ست�شاري
اجتماعا مماثال قريبا يف قلب احلدث
ملناق�شة اخلطط امل�ستقبلية.
وذكر الدكتور العلي �أن جمموعة من
ال�شباب الباحثني يف مركز "تريندز"
� �س �ت �ع��ر���ض يف ق �م��ة �أق � � ��در العاملية
جتاربها يف البحث العلمي الر�صني؛
ف�ي�م��ا ��س�ي�ع��ر���ض اجل �ن��اح اخل��ا���ص بــ
"تريندز" م�شاريع املركز امل�ستقبلية،
و�أبرز الإ�صدارات ،والكتب ،والبحوث
حول خمتلف الق�ضايا .و�أ�شار �إىل �أن
فعاليات "تريندز " �ستت�ضمن �أي�ضاً
حم��ا��ض��رات وور� ��ش ع�م��ل بحثية من

منطلق روح �شعار املركز الذي ي�سعى
�إىل ��ص�ن� ِع امل�ستقبل وامل���ش��ارك��ة فيه،
و�شعار �إك�سبو "توا�صل العقول و�صنع
امل�ستقبل" ،وذل��ك يف تعبري عن �سمو
الهدف يف الدعوة �إىل العمل اجلماعي
من �أج��ل خدمة الإن�سانية ،وبث قيم
التعاي�ش والت�سامح ون�ب��ذ الكراهية
والعنف ،وحتقيق اال�ستقرار والتنمية
امل�ستدامة .و�أو�ضح الدكتور العلي �أن
م�شاركة م��رك��ز "تريندز" يف �إك�سبو
ت�ت�م��ا��ش��ى �أي �� �ض �اً م��ع اال�سرتاتيجية
ال�ع��ام��ة ل��ه ،وت ��ؤك��د عامليته يف ر�ؤيته
للأحداث والق�ضايا .حتقيقاً للريادة
واالب �ت �ك��ار ،وت �ع��زي��زاً مل�ف�ه��وم التنمية

امل�ستدامة؛ م�شرياً �إىلى �أن م�شاركة
"تريندز" يف �إك���س�ب��و دب��ي ،2020
ت���ش�ك��ل ف��ر� �ص��ة ل �ت �ق��دمي خمرجاته
ال�ب�ح�ث�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة .وق ��ال �إن �إك�سبو
العاملي يحمل ر�سالة ور�ؤي��ة ح�ضارية
ميثاقها الت�سامح والتعاي�ش ،والتنوع
ال �ث �ق��ايف وال �ع �ل��م وامل �ع ��رف ��ة ،وي�شكل
م�ن���ص��ة ع��امل �ي��ة ج��ام �ع��ة ال�ست�شراف
م�ستقبل م�شرق تنعم فيه الأجيال
امل �ق �ب �ل��ة ،وت�ت�ط�ل��ع ن �ح��و �آف � ��اق �أرح ��ب املختلفة  ،فيما ق��ام ال��دك�ت��ور حممد العربية ال�سعودية ،ودول ��ة الإم ��ارات
و�أو� �س��ع م��ن ال�ت�ع��اون ل�صنع التاريخ .ع�ب��د اهلل ال�ع�ل��ي ال��رئ�ي����س التنفيذي العربية امل�ت�ح��دة ،وامل��رك��ز االعالمي
اىل ذلك  ،قام موظفو مركز تريندز ملركز تريندز للبحوث واال�ست�شارات الك�سبو  ،اطلع خاللها على ما ت�ضمه
ام ����س ب ��زي ��ارة مل �ع��ر���ض اك �� �س �ب��و دبي على ر�أ�س وفد مرافق بزيارة الجنحة االجنحة من م��واد معربة عن تاريخ
 ، 2020حيث جتولوا بني اجنحته ك ��ل م ��ن االمم امل� �ت� �ح ��دة ،واململكة وح�ضارة هذه الدول  ،وقدم الدكتور

حممد العلي درع املركز مل�سئويل هذه
االجنحة واملركز االعالمي  ،م�شيدا
مب��ا تت�ضمنه م��ن ان�شطة وفعاليات
حول هذه الدول وتاريخها وح�ضارتها
وخططها امل�ستقبلية.

جامعة الإمارات تدعم �إجنازات الدولة يف جمال حماية البيئة
•• العني-الفجر:

ت�شارك جامعة الإم ��ارات العربية
املتحدة يف االحتفاء باليوم العربي
للبيئة ،وال ��ذي ُي���ص��ادف ي��وم 14
�أك �ت��وب��ر م��ن ك��ل ع ��ام ،وه ��و اليوم
ال� ��ذي اج�ت�م��ع ف�ي��ه وزراء البيئة
العرب يف العا�صمة التون�سية �سنة
 ،1986ع �ق��ب �إ�� �ص ��دار جمل�س
جامعة الدول العربية للقرار رقم
 ،4738الذي ن�ص على ت�أ�سي�س
جمل�س ال��وزراء العرب امل�س�ؤولني
ع��ن � �ش ��ؤون البيئة ،ب�ه��دف تنمية

ال � �ت � �ع ��اون ال� �ع ��رب ��ي يف امل� �ج ��االت
ذات ال���ص�ل��ة ،وحت��دي��د امل�شكالت
ال �ب �ي �ئ �ي��ة ال��رئ �ي �� �س �ي��ة يف الوطن
العربي ،و�أولويات العمل الالزمة
ملواجهتها ،وك��ذا العالقة القائمة
بني البيئة والتنمية.
وق � � � ��ال ال � ��دك� � �ت � ��ور حم � �م� ��د علي
الذيب� ،أ�ستاذ ُم�شارك ،ق�سم علوم
احل �ي��اة يف ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم بجامعة
الإم � ��ارات" :تمُ ّثل حماية البيئة
و� � �ض � �م ��ان ا�� �س� �ت ��دام ��ة م � ��وارده � ��ا
الطبيعية وت�ن� ّوع�ه��ا البيولوجي
وتعزيز تناف�سية الدولة يف جهود

العمل م��ن �أج��ل البيئة ،الأولوية
اال�سرتاتيجية ل��دول��ة الإم� ��ارات،
ل� ��ذا ي �ت � ّم ال �ع �م��ل ع�ب�ر منظومة
ُم�ت�ك��ام�ل��ة ت�شمل �إق� ��رار القوانني
والت�شريعات الهادفة �إىل حماية
البيئة� ،إط�لاق امل�شاريع والربامج
وامل ُ �ب��ادرات ال�ت��ي ُت�سهم يف حتقيق
�أه ��داف وط�م��وح��ات ال��دول��ة وفقاً
لأعلى املعايري العاملية".
و�أو�ضح الدكتور حممد" :ويت�صدّر
نهج دعم �إجنازات الدولة يف جمال
ح �م ��اي ��ة ال �ب �ي �ئ ��ة ،ا�سرتاتيجية
ج��ام�ع��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة .ومن

ه ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ي �ت �ب��و�أ ق �� �س��م علوم
احل� � �ي � ��اة يف ج ��ام� �ع ��ة الإم � � � � ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة م��رك��ز�أ متقدماً
يف درا�سة بيئة دول��ة الإم��ارات وما
ي��رت�ب��ط ب�ه��ذه البيئة م��ن عوامل
حملية وعاملية .وقد ر ّكزت �أبحاث
�أع �� �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري����س وطالب
ال��درا� �س��ات العليا يف الق�سم على
درا�سة الكائنات احلية يف البيئتني
ال�ب�ري��ة وال �ب �ح��ري��ة ،ب �ه��دف فهم
ال�ع�لاق��ات امل�ت�ب��ادل��ة ب�ين ك��ل كائن
وو� �س �ط��ه امل�ح�ي��ط  ،وك��ذل��ك �سرب
�أبعاد الت�أثريات ال�سلبية الناجمة

عن تغريات املناخ والتلوث ،حيث
ّ
مت ��ت درا�� �س ��ة ال �ط �ي��ور ال�ب�ري��ة يف
اجل ��زر ال�ساحلية ،و ديناميكيات
املر�ض والبيئة لبع�ض احليوانات
ال�بري��ة وال��داج �ن��ة .وق��د ت�ضمنت
الأبحاث �أي�ضاً درا�سة طويلة الأمد
ع�ل��ى ط��ائ��ر ال �غ��اق ال���س�ق�ط��ري يف
بع�ض جزر الدولة .و�أي�ضاً �شملت
الدرا�سات اخلا�صة بعلم املحيطات
وعلم البيئة املائية درا�سة مو�سعة
على �أ�سماك القر�ش" .
و�أردف�" :أما بخ�صو�ص الإدارة
امل���س�ت��دام��ة للنظم الإيكولوجية

نادي �سيدات ال�شارقة يدعو ال�سيدات �إىل لقاء اللياقة وال�صحة غدا
•• ال�شارقة-الفجر:

ي �� �س �ت �ع��د ن � ��ادي � �س �ي ��دات ال�شارقة
ل�ت�ن�ظ�ي��م ف �ع��ال �ي��ة " ل �ق��اء اللياقة
وال�صحة" يف ن�سخته الأوىل يوم
غ��دا بالتعاون م��ع القافلة الوردية
�إح ��دى م �ب��ادرات "جمعية �أ�صدقاء
م��ر� �ض��ى ال�سرطان" .ويخ�ص�ص
ال � �ن� ��ادي  50%م ��ن ري � ��ع تذاكر
الفعالية ل�صالح القافلة الوردية
دع �م �اً جل �ه��وده��ا يف ت �ع��زي��ز الوعي
ب�أهمية الك�شف املبكر ع��ن �سرطان
الثدي.
وتتمثل الفعالية بح�ص�ص لياقة
ب��دن �ي��ة ت �ق��دم �ه��ا م ��درب ��ات اللياقة
امل �ع �ت �م��دات دول� �ي� �اً ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ال �ع��دي��د م ��ن الأن �� �ش �ط��ة ال�صحية
كالور�ش املتنوعة يف جماالت التغذية
و�صحة اجل�سم ،واجلل�سات احلوارية
التثقيفية والتحفيزية.
وت �ق��ام ال�ف�ع��ال�ي��ة م��ن ال���س��اع��ة 10
�صباحاً وحتى  8م�ساء مبقر النادي
بال�شارقة ،ويتاح الدخول للفعالية
جماناً ،ويتطلب احلجز امل�سبق ودفع
ال��ر� �س��وم ل�ل�م���ش��ارك��ة يف احل�ص�ص
الريا�ضة فقط.
وت�أتي هذه الفعالية �ضمن م�ساعي
ال �ن ��ادي امل���س�ت�م��رة لإل �ه ��ام ومتكني
ال�سيدات لتبني منط حياة �صحي،
واتخاذ خطوات عملية جتاه ممار�سة

ال �ن �� �ش��اط ال� �ب ��دين ال � ��ذي ينعك�س
ب�إيجابية على �أ�سلوب احلياة العام
وي��دع��م ج �ه��ود ال �ن��ادي يف االرتقاء
ب ��امل ��ر�أة وب��ال �ت��ايل ت�ع��زي��ز ا�ستدامة
ال�صحة والرفاه للمجتمع ككل.
وح ��ول ال�ف�ع��ال�ي��ة؛ �أو� �ض �ح��ت خولة
ال���س��رك��ال م��دي��ر ع��ام ن ��ادي �سيدات
ال�شارقة� ،أنه بحمد اهلل عاد النادي
ل�ت�ق��دمي ك��اف��ة ف�ع��ال�ي��ات��ه وبراجمه
لع�ضواته وزائراته .حيث يحفل يوم
الفعالية بالن�شاطات املختلفة التي
تهدف �إىل حث ال�سيدات على اتخاذ
خيارات �صحية والتمتع بحياة �أكرث
ن�شاطاً وح�ي��وي��ة .مم��ا يعك�س ر�ؤية
ال�ن��ادي ودوره يف النهو�ض بالوعي
العام نحو بناء جمتمع �صحي و�آمن
يف �إمارة ال�شارقة.
و�أ� �ض��اف��ت� :إن�ن��ا ن��ؤم��ن بعمق ت�أثري
املر�أة يف حميطها ،و�إدراك جوهرية
ه��ذا ال��دور يجعلنا نبذل كل املوارد
والإم � �ك ��ان ��ات ل��دع �م �ه��ا وتزويدها
بالو�سيلة التي جتعلها تنطلق وتبدع
وت��رت �ق��ي ب��ذات �ه��ا �أو ًال ث��م �أ�سرتها
وجمتمعها.
و�أو��ض�ح��ت �أن ال �ن��ادي ب ��دوره يقدم
الطرق املبتكرة على الدوام لت�شجيع
ك ��ل ام� � ��ر�أة ع �ل��ى �أن جت ��رب وتنعم
بالعافية والن�شاط وت�صل با�ستمرار
�إىل ن�سخة �أف�ضل من نف�سها.
وي� �ب ��د�أ ب��رن��ام��ج ال �ف �ع��ال �ي��ة بح�صة

اليوغا ال�صباحية مع املدربة �سارة
مدينا ،وجل�سات الت�أمل التي ت�ساعد
على ال�شعور بال�سالم وحت�سني �صحة
اجل�سد والتنف�س مع نيلي مريي�س،
ك�م��ا ي�شمل ال�برن��ام��ج ع�ل��ى حتدي
 Bootcampوالتي �سيقدمها
م��درب��ات م��ن م��رك��ز ال�ل�ي��اق��ة 180
وتت�ضمن تدريبات م�شوقة وجوائز
ق�ي�م��ة ل�ت�ح�ف�ي��ز ال �ن �� �ش��اط البدين.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ح���ص����ص التدريب
ب �ت��وظ �ي��ف الأج� � �ه � ��زة الريا�ضية
امل� �ب� �ت� �ك ��رة ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع �شركة
 Technogymوبا�ستخدام
�أجهزتها االح�تراف�ي��ة العاملية ،كما
��س�ت�ن�ظ��م ح���ص����ص مت��اري��ن حركية
خا�صة بتعزيز التوازن وحت�سني قوة
اجل�سد.
وتنفذ الفعالية ح�صة ركوب الدراجة

الثابتة مع �أف�ضل مدربي الدراجات
بتعاون مع Storm Cycling
والتي �ستعقد وق��ت غ��روب ال�شم�س
لال�ستفادة من ت�أثري هذا التوقيت
على الرتابط الذهني واجل�سدي.
وتتيح الفعالية الفر�صة للم�شاركات
ب�ت��ذوق �أ��ش�ه��ى امل ��أك��والت م��ن خالل
ور� ��ش ال�ط�ع��ام ال���ص�ح��ي التفاعلية
ال� �ت ��ي � �س �ت �ق��ام يف ك ��اف� �ي ��ه ك � ��والج،
و�أب ��رزه ��ا ور� �ش��ة ت�ع�ل��م ط ��رق �إع ��داد
و�صفات الأغذية غري املطبوخة مع
�أخ�صائية التغذية نيلي مريي�س،
و ور�� �ش ��ة ال �� �ش��وك��والت��ة ال�صحية
م ��ع � �ش��رك��ة Co_chocolat
 .ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت�ن�ظ�ي��م "بازار"
م�صغر يحوي �أك�شاكاً منوعة تعر�ض
خمتلف املنتجات اخلا�صة بال�صحة
واجل �م��ال والأزي� ��اء .و ف��ر���ص �شراء
امل � ��أك� ��والت ال�ع���ض��وي��ة والطازجة.
واقتناء املالب�س ال�شاطئية من عدد
من العالمات التجارية املنتقاة.
كما تتخلل الفعالية جل�سات حوارية
ت��وع��وي��ة �أب ��رزه ��ا ح� ��وار ب �ع �ن��وان "
تقدير ال ��ذات "مع ال��دك�ت��ورة ناديا
بوهناد ا�ست�شارية نف�سية وتربوية،
وجل�سة افح�صي لت�أمني مع املثقفة
ال�صحية جميلة �إبراهيم من فريق
�أ� �ص��دق��اء م��ر��ض��ى ال���س��رط��ان حول
�أه�م�ي��ة الك�شف املبكر ع��ن �سرطان
ال � �ث� ��دي .وت �� �ض��ام �ن �اً م ��ع �أه � ��داف

ال�ف�ع��ال�ي��ة ال��داع �م��ة ل�صحة امل ��ر�أة؛
تتواجد القافلة ال��وردي��ة بعيادتها
ال �ط �ب �ي��ة امل�ت�ن�ق�ل��ة يف م �ق��ر النادي
خالل يوم الفعالية ،لعمل فحو�صات
الك�شف املبكر واملاموجرام ،وتقدمي
الإر� � � �ش� � ��ادات ح� ��ول ك �ي �ف �ي��ة �إج � ��راء
ال �ف �ح ����ص ال� ��ذات� ��ي .ح �ي��ث �س ُتقدم
ب���ش�ك��ل جم� ��اين جل �م �ي��ع ال�سيدات
دون احل��اج��ة للت�سجيل امل�سبق من
قبلهن ،و�سينظم دخولهن للعيادة
وفق �إجراءات ال�سالمة االحرتازية.
كما ت�شارك مرافق النادي الأخرى
يف " ل� �ق ��اء ال �ل �ي��اق��ة وال �� �ص �ح��ة "
بالعديد م��ن العرو�ض والأن�شطة،
�أبرزها عرو�ض ح�صرية على باقات
ع�ضوية ال �ن��ادي ل�سنة و � 6شهور.
وم�شاركة م��رك��ز وح�ضانة ب�ساتني
م ��ن خ�ل��ال رك� ��ن الأط � �ف� ��ال ال ��ذي
يقدم خمتلف الور�ش الفنية كور�ش
احل� ��رف ال �ي��دوي��ة وال� ��زراع� ��ة ،وفن
جتديل ال�شعر ،وغريها.
وي� ��� �ش ��ارك م ��رف ��ق " ك � ��والج مركز
املواهب” ب �ف �ع��ال �ي��ات ت �ب �ع��ث على
تعزيز الفكر ال�صحي عرب تخفيف
ال� ��� �ض� �غ ��وط وال � �ت� ��وت� ��ر م� ��ن خ�ل�ال
�أن �� �ش �ط��ة امل��ر� �س��م احل � ��ر ،وال ��ور� ��ش
احلرفية ك�صناعة ال�ف�خ��ار .ويقدم
م�ن�ت�ج��ع دل � ��وك ال �� �ص �ح��ي وبوتيك
�أورك �ي��د للجمال ع��رو��ض�اً ح�صرية
وا�ست�شارات جمانية.

ال�صحراوية ،فقد ّ
مت �إجناز �أبحاث
در�ست ت�أثري تغري املناخ على النظم
البيئية ال�صحراوية .وكذلك ر ّكزت
بع�ض الأب�ح��اث على درا�سة ت�أثري
�إث ��راء ث��اين �أك�سيد ال�ك��رب��ون على
ال�ن�ب��ات��ات ال���ص�ح��راوي��ة و�إمكانات
عزل الكربون يف الرتبة يف البيئة
املحلية .وللح ّد من الآثار ال�سلبية
ل �ل �ك �ي �م��اوي��ات ال ��زراع� �ي ��ة ف �ق��د مت
�إجناز �أبحاث ركزت على ا�ستخدام
ال�ك��ائ�ن��ات احل�ي��ة الدقيقة املفيدة
ك��أ��س�م��دة ح�ي��وي��ة وك�ع��وام��ل حتكم
بيولوجية لتقليل االع�ت�م��اد على

ال �ك �ي �م��اوي��ات يف ال� ��زراع� ��ة ودع ��م
الزراعة الع�ضوية لتقدمي منتجات
�صحية يف ظ��روف �إن �ت��اج �صديقة
للبيئة".
واخ� �ت� �ت ��م ال ��دك� �ت ��ور حم �م��د علي
ت�صريحه بالقول" :جتدر الإ�شارة
هنا �إىل �أن ق�سم علوم احل�ي��اة قد
و��ض��ع �أ��س��ا��س�اً متيناً وبنية حتتية
واع��دة لدرا�سة جينات وجينومات
الكائنات احلية يف الدولة .فقد ّ
مت
�إجناز ون�شر �أبحاث حول جينوم كل
م��ن طائر احل�ب��ارى ون�ب��ات الغاف
وح�شرة �سو�سة النخيل احلمراء.

ومازالت جامعة االمارات م�ستمرة
يف تقدمي الأبحاث لفهم وحماية
البيئة بالتعاون والتن�سيق الدائم
م��ع ك��اف��ة اجل�ه��ات املعنية حتقيقاً
لأه��داف�ه��ا اال�سرتاتيجية يف دعم
جهود القيادة الر�شيدة".
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كوكي
ر�ش �سناك
رخ�صة رقم CN 2853140: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/ليدر
مل�سك الدفاتر واال�ست�شارات ال�ضريبية
رخ�صة رقم CN 2891753: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/ليلك
للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2895613: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 1141981:باال�سم التجاري:بوند لالعمال
املعدنية ذ.م.م  ,الغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/رويال التما هو�س
مايد للخدمات التنظيف ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2527852:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سوندرادا�س كاالثيل نهاليل باراجنودان %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�سيتى بت واردى كا�سبا
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/رودك�س
للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1143898: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�/سن�شري للمواد
الغذائية رخ�صة رقم CN 3786133:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي �سامل علي �سامل الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد يو�سف ابراهيم بوعتابه الزعابي
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/كافترييا رمال
الغربية رخ�صة رقم CN 1813929:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ح�سن �سيف احمد هميله املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حميد عبداهلل مراد حممد الري�سى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة يو�سف للمقاوالت

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة بيت الألوان
لأعمال الأ�صباغ
رخ�صة رقم CN 1116374:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد �شفيع العلم �سونا مياه %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حممد عبدالكرمي غلوم حممد البلو�شى من مالك �إىل وكيل خدمات
 %تعديل ن�سب ال�شركاء
حممد عبدالكرمي غلوم حممد البلو�شى من � % 100إىل %0
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/ترى فالور للنقليات
واملقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 3839167:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سامل عبداهلل �سامل ح�سن احلو�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد جنم عبداهلل �سيار احلو�سني
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/رويال
بريد للمنا�سبات
رخ�صة رقم CN 2665840: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)
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�إعــــــــــالن

العامة رخ�صة رقم CN 1103587: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 /م�ؤ�س�سة يو�سف للمقاوالت العامة
YOUSIF GENERAL CONTRACTING EST

�إىل  /يو�سف للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
YOUSIF GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة املعدات الع�سكرية  -باجلملة 4659960
تعديل ن�شاط  /حذف جتارة عامة 4690018
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 مطعم 5610001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003
تعديل ن�شاط  /حذف جتهيز الفطائر واملعجنات 5621004
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/ور�شة م�صفح لت�صليح
ال�سيارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1043931:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبدول حنان ابو حم�سن %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �سليمان خمي�س يعقوب القبي�سى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدول حنان ابو حم�سن
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سليمان خمي�س يعقوب القبي�سى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ابو حم�سن نظم الهدى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مزرعة وادي اجلري للدواجن ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1729628:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبداهلل على حمد العجيد الدرمكى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبداهلل على حمد العجيد الدرمكى من � % 50إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد على حمد على الدرمكى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 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 /مزرعة وادي اجلري للدواجن ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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العدد  13367بتاريخ 2021/10/15

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مو�س�سة االجواء للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 1892234:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /مو�س�سة االجواء للتجارة العامة
AL AJWA GENERAL TRADING ESTABLISHMENT

�إىل /االجواء للتجهيزات الع�سكرية
AL AJWA FOR MILITARY EQUIPMENT

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صيدلية العني املركزية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1470985:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل جن�سية ال�شركاء  /زياد امري احمد �صالح من الأردن �إىل الإمارات العربية املتحدة
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /زياد امري احمد �صالح من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /زياد امري احمد �صالح من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف االء حممود احمد حممد ال�شلبى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*1اىل 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� /صيدلية العني املركزية ذ.م.م
AL AIN CENTRAL PHARMACY L.L.C

�إىل� /صيدلية العني املركزية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALAIN CENTRAL PHARMACY 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)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا بانيني دي كازا
رخ�صة رقم CN 2704466:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /كافترييا بانيني دي كازا
PANINI DI CASA CAFETERIA

�إىل /مطعم بانيني دي كازا
PANINI DI CASA RESTAURANT

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ريت�ش �ستون للمقاوالت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 3767830:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبري احمد �صالح الريا�شى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /جميله احمد حممد الرميثى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /جميله احمد حممد الرميثى من � % 100إىل %51
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ريت�ش �ستون للمقاوالت وال�صيانة العامة
RICHSTONE CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

�إىل /ريت�ش �ستون للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
RICHSTONE CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سيفني �سكاي لتجارة املواد الغذئية � -شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ م م رخ�صة رقم CN 4174133:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
من�صور عبدالكرمي بديوى حميد الكبي�سى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /من�صور عبدالكرمي بديوى حميد الكبي�سى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد نور االفري %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /سيفني �سكاي لتجارة املواد الغذئية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SEVEN SKY FOODSTUFF TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل� /سيفني �سكاي لتجارة املواد الغذئية ذ.م.م

SEVEN SKY FOODSTUFF TRADING L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

WADI AL JEER POULTRY FARM L.L.C

�إىل  /مزرعة وادي اجلري للدواجن � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
WADI AL-JER POULTRY FARM - SOLE PROPRIETORSHIP L L C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سنام لت�أجري خيول النزهة
رخ�صة رقم CN 3925548:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
احمد عبداهلل �سامل بن طوق احلو�سنى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد عبداهلل �سامل بن طوق احلو�سنى من � % 100إىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ماجد على ماجد على احلو�سنى من مدير �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ماجد على ماجد على احلو�سنى من � %0إىل %50
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /سنام لت�أجري خيول النزهة
SANAM FOR RENTAL OF PICNIC HORSES

�إىل� /سنام لتاجري خيول النزهة ذ.م.م
SANAM FOR RENTAL OF PICNIC HORSES L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�سوق رايب ماركت يبد�أ ا�ستقبال العائالت يف �أكادميية �شرطة دبي اليوم
يف ال�ف�ع��ال�ي��ات امل�ت�ن��وع��ة م��ع الأخ ��ذ ب�ع�ين االع �ت �ب��ار تطبيق
•• دبي -وام:
الإج� ��راءات وال�ت��داب�ير االح�ترازي��ة للوقاية م��ن بفريو�س
ُتطلق القيادة العامة ل�شرطة دبي بالتعاون مع �شركة "رايب كورونا ،مبا ي�ضمن �صحة و�سالمة امل�شاركني والزوار.
ماركت" ال �ي��وم اجل�م�ع��ة ،ف�ع��ال�ي��ات و�أن���ش�ط��ة ��س��وق "رايب ويعر�ض املو�سم اجلديد من �سوق "رايب ماركت " ،جمموعة
ماركت" يف �أكادميية �شرطة دب��ي مبنطقة �أم �سقيم ،حيث م��ن ال �ع�لام��ات ال �ت �ج��اري��ة امل�ح�ل�ي��ة م�ك��ون��ة م��ن م�شغوالت
يُعد ال�سوق من�صة جمتمعية تفاعلية جتمع العائالت يف حرفية و�أعمال يدوية من �أزياء و�إك�س�سورات ولوحات فنية،
ال�ه��واء الطلق حل�ضور العديد م��ن الأن�شطة والفعاليات �إىل جانب عر�ض ملنتجات املزارعني من فواكه وخ�ضروات
والعرو�ض الرتفيهية التي ت�ستمر �إىل الأول من �شهر مايو ع���ض��وي��ة وال �ع��دي��د م ��ن �أ� �ص �ن��اف الأط �ع �م��ة اخل��ال �ي��ة من
من العام املُقبل.
اجللوتني.
ويُتيح �سوق "رايب ماركت" لزواره اال�ستمتاع ب�أجمل الأوقات ك�م��ا وي��وف��ر ال���س��وق جت��رب��ة �إ��س�ت�ث�ن�ئ��اي��ة ورائ� ��دة للأطفال

م��ن خ�لال جمموعة م��ن الأل �ع��اب منها ال�ق�لاع املطاطية،
والرتامبولني ،وحتديات النيجنا ،وك��رة القدم �إىل جانب
جتربة ركوب البوين ،والأح�صنة ،ومتكني الأطفال برفقة
ذويهم من االقرتاب من احليوانات الأليفة.
كما ويت�ست�ضيف ال�سوق ور�ش عمل وعرو�ضا مو�سيقية حية
وجل�سات للياقة البدنية و�أن�شطة تعليمية� ،إىل جانب تقدمي
�إدارة التوعية الأم�ن�ي��ة يف الإدارة العامة لإ��س�ع��اد املجتمع
بال�شراكة م��ع ال���ش��راك��اء جمموعة م��ن الأن���ش�ط��ة كركوب
الأح�صنة ال�صغرية ،وم�شاهدة ال�سيارات الفارهة ،والكالب
البولي�سية ،وغريها من العرو�ض.

07

حمدان بن زايد :يف عام اخلم�سني ..نحتفي بزفاف
 50عري�سا من �أبناء منطقة الظفرة
•• الظفرة  -وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زايد
�آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
ال �ظ �ف��رة �أن ع ��ام اخل�م���س�ين ميثل
ان �ط�لاق��ة ج��دي��دة ن �ح��و امل�ستقبل
الواعد الذي ينتظر دولة الإمارات
و� �س�ي �ك��ون ب��داي��ة ج��دي��دة مل�ستقبل
م �ل��يء ب � ��الإجن � ��ازات والطموحات
وحتقيق الأه ��داف التي باتت �أكرث
و�ضوحا.
و�أ�شار �سموه اىل �أن دول��ة االمارات
�أ��ص�ب�ح��ت ال �ي��وم من��وذج��ا متكامال
ل �ل��دول��ة احل��دي �ث��ة وال �ن��اج �ح��ة يف
ك��ل امل �ج��االت بف�ضل حكمة ور�ؤي ��ة
ق �ي��ادت �ه��ا ال��ر� �ش �ي��دة وع �ل��ى ر�أ�سها
��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه
اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد

ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب ��ي رع� ��اه اهلل و� �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ا��س�ت�ق�ب��ال �سموه
امل ��واط� �ن�ي�ن يف ق �� �ص��ر م ��زي ��رع ��ة يف
مدينة ليوا وبح�ضور عدد من كبار
امل�س�ؤولني يف اجلهات احلكومية.
وق��ال �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد
�آل نهيان� :ستحتفل دولتنا بعد 50
يوما باليوم الوطني اخلم�سني وفيه
ن�ستذكر ال��وال��د امل�غ�ف��ور ل��ه ال�شيخ
زاي��د بن �سلطان ىل نهيان "طيب
اهلل ثراه" واخوانه القادة امل�ؤ�س�سني
ال��ذي��ن و��ض�ع��وا �أ��س����س ب �ن��اء دولتنا
احل��دي �ث��ة وج �ه��وده��م يف توحيدها
ورف��ع راي��ة علمها عاليا بني الأمم،

لا حاف ً
ي ��وم ن���س�ت��ذك��ر ف �ي��ه � �س �ج� ً
ال
ب� ��إجن ��ازات وجن��اح��ات ب ��دت وك�أنها
م�ستحيلة امل�ن��ال ومل تكن لتتحقق
ل��وال ال���ص�بر وال�ع��زمي��ة والإ�صرار
والإرادة ال �ت��ي ي�ت�ح�ل��ى ب �ه��ا �أبناء
االمارات".
ووج � ��ه � �س �م��وه خ�ل��ال اال�ستقبال
بتنظيم عر�س جماعي لـ  50عري�سا
م��ن �أب�ن��اء منطقة الظفرة يف �إطار
احتفاالت الدولة بعام اخلم�سني.
وق � ��ال � �س �م��وه" :لقد �أث� �ب ��ت �أبناء
ال��دول��ة �أن �ه��م ع�ل��ى ق��در امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقهم ..فثقتنا و�أملنا
فيهم كبري ودول��ة االم ��ارات حتتاج
منهم اىل ب��ذل امل��زي��د م��ن العطاء
واجل�ه��د امل�ضاعف ملوا�صلة النجاح
والتقدم لهذا الوطن".
و�أ�صاف �سموه �أن "عام اخلم�سني"
ي �� �ش �ك��ل ع�ل�ام ��ة ف ��ارق ��ة يف تاريخ

الإم � ��ارات و�سي�شهد ان �ط�لاق �أكرب
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ع �م��ل وط �ن �ي��ة من
نوعها لال�ستعداد ملرحلة تنموية
رائ��دة يف القطاعات احليوية كافة
..م�شريا �إىل �أن الثاين من دي�سمرب
�سيظل يوماً را�سخاً يف ذاكرة الوطن
ومنا�سبة ع��زي��زة على قلوب جميع
م��واط �ن��ي ال ��دول ��ة وامل �ق �ي �م�ين على
�أر�ضها الطيبة يعرب فيها اجلميع
ع ��ن ف��رح �ت �ه��م وف �خ��ره��م مب�سرية
حافلة بالإجنازات التي �شملت كافة
القطاعات.
ون��وه �سموه ب�إعالن �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل نهيان
ويل ع �ه��د �أب��وظ �ب��ي ن��ائ��ب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ب��أن احلياة
يف دول��ة الإم��ارات  -بف�ضل من اهلل
تعاىل  -بد�أت يف العودة �إىل طبيعتها
و�أن الو�ضع ال�صحي يف الدولة �آمن

وم �ط �م �ئ��ن وخ��رج �ن��ا م ��ن جائحة
"كوفيد ـ  "19بخري و�سالمة ..
مو�ضحاً �سموه �أن ه��ذا الت�صريح
ي�ؤكد جهود �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ومتابعته
ال��دائ �م��ة وق �ي��ادت��ه ال��ر��ش�ي��دة لهذه
اجلائحة منذ بدايتها حتى ت�صدرت
االم � ��ارات امل��راك��ز الأوىل ع��امل�ي��ا يف
التعامل مع "كورونا" والتعايف منها
وتكللت كافة االجراءات االحرتازية
واجلهود التي بذلتها خمتلف الفرق
العاملة بالتوفيق والنجاح وهو ما
يعد ثمرة الر�ؤية ال�سديدة لقيادتنا
ال��ر� �ش �ي��دة واال� �س �ت �ب��اق �ي��ة الوطنية
للدولة يف كافة القطاعات احليوية.
وق � ��ال � �س �م��وه" :على ال ��رغ ��م من
ال �ظ��روف ال���ص�ع�ب��ة ال �ت��ي ي�شهدها
ال� �ع ��امل ن �ت �ي �ج��ة ان �ت �� �ش��ار فريو�س
ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد "19 -

�إال �أن الإم � � ��ارات جن�ح��ت كعادتها
يف حت��وي��ل ال �ت �ح��دي��ات �إىل فر�ص
ل�ل ��إب� ��داع وال �ت �ط��وي��ر وجن �ح ��ت يف
حتقيق �إجنازات كربى خالل الفرتة
املا�ضية �شملت �إطالق م�سبار الأمل
وت��د��ش�ين حم�ط�ت��ي ب��راك��ة للطاقة
النووية ال�سلمية وانطالق معر�ض
"اك�سبو  2020دبي" وغريها من
الأن�شطة والفعاليات املختلفة.
وكان �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل

نهيان قد رح��ب يف بداية ا�ستقباله
املواطنني ونقل لهم حتيات القيادة
ال ��ر�� �ش� �ي ��دة و�أع� � � ��رب ع ��ن �سعادته
بلقائهم بعد ف�ترة انقطاع طويلة
ب�سبب اجلائحة.
وتبادل �سموه واحل�ضور الأحاديث
ال��ودي��ة ال�ت��ي جت�سد عمق العالقة
ال� �ت ��ي ت ��رب ��ط ال � �ق � �ي ��ادة احلكيمة
ب ��امل ��واط� �ن�ي�ن وم � � ��دى اهتمامها
ورع��اي�ت�ه��ا لأب�ن��ائ�ه��ا وح��ر��ص�ه��ا على

م �ت��اب �ع��ة �� �ش� ��ؤون ح �ي��ات �ه��م وتلم�س
احتياجاتهم وتعزيز م��ا يقدم لهم
م��ن خ��دم��ات تنموية يف امل�شروعات
ال�ت��ي ت�خ��دم امل��واط�ن�ين يف ك��ل بقعة
على �أر�ض هذا الوطن املعطاء.
و�أكد �سموه حر�ص القيادة الر�شيدة
ع �ل��ى م �ت��اب �ع��ة �أح� � � ��وال املواطنني
وت� ��وف�ي��ر احل � �ي� ��اة ال� �ك ��رمي ��ة لهم
واهتمامها بتطوير وتنمية منطقة
الظفرة.

ال�شعبة الربملانية ت�شارك يف اجتماعات جلان الربملان العربي يف القاهرة
•• القاهرة-الفجر:

�شارك وفد ال�شعبة الربملانية للمجل�س
الوطني االحتادي يف اجتماعات جلان
ال�برمل��ان العربي ال��دائ�م��ة والفرعية
ال�ت��ي ع�ق��دت يف ال�ق��اه��رة بجمهورية
م �� �ص��ر ال �ع ��رب �ي ��ة ،وذل� � ��ك حت�ضريا
ل�ل�ج�ل���س��ة الأوىل ل �ل�برمل��ان م��ن دور
االنعقاد الثاين من الف�صل الت�شريعي
ال �ث��ال��ث امل �ق��رر ع�ق��ده��ا غ ��دا ال�سبت
املوافق � 16أكتوبر .2021
وي�ضم الوفد �أع�ضاء جمموعة ال�شعبة
ال�برمل��ان �ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة يف الربملان
العربي �سعادة كل من :حممد �أحمد
اليماحي رئي�س املجموعة نائب رئي�س
الربملان العربي ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون
اخل ��ارج� �ي ��ة وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة والأم� � ��ن االق�ت���ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة ،و��ش��ذى �سعيد
ال�ق��وم��ي ،وناعمة ع�ب��داهلل ال�شرهان النقبي ن��ائ��ب رئ�ي����س جل�ن��ة ال�ش�ؤون
النائب الثاين لرئي�س املجل�س نائب ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة وحقوق
رئي�س املجموعة ع�ضو جلنة ال�ش�ؤون الإن�سان.
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ترب��وي��ة والثقافية وق��ال �سعادة حممد �أح�م��د اليماحي
وامل � ��ر�أة وال �� �ش �ب��اب ،و�أح �م��د بو�شهاب �إن اجتماع جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
ال �� �س ��وي ��دي ع �� �ض��و جل �ن��ة ال� ��� �ش� ��ؤون وال�سيا�سية والأم��ن القومي العربي

بحث التطورات ال�سيا�سية والأمنية
يف ال �ع��امل ال�ع��رب��ي ،وم���ش��روع قانون
ح ��ول الأم � ��ن ال �� �س �ي�براين يف ال ��دول
ال �ع��رب �ي��ة ،وع��ر���ض ت �ط ��ورات ق�ضية
�سد النه�ضة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل عر�ض
نتائج اجتماع جلنة فل�سطني التابعة
للربملان العربي.

وبدورها قالت �سعادة ناعمة ال�شرهان
�إن جل �ن ��ة ال � �� � �ش � ��ؤون االجتماعية
والرتبوية والثقافية واملر�أة وال�شباب
اعتمدت تقرير احلالة االجتماعية يف
العامل العربي لعام  ،2020وا�ستمعت
�إىل ت �ق��اري��ر ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة حول
جهودها يف الت�صدي جلائحة كورونا

وم��واج �ه��ة ت��داع �ي��ات �ه��ا ،ومت عر�ض
اجل�ه��ود التي بذلتها دول��ة الإم ��ارات
خالل جائحة كوفيد 19-وجناحها
يف التعامل مع تداعياتها وت�أثرياتها
امل�خ�ت�ل�ف��ة ع �ل��ى خم�ت�ل��ف القطاعات
على امل�ستوى الوطني ،وما قامت به
م��ن ج�ه��ود وم���س��اع��دات وم�ستلزمات

طبية ملختلف دول العامل ،كما اطلعت
اللجنة على ما مت �إجنازه ب�ش�أن �إعداد
م���ش��روع ق��ان��ون ا��س�تر��ش��ادي ملكافحة
العنف �ضد امل��ر�أة يف ال�ع��امل العربي،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ع��ر���ض خ �ط��ة عمل
اللجنة خالل دور االنعقاد.
من جهته قال �سعادة �أحمد بو�شهاب

ال�سويدي �أن جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
واملالية ا�ستعر�ضت املوقف من تنفيذ
تو�صيات اللجنة يف اجتماعها ال�سابق،
وبحثت تقرير احلالة االقت�صادية يف
العامل العربي للعام  ،2020وناق�شت
م�شروع موازنة الربملان العربي للعام
 ،2022 2021-واط �ل �ع��ت على

م �� �ش��روع خ �ط��ة ع �م��ل ال �ل �ج �ن��ة ل ��دور
االنعقاد الثاين من الف�صل الت�شريعي
الثالث.
وقالت �سعادة �شذى �سعيد النقبي �إن
جلنة ال�ش�ؤون الت�شريعية والقانونية
وح�ق��وق الإن���س��ان اطلعت على خطة
عملها لدور االنعقاد الثاين ،وتابعت
امل��وق��ف م��ن ال�ت���ص��دي��ق ع�ل��ى امليثاق
العربي حلقوق الإن�سان ،والت�صديق
ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام الأ� �س��ا� �س��ي للمحكمة
العربية حلقوق الإن�سان ،واالتفاقيات
والقوانني املتعلقة بحقوق الإن�سان.
ونوهت ب�أن اللجنة ا�ستعر�ضت مذكرة
ب�ش�أن �إعداد ر�ؤية عربية ملواجهة تغري
امل�ن��اخ وت ��أث�ي�ره ع�ل��ى ح�ق��وق الإن�سان
يف ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،و�إدم� � ��اج حقوق
الإن �� �س��ان يف ال �ق��واني��ن وال�سيا�سات
ال �ب �ي �ئ �ي��ة ،م �� �ش�ي�رة �إىل �أن اللجنة
ال �ف��رع �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ب �ح �ق��وق الإن�سان
ع �ق��دت اج �ت �م��اع��ا ل �ه��ا ع �ل��ى هام�ش
اجتماعات اللجنة الت�شريعية لو�ضع
�آلية لتقييم حالة حقوق الإن�سان على
امل�ستوى الوطني.

اجلمعية الربملانية الآ�سيوية توافق على تعديالت
تقدمت بها ال�شعبة الربملانية الإماراتية
•• �أورغوب  -تركيا -الفجر:

اجلمعية الربملانية الآ�سيوية توافق
على مقرتحات ال�شعبة الربملانية
الإم ��ارات� �ي ��ة ب �� �ش ��أن ت�ع��دي��ل نظمها
الأ�سا�سية
� �ش��ارك��ت � �س �ع��ادة ال��دك �ت��ورة ن�ضال
حم �م��د ال�ط�ن�ي�ج��ي ع���ض��و املجل�س
ال��وط �ن��ي االحت � � ��ادي ن��ائ��ب رئي�س
جم� �م ��وع ��ة ال �� �ش �ع �ب ��ة ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة
الإم��ارات �ي��ة يف اجلمعية الربملانية
الآ�سيوية ،يف اجتماع اجلمعية الذي
ع�ق��د يف م��دي�ن��ة �أورغ � ��وب الرتكية

ملناق�شة النظم الأ�سا�سية للجمعية،
حيث وافق امل�شاركون على جمموعة
م��ن ال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي ت�ق��دم��ت بها
ال�شعبة الربملانية الإماراتية.
ح �� �ض��ر االج �ت �م��اع � �س �ع��ادة عفراء
ع� �ب ��داهلل ال �ب �� �س �ط��ي الأم� �ي��ن العام
ال ��دول الأع �� �ض��اء ،وتفعيل احلوار يف اجلمعية ال�برمل��ان�ي��ة الآ�سيوية ،الأمني العام.
امل�ساعد لالت�صال الربملاين.
وق ��ال ��ت � �س �ع��ادة ال ��دك� �ت ��ورة ن�ضال و�إق � ��ام � ��ة ال �ف �ع ��ال �ي ��ات الربملانية و�ضمان م�شاركة امل��ر�أة يف اجلمعية واقرتحت ال�شعبة يف النظام املايل
حم�م��د ال�ط�ن�ي�ج��ي �إن التعديالت امل�شرتكة لتن�سيق اجلهود يف خمتلف ال�برمل��ان �ي��ة الآ� �س �ي��وي��ة و�أجهزتها ت���ص�ن�ي��ف امل �خ �� �ص �� �ص��ات امل��ال �ي��ة يف
وجل��ان�ه��ا لت�شجيع ال�برمل��ان��ات على ميزانية اجلمعية �إىل جمموعات
التي قامت بها ال�شعبة على ميثاق املجاالت.
اجل �م �ع �ي��ة ال�ب�رمل ��ان �ي ��ة الآ�سيوية وت �� �ض �م �ن��ت م� �ق�ت�رح ��ات ال�شعبة متكني املر�أة يف برملاناتهم الوطنية ،ث�ل��اث ه ��ي (�أ� �س��ا� �س �ي��ة و�إ�ضافية
ونظامها ال��داخ�ل��ي وامل ��ايل ،هدفت ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة ل �ل �م �ج �ل ����س الوطني و� �ش��روط وم�ع��اي�ير ا�ست�ضافة مقر وط��ارئ��ة) ،ب�ه��دف تنظيم النفقات
�إىل ت �ع��زي��ز ال �ع �م��ل ال�ب�رمل ��اين بني االحت� ��ادي حت��دي��د �آل �ي��ة الع�ضوية الأم��ان��ة ال�ع��ام��ة للجمعية وتعيني وحتديد �آلية وم�س�ؤولية �صرفها.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية-دجاج كنتاكي-
الروي�س مول رخ�صة رقم CN 1776869:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية �أمريكانا �ش م ك
بيتزاهت مدينة حممد بن زايد
رخ�صة رقم CN 2483669:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) � -ش.م.ك

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية �أمريكانا �ش م ك بيتزاهت
مدينة حممد بن زايد امل�صفح ابوظبى

�إعــــــــــالن

(KUWAIT FOOD CO (AMERICANA

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية-دجاج كنتاكي -الروي�س مول
KUWAIT FOOD CO-KFC-AL RUWAS MALL

�إىل  /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  -فرع �أبو ظبي 23

�إعــــــــــالن

Kuwait Food Company Americana Pizza Hut Mohamed bin Zaied Mosafah Abu Dhabi

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية �أمريكانا �ش م ك بيتزاهت مدينة
حممد بن زايد

KUWAIT FOOD COMPANY AMERICANA PIZZA HUT MOHAMED BIN ZAIED
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�إعــــــــــالن

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  -فرع �أبو ظبي 25

AL BAWASEL GENEERAL CONTRACTING L.L.C.

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC - BRANCH OF ABU DHABI 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
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KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC - BRANCH OF ABU DHABI 23

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

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

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

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن  /ال�سادة �:سارية للأعمال
ال�صناعية رخ�صة رقم IN 2004040:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مايكل جرهام كروفت فولر %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سامانثا البيب البيب %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل حممد هالل �سرور الكعبي
قانوين تعديل نوع  /من م�ؤ�س�سة فردية حملية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /سارية للأعمال ال�صناعية
SARYA INDUSTRIES

�إىل � /سانيفي ل�صناعة املطهرات ذ.م.م
SANIFY MANUFACTURING L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
 مكتب تنمية ال�صناعة خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إنالدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل
الإجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13367بتاريخ 2021/10/15

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوبر غولد للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1789864: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� /سوبر غولد للنقليات العامة
SUPER GOLD GENERAL TRANSPORT

�إىل� /سوبر غولد لتاجري املعدات الثقيلة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SUPER GOLD HEAVY EQUIPMENT RENTAL - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيت الع�صر لالكرتونيات
رخ�صة رقم CN 2936059:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة �سامل احمد �سامل كوى الكعبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممود خالد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سامل احمد �سامل كوى الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/البوا�سل للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1007588:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع /
احمد حمود بن حمودى ابراهيم احلمادى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد حمود بن حمودى ابراهيم احلمادى من � % 100إىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد خليل رازا كرمي %49
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /البوا�سل للمقاوالت العامة
�إىل /البوا�سل للمقاوالت العامة ذ.م.م

�إىل /ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م  -فرع �أبو ظبي 26

KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC - BRANCH OF ABU DHABI 26
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايه اي او خلدمات ادارة املرافق
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 3677183:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة م�ؤيد جودت �سعيد ا�سعد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد �سعيد ابو�صالح %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف جودت �سعيد عو�ض ا�سعد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على عبداهلل جمعه غريب احلو�سنى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) �ش م
ك  -دجاج كنتاكي � -أبو ظبي رخ�صة رقم CN 1249179:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة عرفه �سعيد عرفه حافظ جامع
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ال�شركة الكويتية للأغذية �أمريكانا ذ م م
KUWAIT FOOD CO AMERICANA LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�شركة الكويتية لالغذية (امريكانا) � -ش.م.ك
(KUWAIT FOOD CO (AMERICANA

تعديل �إ�سم جتاري من /ال�شركة الكويتية لالغذية  -دجاج كنتاكي
(KUWAIT FOOD COMPANY - KENTUCKY (KFC

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جاف القاب�ضة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3803279:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
اناكاران ت�شاليالبوريل م�صطفى ب عبداهلل ليت من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء
اناكاران ت�شاليالبوريل م�صطفى ب عبداهلل ليت من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خليل ا�سماعيل ح�سني بور احلمادى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /جاف القاب�ضة ذ.م.م
JAF HOLDING L.L.C

االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي
حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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العدد  13367بتاريخ 2021/10/15

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اجارنا
غري للمخالت
رخ�صة رقم CN 2993679:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
املثايل للمقاوالت وال�صيانة العامة وادارة العقارات
رخ�صة رقم CN 1054426: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 دائرة التنمية الإقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن  /ال�سادة :العاملية لل�صناعات
الدوائية البيطرية ذ.م.م رخ�صة رقم IN 1001933:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �صالح حممد ح�سني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سامل �سهيل املهريى
قانوين تعديل نوع  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /العاملية لل�صناعات الدوائية البيطرية ذ.م.م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إىل /جاف القاب�ضة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
JAF HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

ALALAMIA VETERINARY MEDICINE MANUFACTURER L.L.C

�إىل /العاملية لل�صناعات الدوائية البيطرية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALALAMIA VETERINARY MEDICINE MANUFACTURER - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. -

تعديل ر�أ�س املال� /إجمايل ر�أ�س املال من � 7000000إىل 25000000
تعديل ر�أ�س املال/جملة اال�ستثمار (بالدرهم ) من � 14000000إىل 25000000
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية  -مكتب
تنمية ال�صناعة خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري
م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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فقدان �شهادات �أ�سهم
فقدت �شهادات ا�سهم �صادرة من �شركة (الواحة كابيتال) باال�سماء
التالية:
 - 1حربية وهاب �شهاب
رقم ال�شهادة - 1192091 :عدد اال�سهم� 271 :سهما.
 - 2مرمي حممد علي حممد بوحاجي
رقم ال�شهادة - 1192092 :عدد اال�سهم� 271 :سهما.
 - 3علي حممد علي حممد بوحاجي
رقم ال�شهادة- 1192093 :عدد اال�سهم� 271 :سهما.
� - 4أ�سيل حممد علي حممد بوحاجي
رقم ال�شهادة- 1192095 :عدد اال�سهم� 271 :سهما.
 - 5مهند حممد علي حممد بوحاجي
رقم ال�شهادة- 1192094 :عدد اال�سهم� 272 :سهما.
الرجاء ممن يجدها ت�سليمها لل�شركة املذكورة اعاله او االت�صال
على تلفون رقم  0506007771م�شكورا.
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اندر كنرتول للمقاوالت العامة ذ م م ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2295451:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عبدالنا�صر ح�سني ال�شوم من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عبدالنا�صر ح�سني ال�شوم من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �سامل حممد املقباىل
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /اندر كنرتول للمقاوالت العامة ذ م م ذ.م.م
UNDER CONTROL GENERAL CONTRACTING L L C L.L.C

�إىل  /اندر كنرتول للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
UNDER CONTROL GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

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

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

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

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

بوتني يعترب م�س�ألة خالفته زعزعة ال�ستقرار رو�سيا
•• مو�سكو�-أ ف ب

اع�ت�بر ال��رئ�ي����س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين �أن احل��دي��ث عن
م�س�ألة خالفته ي�شكل عامل “زعزعة ا�ستقرار” لرو�سيا مذكرا
ب�إ�صالح د�ستوري �أخري �أتاح له الرت�شح لالنتخابات الرئا�سية
يف  .2024وق��ال بوتني يف مقابلة بثتها �شبكة “�سي ان بي
�سي” ليل الأرب�ع��اء اخلمي�س “لدينا الوقت قبل االنتخابات
املقبلة واحلديث عن هذا املو�ضوع يزعزع ا�ستقرار الو�ضع».
و�أ� �ض��اف �أن “الو�ضع ي�ج��ب �أن يبقى ه��ادئ��ا وم���س�ت�ق��را لكي
تعمل �أجهزة الدولة والهيكليات الر�سمية وتتطلع بهدوء اىل
امل�ستقبل” م�شريا اىل ان الد�ستور يجيز له الرت�شح لكن قراره

مل يتخذ بعد .مت �إ�صالح القانون الأ�سا�سي الرو�سي يف 2020
لإف�ساح املجال امام بوتني للبقاء يف الكرملني �إذا �أراد ذلك حتى
عام .2036
وبوتني الذي يتوىل قيادة البالد منذ العام  ،2000يتباهى
بانه �أخرج رو�سيا من الأزمة االقت�صادية وال�سيا�سية الناجمة
عن انهيار االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق .لكن هذا اال�ستقرار مت
على ح�ساب تركز ال�سلطة بني يديه ولدى �أجهزة الأمن.
قامت ال�سلطات بحملة قمع �ضد املعار�ضة وو�سائل الإعالم
امل�ستقلة هذه ال�سنة مع حظر حركة �أب��رز معار�ض للكرملني
�أليك�سي نافالني ال��ذي �سجن بعدما جن��ا م��ن عملية ت�سميم
يتهم بها الكرملني.
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اجلي�ش املايل يوقف جنودا بعد م�شاهد تعذيب

•• باماكو�-أ ف ب

�أعلن اجلي�ش امل��ايل �أن��ه اعتقل جنودا بتهمة تعذيب مدنيني بعد �أن �أث��ارت مقاطع فيديو ن�شرت على و�سائل التوا�صل
االجتماعي يظهر فيها رجال ببزات ع�سكرية غا�ضبني يرتكبون �أعمال عنف .ويظهر يف �أحد الت�سجيالت �شخ�ص يُقتل على
ما يبدو لكن اجلي�ش نفى �أي تورط له .وبني اللقطات التي مت تداولها على الإنرتنت �صور جلثث متحللة وم�شاهد تعذيب
ورجل يذبح .وقال اجلي�ش املايل الأربعاء �إنه تعرف على اجلنود املتهمني بالتعذيب و�سلمهم �إىل ال�شرطة الع�سكرية.
ويواجه اجلي�ش املايل با�ستمرار اتهامات بارتكاب انتهاكات �ضد املدنيني.
وقالت بعثة الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم يف مايل يف �آب�/أغ�سط�س �إن  527مدنياً على الأقل قتلوا �أو جرحوا �أو اختفوا
بني ني�سان�/إبريل وحزيران/يونيو .و�أو�ضحت البعثة �أن جماعات متطرفة م�س�ؤولة عن معظم حوادث العنف لكن قوات
الأمن املالية تتحمل م�س�ؤولية ت�سعة باملئة من االنتهاكات .وتكافح مايل �إحدى �أفقر دول العامل للحد من التمرد الإرهابي
الذي ظهر للمرة الأوىل يف �شمال البالد يف  2012لكنه امتد منذ ذلك احلني �إىل الو�سط ،مما �أ�سفر عن مقتل �آالف
اجلنود واملدنيني.

بعد تعليق التحقيق يف انفجار بريوت ...حزب اهلل يهدد بتفجري حكومة ميقاتي
م�صمم على تنفيذ قراره ب�إزاحة بيطار عن حتقيقات
ان�ف�ج��ار امل��رف ��أ حت��ت ذري �ع��ة �أن التحقيقات م�س ّي�سة
وت�ستهدفه ب�شكل م�ب��ا��ش��ر ،ول��و �أدى ذل��ك �إىل �شلل
احلكومة وتطيريها ،الأم��ر ال��ذي يعيد �إىل الأذهان
احل�م�ل��ة ال �ت��ي ��ش� ّن�ه��ا احل ��زب ع�ل��ى امل�ح�ك�م��ة الدولية
اخلا�صة بلبنان عقب اغتيال رئي�س احلكومة الأ�سبق
رفيق احلريري».
وح�سب املوقع “يتخوف م�صدر وزاري من �أن ي�ؤدي
م�ط�ل��ب احل� ��زب ب� � � ��إدراج ق���ض�ي��ة �إزاح� � ��ة ب �ي �ط��ار� ،إىل
“تفجري” احلكومة التي ت�ش ّكلت �أخرياً بعد � 13شهراً
من االنتظار ،الفتاً �إىل �أن احلزب يلوح باالن�سحاب من
احلكومة ،بالتايل �إ�سقاطها ب�ضربة “الفيتو الطائفي”
�إذ �أن الثنائي ،ا�ست�أثر مبقاعد جميع ال��وزراء ال�شيعة،
ك��ا��ش�ف�اً �أن احل ��زب �أي �� �ض �اً ميتلك ث�ل�ث�اً م�ع�ط� ً
لا داخل
احلكومة م��ن خ�لال �ستة وزراء �شيعة ،ووزي ��ري تيار
امل��ردة ،ووزيرين مقربني منه من �ضمن ح�ص َتي عون
وميقاتي».

•• عوا�صم-وكاالت

ي�صر ح��زب اهلل اللبناين ،وحركة �أم��ل ،على الإطاحة
بالقا�ضي ط��ارق البيطار املحقق يف ج��رمي��ة انفجار
مرف�أ بريوت ،بالتهديد ب�إ�سقاط احلكومة التي ت�شكلت
حديثاً و�سحب وزرائهما منها� ،إذا رف�ض جنيب ميقاتي
اال�ستجابة لطلبهما.
ووف ��ق ��ص�ح��ف ع��رب�ي��ة � �ص ��ادرة �أم ����س اخل�م�ي����س ،ف�إن
احلزبني يبتزان حكومة ميقاتي وال�ب�لاد ب�شكل عام،
ف�إما �أن تقيل بالبيطار� ،أو ت�سقط.
ابتزاز ميقاتي
قالت �صحيفة “العرب” اللندنية� ،إن الثنائي ال�شيعي،
ح��زب اهلل وح��رك��ة �أم��ل ه��دد ب�إ�سقاط حكومة جنيب
ميقاتي �إذا رف�ضت �إقالة البيطار ،وهدّدا باللجوء �إىل
ال�شارع لإجبار ال�سلطات على التخل�ص من القا�ضي.
ور�أى �سيا�سيون لبنانيون� ،أن م��ا �أق��دم عليه احلزب
ف�ضيحة كربى ،لأنه �سكت طيلة الفرتة املا�ضية عندما
كان يحقق بعيداً عن احلزب ،وكان ي�ستطيع “التلهي”
باتهام ن��واب ووزراء �سابقني مثل غ��ازي زعيرت ،وعلي
ح�سن خليل ،ونهاد امل�شنوق ،ويو�سف فنيانو�س ،ولكن
عندما و��ص��ل الأم ��ر �إىل ل� ّ�ب امل��و��ض��وع �أي �إىل خفايا
تخزين نيرتات الأمونيوم على مدى �سنوات يف مرف�أ
بريوت ،تغيرّ ت نغمة احلديث.
والح��ظ ه ��ؤالء �أن ن�صراهلل قطع الطريق ب��اك��راً على
ا�ستمرار التحقيق بو�ضع حد له تفادياً للو�صول �إىل
كيفية ا�ستقدام م��واد ن�ي�ترات الأم��ون�ي��وم �إىل بريوت
وتخزينها ،يف �أحد عنابر املرف�أ.
ويف هذا الإطار دعا رئي�س حزب الق ّوات اللبنان ّية �سمري
جعجع الأربعاء الرئي�س مي�شال عون ورئي�س احلكومة
جنيب ميقاتي ،واحلكومة جمتمعة �إىل �أن “يتحملوا
م�س�ؤوليتهم يف رف�ض الإذع ��ان لرتهيب ح��زب اهلل”.
و�شدد على �أن��ه “�إذا �أوقفوا التحقيقات يف ملف املرف�أ
خ�ضوعاً لهذا الرتهيب ،فعليهم اال�ستقالة فوراً ،بدءاً
من رئي�س اجلمهورية».
حتريك ال�شارع
�أما �صحيفة “الأنباء” الكويتية ،فقالت �إن حركة �أمل

ا�ستنفرت جمموعاتها يف ال�ضاحية اجلنوبية وبع�ض
م�ن��اط��ق اجل �ن��وب ،وب�ع�ل�ب��ك ،واحل��رك��ة وزع ��ت ر�سالة
��ص��وت�ي��ة ع�ل��ى م��واق�ع�ه��ا ،ت��دع��و امل �ح��ازب�ين �إىل البقاء
يف ب�يروت ،يف انتظار “قرار ما” ،بعد جل�سة جمل�س
ال� ��وزراء الأخ�ي�رة ال�ت��ي �أل�غ�ي��ت �أم ����س الأول الأربعاء،
ون�شرت �أي�ضاً لوحة ب�شعاري �أم��ل وح��زب اهلل ،داعي ًة
لال�ستنفار“ :ر�صوا ال�صفوف فاجلميع تكالب علينا،
وال��ذي �سيك�سر لنا غ�صناً �سنقطع �شجرته” و�أخرى
ت�ضيف �إىل ال�شعارين �شـــــعار “املردة” ،ووزعت الحقاً
دع��وات للتحرك نحو ق�صـر العـــــــدل اليوم اخلمي�س،
مع اال�ستعداد لتنفيذ لكل “ما تطلبـــه القيــــادة من
�إغــــــالق طرقات وغريه».
و�أ� �ض��اف��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة� ،أن “حكومة جن�ي��ب ميقاتي
�أ�صبحت يف مهب الريح فج�أة ،ف�إما �أن تطيح باملحقق
العديل طارق البيطار ،ال�ساعي اىل ك�شف خبايا جرمية
تفجري م��رف ��أ ب�ي�روت� ،أو �أن ت��واج��ه ال���س�ق��وط املبكر
با�ستقالة وزراء ح��زب اهلل و�أم��ل وامل��ردة والقومي ،او

بنزول حركة �أمل ،ومن خلفها حزب اهلل اىل ال�شوارع”،
ما يعني فتح املجال �أمام ت�صعيد منتظر ،ذلك �أن وزير
ال�ع��دل ال�ل�ب�ن��اين“ ،مل يتو�صل �إىل امل�خ��رج القانوين
املنا�سب ،خالل الوقت املتاح ،فيما طرحت �صيغة على
م�ستوى ر�ؤ��س��اء احلكومات ال�سابقني ،حظيت بقبول
الرئي�س بري ،وتق�ضي ح�سب معلومات الأنباء بتعيني
عدد من الق�ضاة مل�ساعدة القا�ضي البيطار ،يف مهامه
وحت��ت �إم��رت��ه ،مب��ا ي�ضمن ت�صحيح م�سار التحقيق
العديل ،من وجهة نظر املعرت�ضني على البيطار».
تفجري احلكومة
من جهته ق��ال موقع �إندبندنت عربية� ،إن ح��زب اهلل
نقل التهديد ب�إقالة القا�ضي البيطار من جمرد �إعالن
لفظي� ،إىل قرار �سيا�سي ،بعد حترك الوزراء املح�سوبني
ع �ل��ى “الثنائي ال�شيعي” يف احل �ك��وم��ة اللبنانية
للمطالبة ب�إزاحة القا�ضي.
و�أَ��ض��اف املوقع ا�ستناداً �إىل معلوماته “�أن ح��زب اهلل

اختطاف لبنان
ويف ال�سعودية قالت �صحيفة “الريا�ض”� ،إن “القرار
يف لبنان خمتطف ،واخلاطف معروف ل��دى القا�صي
وال��داين ،ولكن من ال�صعب على كثري من اللبنانيني
الإ��ش��ارة �إل�ي��ه ،لأنهم يعرفون �أن ح��زب اهلل ،هو املتهم
الأول والأخ�ي�ر دون �أن نغفل �أن هناك ق��وى لبنانية
ت�سانده �إما خوفاً �أو طمعاً».
و�أ�ضافت ال�صحيفة “ت�أكيداً للم�ؤكد ج��اءت املطالب
من قبل حزب اهلل وحركة �أمل بعزل قا�ضي التحقيق
يف ق�ضية انفجار مرف�أ ب�يروت مثلما ُع��زل �سلفه بعد
�ضغوط �سيا�سية».
واختتمت ال�صحيفة بالقول“ :الو�ضع اللبناين مبا هو
عليه حالياً �أق��ل ما يقل عنه �إن��ه و�ضع م��زرٍ ،ال ميكن
ال�سكوت عليه ،ف ��إىل متى �سيظل لبنان واللبنانيون
رهائن ل��دى ح��زب اهلل؟ ،و�إذا ظل الو�ضع على ما هو
عليه ف�إىل �أين �سي�صل لبنان؟ �أ�سئلة حتتاج �إىل �إجابات
من اللبنانيني �أنف�سهم ،فهم الذين يعانون من �أو�ضاع
بلدهم وارتهانه ،قد تنق�شع هذه ال�سحابة ال�سوداء عن
�سماء لبنان ح��ال انفك االرت�ه��ان ،و�أ�صبح لبنان �سيد
موقفه».

انتخابات العراق ..كيف �أعادت ترتيب خريطة القوى الكردية؟
•• بغداد-وكاالت

ل �ع��ل �أك� �ث��ر م ��ا ك � ��ان الف� �ت ��ا بح�سب
املراقبني لنتائج االنتخابات العراقية
الأول �ي��ة يف ك��رد��س�ت��ان ال �ع��راق ،هذه
امل��رة وال�ت��ي ت�ط��ر�أ عليها التغيريات
تباعا ،هو متكن احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين م��ن ح�صد  33مقعدا
حم�ت�لا ب��ذل��ك امل��رت�ب��ة ال��راب�ع��ة على
��ص�ع�ي��د ت���س�ل���س��ل ال �ق��وى الربملانية
ال �ع��راق �ي��ة الأك �ب��ر ،وال� ��ذي ح��ل بعد
ال �ك �ت �ل��ة ال �� �ص��دري��ة وحت ��ال ��ف تقدم
وائ�ت�لاف دول��ة القانون ،بعد �أن كان
ميلك �سابقا  25مقعدا.
وح� � ��ل ث ��ان� �ي ��ا ب� �ع ��د ال ��دمي� �ق ��راط ��ي
ال� �ك ��رد�� �س� �ت ��اين ،االحت� � � ��اد الوطني
الكرد�ستاين ال��ذي متكن م��ن �إحراز
 17م�ق�ع��دا حم��اف�ظ��ا تقريبا بذلك
ع �ل��ى ع ��دد م �ق��اع��ده ،خ�ل�ال ال� ��دورة
ال�سابقة والبالغة  19مقعدا.
فيما �سجلت ح��رك��ة اجل�ي��ل اجلديد
��ص�ع��ودا الف�ت��ا ،كما يجمع املراقبون
جت�سد يف ح�صولها على  9مقاعد،
يف ح�ي�ن �أن �ه��ا ك��ان��ت مت �ل��ك ف �ق��ط 3
م �ق��اع��د خ�ل��ال ال � � ��دورة الربملانية
املنتهية ،حمققة بذلك املركز الثالث
يف �صفوف القوى الكردية العراقية،
متجاوزة �أحزاب وحركات قدمية مثل
حركة التغيري ،التي ف�شلت يف ك�سب
ول��و مقعد ب��رمل��اين واح ��د ،ه��ي التي
كانت متلك  4مقاعد خ�لال الدورة
الربملانية ال�سابقة.
ف ��احل ��رك ��ة ال� �ت ��ي خ��ا� �ض��ت املعرتك
االنتخابي �ضمن “حتالف كرد�ستان”
م��ع االحت� ��اد ال��وط�ن��ي الكرد�ستاين،

�سجلت كما ي��رى امل��راق�ب��ون املفاج�أة
الأكرب انتخابيا يف كرد�ستان العراق.
ع�ل��ى �صعيد الأح� ��زاب الكرد�ستانية
الإ��س�لام�ي��ة �سجل ت��راج��ع ملحوظ،
للجماعة الإ��س�لام�ي��ة ال�ت��ي ح�صلت
على مقعد واحد ،بعد �أن كانت متلك
م �ق �ع��دي��ن ،يف ح�ي�ن � �س �ج��ل االحت� ��اد
الإ�� �س�ل�ام ��ي ت �ق��دم��ا ع�ب�ر ح�صوله
ع�ل��ى  3م�ق��اع��د ،يف ح�ين ك��ان ميلك
مقعدين فقط �سابقا .ويف حال جمع
�أع ��داد جممل املقاعد الأول �ي��ة ،التي
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Notarial Notice for Payment
No.: 0021775/2021
Notify Party: Jeshin Korothail Jamal Al-Din, Indian, holder of EID
784198620829030 - Sharjah - Tel. No. 0555584871
Notified Party : Lemes Grocery LLC, licensed by Department of Economic
Development in Dubai under No. 690723, represented in signing hereof by Mr.
Abdul-Ltaif Mohamed Unitayham Kandeel, Indian National
Address: Dubai P.O Box: 48897 Tel. No. 508696600
Subject: Notarial Notice for Payment of AED 22,920 (Twenty-Two Thousand
)and Nine Hundred and Twenty Dirhams
Notified Party: issued a cheque to the Notifier by an amount of AED 22,920,
subject of the issued cheque by the authorized signatory on behalf of the
Defendant, as on the maturity date the Plaintiff presented the cheque to the bank
to encash, but the cheque was returned due to the Insufficient Funds The details
are as follows: cheque No. 080299 by an amount of AED 22.920, maturity date:
23/10/2019, drawn on First Abu Dhabi Bank. Whereas the Defendant didn't pay
the amount despite the lapse of the due date and despite the frequent amicable
request. Therefore, Be notified to pay the said amount within five days as of the
date of notice or we will be enforced to take the legal procedures against you.
I hereby request the Notary Public to attest this notice for information.

حازت عليها خمتلف الكتل والقوائم
الكرد�ستانية ،ف�إن الكتلة الكرد�ستانية
� �س �ت �ك��ون ه ��ي ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى �صعيد
ال�برمل��ان العراقي بنحو  65مقعدا،
بعد الكتلة ال�صدرية.
ول �ل �ح��دي��ث ع ��ن ط�ب�ي�ع��ة دور الكتل
ال�ك��رد��س�ت��ان�ي��ة يف ب �غ��داد يف املرحلة
القادمة ،يقول ع�ضو الربملان العراقي
ال�سابق ه��رمي ك�م��ال �آغ ��ا ،يف حديث
م��ع م��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية”:
“متكنا ك�ق��وى كرد�ستانية م��ن رفع

�إجمايل عدد مقاعدنا خالل الدورة
ال�برمل��ان �ي��ة اجل ��دي ��دة ،وه ��ي عالمة
ايجابية ت�ؤ�شر �إىل �أن الأك��راد طرف
حموري ووازن يف املعادالت الربملانية
وال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ع��راق �ي��ة» .وي�ضيف:
“من املبكر احلكم الآن على طبيعة
ال �ت �ط��ورات وامل�ب��اح�ث��ات ب�ين خمتلف
الأط��راف ومنها الكردية ،لكن قطعا
��س�ي�ح��ر���ص الأك � � ��راد ع �ل��ى ل �ع��ب دور
�إيجابي وتفاعلي يعمل على تكري�س
ال� �ت ��واف ��ق وال �ت �ف ��اه ��م ب �ي�ن خمتلف

املكونات ،خا�صة و�أن عالقاتنا جيدة
وبناءة مع خمتلف الأطراف ال�شيعية
وال�سنية وغ�يره��ا» .م��ن طرفه يرى
ال�ب��اح��ث وال �ك��ات��ب ط ��ارق ج��وه��ر ،يف
لقاء مع موقع “�سكاي نيوز عربية”:
“�أن الأط � � ��راف ال �ك��ردي��ة حمكومة
�أوال بالتوافق فيما بينها يف بغداد،
و�إال ف ��إن �ه��ا ل��ن ت���ش�ك��ل رق �م��ا �صعبا
يف امل� �ع ��ادالت وال���ص�ف�ق��ات حت��ت قبة
الربملان ،فنحن مقبلون على معارك
�سيا�سية ح��ام�ي��ة ،وع �ل��ى مفاو�ضات

م��اراث��ون�ي��ة ل�لات�ف��اق وال�ت��واف��ق حول
حزمة الرئا�سات الثالث ،اجلمهورية
وال�برمل��ان واحل�ك��وم��ة ،وعلى الأكراد
ال�ت��وح��د لتثبيت ح�ق��وق�ه��م ودوره ��م
الوطني العام يف العراق».
وي��ردف جوهر“ :ال زال ثمة ملفات
خ�لاف�ي��ة ع��ال�ق��ة و��ش��ائ�ك��ة ب�ين بغداد
و�أرب �ي��ل ،وع�ل��ى ر�أ��س�ه��ا م�ل��ف املناطق
امل�شمولة ب��امل��ادة  140من الد�ستور
العراقي مثل كركوك ،وحلها د�ستوريا
لن يت�سنى �سوى عرب توحيد الأكراد
يف ب �غ��داد ل�ك�ل�م�ت�ه��م ،وال �ت �ع��اط��ي مع
اجل��ان��ب احل �ك��وم��ي ال �ع��راق��ي ،وفق
�أج �ن��دة وا��ض�ح��ة تعلو ع�ل��ى امل�صالح
واالعتبارات احلزبية».
�أم��ا الكاتب وال�صحفي �آزاد ابراهيم،
ف�ي�رى يف ح ��وار م��ع م��وق��ع “�سكاي
ن �ي��وز عربية” �أن “تراجع حركة
ال�ت�غ�ي�ير لل�صفر م��ع ��ص�ع��ود حركة
اجل�ي��ل اجل��دي��د� ،أب��رز حت��ول �سجلته
االنتخابات العراقية كرديا ،فالوا�ضح
متاما �أن الأ�صوات التي كانت تذهب
غالبا للتغيري ذهبت للجيل اجلديد،
مبعنى �أن ثمة العبا جديدا ومناف�سا
يظهر يف ال�ساحة الكردية العراقية».
ومي�ضي بالقول“ :االحتاد الوطني
الكرد�ستاين من جهته مل ي�ستفد من
حتالفه مع التغيري التي باتت عبئا
ثقيال عليه ،والأرج� ��ح �أن التحالف
ب�ي�ن�ه�م��ا ��س�ي�ن�ه��ار الن� �ع ��دام اجل ��دوى
االن�ت�خ��اب�ي��ة م�ن��ه ،ل�ك��ن االحت ��اد رغم
امل���ش��اك��ل ال��داخ�ل�ي��ة ال�ت��ي ع�صفت به
ق�ب�ي��ل االن �ت �خ��اب��ات ،مت�ك��ن �أق �ل��ه من
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ع��دد م�ق��اع��ده ،وهذا
يح�سب له بالطبع».

بايدن ي�ستقبل كينياتا �أول رئي�س دولة �إفريقية
•• وا�شنطن�-أ ف ب

ي�ستقبل الرئي�س الأم�يرك��ي �أم����س اخلمي�س يف وا�شنطن نظريه الكيني
توجه �إليه دع��وة لزيارة البيت
�أوه��ورو كينياتا� ،أول رئي�س دول��ة �أفريقية ّ
الأبي�ض يف عهد جو بايدن .وقال البيت الأبي�ض قبل اللقاء �إن الرئي�سني
�سيناق�شان “العالقة الثنائية ال�صلبة” بني البلدين ،وكذلك “احلاجة �إىل
ال�شفافية واملحا�سبة يف الأنظمة املالية املحلية والدولية».
و�أُعلن جدول �أعمال اللقاء بعيد الك�شف عن “وثائق باندورا” ،التحقيق
الوا�سع الذي �أجراه االحتاد الدويل لل�صحافيني اال�ستق�صائيني .وجاء يف
هذه الوثائق �أن كينياتا الذي ي�ؤكد عزمه على حماربة الف�ساد ،ميلك ب�شكل
�س ّريّ مع �ستة �أفراد من عائلته �شبكة م�ؤلفة من � 11شركة �أوف�شور� ،إحداها
متلك �أ�سهماً تقدّر قيمتها بثالثني مليون دوالر .وردا على �س�ؤال عن هذه
املعلومات وت�أثريها على اللقاء ،قالت املتحدثة با�سم البيت الأبي�ض جني
�ساكي الأربعاء �إن “الرئي�س (بايدن) لطاملا ندّد بالتفاوتات يف النظام املايل
الدويل” .و�أ�ضافت “هذا ال يعني �أننا لن نلتقي الأ�شخا�ص الذين نختلف
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معهم» .وختمت بالقول “هناك عدد من املوا�ضيع التي لدينا م�صلحة يف
العمل عليها مع كينيا ( )...وهذا �سيكون الهدف الرئي�سي” لالجتماع.
و�أو� �ض��ح ال�ب�ي��ت الأب�ي����ض �أن الرئي�سني “�سيناق�شان ج�ه��ود ال��دف��اع عن
الدميوقراطية وحقوق الإن�سان ودفع ال�سلم والأمن قدما وت�سريع النمو
االقت�صادي والتعامل مع تغيرّ املناخ” .من املوا�ضيع التي ميكن التباحث
ب�ش�أنها �أي�ضاً التجارة .وبا�شرت �إدارة دونالد ترامب حمادثات مع كينيا
ب�ش�أن اتفاق تبادل ح ّر لكن فريق بايدن مل ي�ست�أنف املفاو�ضات حتى الآن،
بح�سب نريوبي .و�أثناء توقيعه يف نيويورك االثنني عقوداً مع جهات فاعلة
يخف كينياتا امتعا�ضه من هذا املو�ضوع.
اقت�صادية خا�صة ،مل ِ
وقال يف بيان ن�شره مكتبه الإعالمي “�أريد �أن �أقول لأ�صدقائنا الأمريكيني
�أنه من غري املمكن البدء بقطع املحادثات مع �شركائهم على �أ�سا�س تغيري
الإدارة” .تخ�شى كينيا اق�تراب عام  ،2025موعد انتهاء العمل باتفاق
يعفي جزء كبري من �صادراتها �إىل الواليات املتحدة من الر�سوم اجلمركية.
من جهتها ،ترى وا�شنطن بنظرة �سلبية الت�أثري االقت�صادي املتزايد لل�صني
يف �إفريقيا.
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عوا�صم
مدريد
�أعلنت ال�شرطة الإ�سبانية �أ ّنها �أوقفت يف الآون��ة الأخ�يرة يف بر�شلونة
ومدريد خم�سة متطرفني مفرت�ضني ب�شبهة انتمائهم �إىل “تنظيم
�إره ��اب ��ي» .وق��ال��ت ال���ش��رط��ة يف ب �ي��ان �إ ّن �ه��ا �أوق �ف��ت �أرب �ع��ة م��ن ه ��ؤالء
“املتطرفني املفرت�ضني” يف بر�شلونة بني كانون الثاين-يناير و�آذار-
مار�س ،يف حني �أوقفت امل�شتبه به اخلام�س يف مدريد يف الأيام الأخرية.
و�أ�ضافت �أ ّن التحقيق يف ه��ذه الق�ضية ب��د�أ يف كانون الأول-دي�سمرب
بعدما “ر�صدت دخول عن�صر مفرت�ض يف تنظيم داع�ش �إىل �إ�سبانيا».
و�أو�ضحت �أ ّن هذا العن�صر ،وهو جزائري� ،أوقف مع اثنني من مواطنيه
يف بر�شلونة يف كانون الثاين-يناير .ولفت البيان �إىل �أ ّن هذه املجموعة
الإرهابية املفرت�ضة كان يقودها رجل راب��ع يطلق عليه �أف��راده��ا ا�سم
“ال�شيخ” وقد �ألقت ال�شرطة القب�ض عليه يف �آذار-مار�س يف بر�شلونة.
ووفقاً للبيان ف��إ ّن “ال�شيخ” كان قد اعتقل يف  2016يف تركيا �أثناء
حماولته االن�ضمام �إىل تنظيم داع�ش قبل �أن تطلق ال�سلطات الرتكية
�سراحه وي�سافر �إىل بلدان عدة كان �آخرها �إ�سبانيا .و�أو�ضحت ال�شرطة
يف بيانها �أ ّنها �أوقفت �أفراد هذه املجموعة بعدما حاولوا �شراء بندقية
كال�شينكوف ،دون مزيد من التفا�صيل .و�ضبطت ال�شرطة يف منزل
“ال�شيخ” عدداً من ال�سواطري وع�شرات الأعرية النارية.
ويف ات���ص��ال �أج��رت��ه معها وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س ،مل تعط ال�شرطة
الإ�سبانية �أيّ تف�صيل عن الرجل اخلام�س الذي �أوقف يف مدريد.

�أنقرة
ق��ال متحدث با�سم وزارة اخلارجية الأفغانية �إن وف��دا من حركة
طالبان يقوده وزير اخلارجية الأفغاين �سيجري حمادثات يف تركيا
�أم�س اخلمي�س مع وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ش �أوغلو.
و�أب�ق��ت تركيا ،الع�ضو يف حلف �شمال الأطل�سي ،على �سفارتها يف
�أفغان�ستان بعد ان�سحاب ال��دول الغربية يف �أعقاب و�صول طالبان
لل�سلطة وحثت ه��ذه ال��دول على زي��ادة تفاعلها مع طالبان .لكنها
قالت يف الوقت نف�سه �إنها لن تتعامل ب�شكل كامل مع طالبان ما مل
ت�شكل حكومة �أكرث �شموال .وقال عبد القهار بلخي املتحدث با�سم
وزارة اخلارجية الأفغانية على تويرت �إن �أم�ير خ��ان متقي القائم
ب�أعمال وزي��ر اخلارجية وغ�يره من ال��وزراء �سيجرون حمادثات يف
�أن�ق��رة ب�ش�أن امل�ساعدات والنقل اجل��وي وال�ت�ج��ارة .و�أك��دت م�صادر
دبلوما�سية تركية املحادثات املقررة مع جاوي�ش �أوغلو لكنها مل تذكر
مزيدا من التفا�صيل.

طوكيو
حلت اليابان برملانها �أم�س اخلمي�س متهيدا لإجراء انتخابات عامة
بنهاية ال�شهر احل��ايل يواجه فيها رئي�س ال ��وزراء اجلديد فوميو
كي�شيدا معار�ضة ال حتظى بال�شعبية ،يف معركة على م��ن ميكنه
�إ�صالح اقت�صاد �أثرت عليه جائحة كورونا ت�أثريا �شديدا.
وتظهر ا�ستطالعات ال��ر�أي �أن كي�شيدا يتمتع بدعم �شعبي معقول
بعد  11يوما من توليه املن�صب ،يف م�ؤ�شر جيد على ا�ستطاعته
حتقيق هدفه احلفاظ على �أغلبية حزبه الدميقراطي احلر و�شريكه
باالئتالف حزب كوميتو يف جمل�س النواب.
قال كي�شيدا لل�صحفيني الذين جتمعوا يف مكتبه “�أريد �أن ا�ستغل
االنتخابات لإخبار النا�س مبا نحاول فعله وما نهدف له».
ويف حديثه عن الأح��د ع�شر يوما له يف ال�سلطة “كان لدي جدول
مزدحم للغاية لكن للمفارقة ال �أ�شعر بالتعب و�إمنا بالر�ضا».
ويريد الناخبون حكومة لديها خطط لتحركات حا�سمة يف �سبيل
الق�ضاء على اجلائحة و�إع ��ادة ب�ن��اء االق�ت���ص��اد .و�أظ�ه��ر ا�ستطالع
حديث للر�أي �أجرته �صحيفة �سانكي �أن نحو  48يف املئة يقولون
�إن�ه��م ي��ري��دون �أن تعمل �إدارة كي�شيدا يف امل�ق��ام الأول على احتواء
اجلائحة ثم التعايف االقت�صادي وتوفري الوظائف بعد ذلك.
كابول

�أدى انفجار عبوة لدى مرور عربة تقل م�س�ؤوال من �شرطة طالبان
يف �شرق �أفغان�ستان �أم�س اخلمي�س �إىل مقتله و�إ�صابة � 11شخ�صا
�آخرين بجروح ،ح�سبما �أعلن م�س�ؤولون.
وق��ع االنفجار يف �أ��س��د �أب��اد عا�صمة والي��ة ك��ون��ار ،وا�ستهدف قائد
�شرطة منطقة �شيغال ،وفق م�س�ؤول من طالبان.
وق��ال امل�س�ؤول لوكالة فران�س بر�س طالبا ع��دم الك�شف عن ا�سمه
“قتل قائد ال�شرطة وا�صيب � 11شخ�صا بجروح».
و�أك��د طبيب يف م�ست�شفى كونار املركز لفرن�س بر�س ا�ستقبال 11
جريحا هم �أربعة من مقاتلي طالبان و�سبعة مدنيني.
ومل تعلن �أي جهة م�س�ؤوليتها عن الهجوم ،لكن “تنظيم داع�ش -
خر�سان” الذي ين�شط يف �شرق �أفغان�ستان ،تبنى يف ال�سابق هجمات
مماثلة على طالبان.

Government of Ras Al Khaimah
Courts Department
Date 15/ 10/ 2021 Issue No : 13367
NOTARIZED NOTICE BY PUBLICATION
NO 17651 / 2021
)Notifying party :dubai Islamic bank (PJSC
Respondent:
MOHAMMED SHEREEF AREEPURATH KUNJIMOHAMMED
)(OF UNKNOWN DOMICILE
Notice subject
The respondent is hereby intimated as follows :
First should repayment of the debt amount of AED 74,183.00 within the
periods prescribed by law .
Second should the respondent fail to repay the amount, the notifying
party shall resort to the competent court to request for permission to sell
the following vehicle with lien in favor of Dubai Islamic bank , NISSAN
X TRAIL, plate NO 64032, private , code 14, ABU DHABI , 2017, in
repayment of the due debt owed by The respondent amounting to AED
74,183.00.
NOTARY PUBLIC

اجلمعة  15أكتوبر  2021م  -العـدد 13367
15 October 2021 - Issue No 13367
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فنزويال تتوعد الرئي�س الكولومبي �أمام اجلنائية
•• كراكا�س�-أ ف ب

توعّدت كراكا�س الرئي�س الكولومبي �إيفان دوكي مبالحقته
�أم��ام املحكمة اجلنائية ال��دول�ي��ة بتهمة “�إبادة” مهاجرين
فنزويليني يف بلده .وقالت نائبة الرئي�س الفنزويلي ديل�سي
رودريغيز يف خطاب ب ّثه التلفزيون احلكومي �إنّ “فنزويال
�ست�سوق �إيفان دوكيه �أم��ام املحكمة اجلنائية الدولية بتهمة
�إب��ادة مهاجرينا وا�ضطهادهم” ،م��ؤ ّك��دة �أنّ ه��ذه االنتهاكات
“ممنهجة ووا�سعة النطاق» .و�أتى خطاب نائبة الرئي�س بعد
عملية “�إعدام خارج نطاق الق�ضاء” ح�صلت يف بلدة كولومبية
ق��رب احل��دود مع فنزويال وراح �ضح ّيتها ف َتيان يبلغان من
العمر  12و 18عاماً بتهمة ال�سرقة .و�أعلنت ك ّل من بوغوتا
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والأمم املتحدة �أ ّن�ه�م��ا فتحتا حتقيقاً يف ه��ذه ال��واق�ع��ة التي
�أثارت غ�ضباً عارماً يف فنزويال كما يف كولومبيا و�شغل النقا�ش
حولها م�ساحات وا�سعة على و�سائل التوا�صل االجتماعي.
وانت�شرت على و�سائل التوا�صل االجتماعي �صور ومقاطع
فيديو يظهر فيها الف َتيان داخل متجر حاوال ارتكاب �سرقة
فيه قبل �أن يُ�ضبطا متل ّب�سني على ما يبدو ويحيط بها عدد
كبري من الأ�شخا�ص.
وبدا الفتى الأ�صغر وا�ضعاً على ظهره حقيبة مدر�سية حمراء
�صغرية وواقفاً مع رفيقه الأك�بر �سناً داخل املتجر وقد ربط
مع�صما ك� ّل منهما ب�شريط ال�صق �سميك .وبح�سب ال�صور
التي ن�شرت على مواقع التوا�صل االجتماعي ،فقد عُرث على
جثتيهما غارقتني يف بركة من الدماء على طريق ريفي ويبدو

�أنّ ك ً
ال منهما قتل بر�صا�صة يف ال�صدر.
وكتب على قطعة من الورق املقوى بخط اليد “ل�ص” �ألقيت
على ج ّثة الفتى ال�صغري الذي قالت ال�سلطات الفنزويلية �إنه
يدعى �ألك�سندر خو�سيه فرنانديز رودريغيز .ووقعت احلادثة
ال�سبت يف بلدة تيبو يف مقاطعة �سانتاندير ال�شمالية على
احل ��دود م��ع ف�ن��زوي�لا ح�ي��ث ينت�شر ال�ع��دي��د م��ن الع�صابات
الإجرامية واملجموعات امل�سلحة وين�شط تهريب املخدرات.
وقالت نائبة الرئي�س الفنزويلي “�آمل �أن ال مت ّر هذه اجلرمية
من دون عقاب» .و�أ�ضافت “مل نعد نريد �أن نرى مهاجرين
يتع ّر�ضون للإذالل واال�ستهداف واال�ضطهاد والقتل» .و�أ ّكدت
رودري�غ�ي��ز �أنّ الإح �� �ص��اءات الر�سمية الكولومبية تفيد ب�أنّ
ح��واىل �ألفي مهاجر فنزويلي لقوا حتفهم يف كولومبيا بني

ظاهرة ت�شمل جميع الأجيال:

 15باملائة من الأمريكان مل يكتبوا ر�سالة يف حياتهم!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
�أ�صبح م�سك ورقة وقلم لكتابة
ر��س��ال��ة �إىل �شخ�ص م��ا ،ممار�سة
�أق� � ��ل � �ش �ي ��و ًع ��ا .وق � ��د مت �إج� � ��راء
ا��س�ت�ط�لاع يف ال��والي��ات املتحدة،
من قبل يوغوف ل�صالح �سي بي
ا���س نيوز ،لتحديد �إىل �أي مدى
�أه�م�ل��ت ال��ر��س��ائ��ل امل�ك�ت��وب��ة بخط
مي الن�سيان.
اليد ،وت�سقط يف ّ
�شخ�صا �شملهم
من بني 1717
ً
اال��س�ت�ط�لاع ،ات���ض��ح �أن �أق ��ل من
ثلثهم كتبوا �إىل �شخ�ص ما يف العام
املا�ضي .من جهة �أخرى ،قال 37
باملائة ممن �شملهم اال�ستطالع،
�إنهم مل ير�سلوا ر�سائل منذ �أكرث
من خم�س �سنوات ،و 15باملائة مل
يكتبوا مطلقًا طيلة حياتهم.
الأم� � � ��ر ن �ف �� �س��ه ي �ن �ط �ب��ق على
الأ�شخا�ص الذين يتلقون ر�سائل:
ق��ال  50ب��امل��ائ��ة م��ن الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن مت ا�ستجوابهم� ،إن�ه��م مل
يتلقوا ر��س��ائ��ل �شخ�صية مر�سلة
ب��ال�ب�ري��د يف ال �� �س �ن��وات اخلم�س
املا�ضية.
الن�ساء مي�سكن القلم �أكرث
ت �� �ش �م��ل ال � �ظ� ��اه� ��رة جميع
الأج �ي��ال .ووج ��د اال��س�ت�ط�لاع �أن
العمر لي�س حا�سما :الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن ي�ب�ل�غ��ون م��ن ال �ع �م��ر 65
ع��ا ًم��ا م��ا ف��وق ،ال يكتبون ر�سائل

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

من التمرد �إىل تطبيع الأكاذيب!...
•• بيري مارتن

فقدان عادة كتابة الكلمات على الورق

الن�ساء �أقل ترد ًدا من الرجال يف ا�ستخدام القلم لتبادل الر�سائل
�أكرث من ال�شباب .ومع ذلك ،فقد
كتب كبار ال�سن بريدا �شخ�ص ًيا يف
حياتهم ،يف حني �أن واح �دًا فقط
من كل خم�سة كهول يبلغون من
العمر  45عا ًما �أو �أكرث ،قد �سبق
�أن م�سك قلما .الفروق تختلف

ح�سب اجلن�س :الن�ساء م�ؤهالت
�أك�ثر للكتابة باليد .خ�لال العام
امل��ا��ض��ي ،كتبت  35باملائة منهن
خ �ط��ا ًب��ا ب �خ��ط ال� �ي ��د ،م �ق��ارن��ة بـ
 28باملائة م��ن ال��رج��ال .وت�شكل
الن�ساء ،م��رة �أخ��رى ،الأغلبية يف

فئة الأف ��راد ال��ذي��ن كتبوا ر�سالة
خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية:
 20باملائة مقابل  13باملائة من
الرجال.
رمب ��ا ي�ف���س��ر ت �ط��ور الإنرتنت
��س�ب��ب �إح� �ج ��ام ال �ن��ا���س ع��ن ر�سم

الكلمات على ال��ورق .فقد �أحدث
�صندوق الربيد االلكرتوين ثورة
يف املمار�سات .ومنذ ذلك احلني،
ي�ت��م ت �ب��ادل ال��ر��س��ائ��ل ع�ل��ى الفور
تقري ًبا.
عن �سالت اف ار

خطة جنحت �سابقا ..تطبيق «جتربة رواندا» على ميلي�شيات ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت

تعكف ال�ل�ج�ن��ة الع�سكرية الليبية
امل�شرتكة “ ”5+5على �إعداد خطة
حلل امليلي�شيات حتت مظلة الأمم
املتحدة ،من املقرر �أن تتبناها �ضمن
عمليات “نزع ال���س�لاح والت�سريح
و�إع � � � � ��ادة الدمج”� ،أو برنامج
«.»DDR
وق ��د �أ� �ش��رف��ت الأمم امل �ت �ح��دة على
تنفيذ مهام مماثلة يف دول �أخرى
خالل ال�سنوات املا�ضية ،لعل �أبرزها
جتربتها يف رواندا التي عانت حربا
�أه�ل�ي��ة ��ض��اري��ة يف ت�سعينات القرن
املا�ضي.
و�أك ��د املحلل ال�سيا�سي الليبي عز
الدين عقيل �أن نزع ال�سالح وتفكيك
امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات “ق�ضية جوهرية”
من �أج��ل �إع��ادة �سيادة ال��دول��ة ،وقد
�أغفلها البع�ض على ح�ساب ملفات
�أخرى ،رغم �أن الدولة لن ت�صل �إىل
اال�ستقرار �إال باحتكارها القوة.
و”لنجاح �أي خ�ط��ة ي�ج��ب �أن يقر
املجتمع ال ��دويل بعثة ��س�لام ب�آلية
حم��ددة لنزع ال�سالح” ،وفق عقيل
ال ��ذي �أو� �ض��ح مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية” �أن الأمم امل�ت�ح��دة متتلك
من الكفاءات الكثرية يف هذا املجال،
و�أن “حتقيق الأم� ��ر ي�ت��وق��ف على
وجود �إرادة دولية حقيقية».
وي� ��� �ش�ي�ر ع� �ق� �ي ��ل �إىل “ارتباط
امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات بـ 3ت �ه��دي��دات كربى

ع��ام��ي  2017و  .2021وح� ّم�ل��ت ال�سلطات الكولومبية
من�شقّني عن حركة التمرد ال�سابقة فارك (فارك) امل�س�ؤولية
عن قتل هذين املراهقني.
وف � ّر �أك�ث�ر م��ن خم�سة م�لاي�ين فنزويلي م��ن بلدهم ب�سبب
الأزم� ��ة االق�ت���ص��ادي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة ال �ت��ي غ ��رق ف�ي�ه��ا .وتفيد
توجهوا �إىل
�أرق��ام الأمم املتحدة ب��أنّ  1,7مليون من ه��ؤالء ّ
كولومبيا املجاورة.
وقطعت ك��راك��ا���س ال�ع�لاق��ات الدبلوما�سية م��ع ب��وغ��وت��ا بعد
اعرتاف كولومبيا بخوان غوايدو رئي�ساً م�ؤقتاً لفنزويال .لكنّ
احلدود البالغ طولها بني البلدين  2200كلم كانت مغلقة
بالكامل تقريباً منذ  2015ب�سبب التوتر ب�ين نظاميهما
املتعار�ضني عقائدياً.

تبقي على الأزم��ة الليبية م�شتعلة،
الأول �سيا�سي هو فر�ض امليلي�شيات
مل �ع��اي�ي�ر وح � �ق ��وق امل ��واط� �ن ��ة التي
تالئمها على حرية تقلد الليبيني
ل�ل�م�ن��ا��ص��ب و� �ش �غ��ر م��راك��ز الإدارة
ال� �ع ��ام ��ة ،وال � �ث� ��اين ع �� �س �ك��ري وهو
احتكارها ح�صريا لل�سالح والعنف،
والثالث اقت�صادي وه��و �سيطرتها
على النقد الأجنبي وجتارة العملة
وف��ر� �ض �ه��ا لل��إف�ل�ا���س ال �ف �ن��ي على
البنوك ،وتدمريها ل�شبكة الأ�سواق
الوطنية».
ويف ال�سياق ذاته ،يرى رئي�س م�ؤ�س�سة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13367بتاريخ 2021/10/15
اعـالن تنازل عن رخ�صة

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة
بني الأطراف املذكورة ا�سما�ؤهم ادناه :
من الطرف االول/حميد نا�صر رحمه الع�سم املزروعي  -اجلن�سية االمارات
اىل الطرف الثاين/نا�صر رحمه حممد الع�سم املزروعي  -اجلن�سية االمارات
باال�سم التجاري (كافترييا �شرارة) رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية
الإقت�صادية بعجمان رقم ( )100684وامل�سجلة بغرفة جتارة و�صناعة
عجمان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل بعد انق�ضاء  14يوما
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
الكاتب العدل  /بدار الق�ضاء بعجمان

“�سلفيوم” ل�ل��درا��س��ات والأبحاث
ج�م��ال ��ش�ل��وف� ،أن ح�ضور ال�سفري
الأم �ي�رك� ��ي ل� ��دى ل�ي�ب�ي��ا ريت�شارد
نورالند خطة نزع ال�سالح له داللة،
�إذ �أن وا�شنطن كانت من الأطراف
ال��دول �ي��ة الأك �ث�ر ان �خ��راط��ا يف هذا
امل �ل��ف ،م��ذك��را ب��االج�ت�م��اع��ات التي
جمعت ال�سفري مع وزي��ر الداخلية
يف حكومة ال�سراج ال�سابقة فتحي
با�ش�أغا يف ه��ذا ال�ش�أن مطلع العام
امل��ا� �ض��ي ،وب��ال�ت�ح��دي��د ب�ع��د م�ؤمتر
برلني الأول ب�ش�أن ليبيا الذي عقد
يف يناير .2020

وت ��اب ��ع � �ش �ل��وف �أن “حرب حترير
ط��راب�ل����س ك��ان��ت ال��داف��ع ن�ح��و عقد
ت �ل ��ك االج � �ت � �م ��اع ��ات ،ح �ي ��ث ط ��رح
ت�صنيف املجموعات امل�سلحة �إىل 3
فئات حتمل �أل ��وان �أخ�ضر و�أ�صفر
و�أح� �م ��ر ،ب�ح�ي��ث ي�ت��م ح��ل الفئتني
“الأخ�ضر والأ�صفر” ث ��م دمج
ع �ن��ا� �ص��ره��ا ف � ��رادى يف امل�ؤ�س�سات
الأم�ن�ي��ة والع�سكرية ،بينما تفكك
الفئة ذات اللون الأحمر.
و�أكمل �شلوف �أنه “لأ�سباب خمتلفة
مل ينفذ با�ش�أغا الربنامج الأمريكي
الليبي مل��واج�ه��ة امليلي�شيات ،وعاد

ن��ورالن��د ليح�ضر اج�ت�م��اع اللجنة
مل�ن��اق���ش��ة ت���ص�ن�ي�ف�ه��ا للميلي�شيات
وحت��دي��د الأول��وي��ات فيها ،وتنفيذ
خ �ط ��ة احل � ��ل وال� ��دم� ��ج بقيادتها
ومب�ساعدة دولية».
وم�ؤخرا ك�شف مدير �إدارة التوجيه
املعنوي باجلي�ش الليبي اللواء خالد
املحجوب ،عن ا�ست�ضافة بريطانيا
�أول �أول �أم����س ال�ث�لاث��اء ،اجتماعا
مو�سعا بح�ضور �أفراد جلنة “”5+5
ع�ب�ر دوائ � ��ر االت �� �ص��ال امل�غ�ل�ق��ة من
طرابل�س وبنغازي ومناطق �أخرى،
� �ش��ارك ف �ي��ه ن ��ورالن ��د و�شخ�صيات
ر��س�م�ي��ة �أخ� ��رى م��ن بينها مبعوث
الأم�ي�ن ال�ع��ام لل��أمم املتحدة لدى
ليبيا يان كوبي�ش ،وعدد من �أع�ضاء
البعثة الأممية.
و�أو� �ض ��ح امل �ح �ج��وب �أن “االجتماع
ن��اق ����ش �آل� �ي ��ة ت�ف�ك�ي��ك املجموعات
والت�شكيالت امل�سلحة ،ال�ت��ي تعيق
عمل امل�ؤ�س�سات وجتميع �سالحها،
وو� � �ض� ��ع خ �ط ��ة ع �م �ل �ي��ة متكاملة
مل �ع��اجل��ة �أو� �ض��اع �ه��ا ،ح �ي��ث نوق�ش
ه��ذا البند ب�شكل م��و��س��ع ،وو�ضعت
ر�ؤي��ة �شاملة ا�ستكماال ملا مت و�ضعه
�سابقا من تق�سيم لهذه املجموعات
ح���س��ب ون��وع �ي��ة ن���ش��اط�ه��ا و�أماكن
ت��واج��ده��ا ،والأ��س��ال�ي��ب ال�ت��ي �سيتم
العمل بها لتحقيق هذا البند املدمج
يف اتفاق وقف �إطالق النار ،و�إجالء
املرتزقة والقوات الأجنبية وتفكيك
املجموعات امل�سلحة».

مل ُي�سمع �سوى القليل عن جلنة التحقيق يف
�أح ��داث  6ي�ن��اي��ر ،وه��ي �أع�ن��ف �أح ��داث يف مبنى
الكابيتول ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة منذ �أن �أحرقها
الربيطانيون عام .1814
مع �أنّ ه��ذا احل��دث امل��أ��س��اوي ،ك��ان من املمكن
�أن يت�سبب يف �إزه��اق املزيد من الأرواح ،وت�شري
اكت�شافات جديدة �إىل �أن الرئي�س ال�سابق ترامب
ك��ان ينوي التالعب بامل�سار م��ن �أج��ل البقاء يف
من�صبه رغم حكم الناخبني.
لذلك ،ف�إن قدرة هذه اللجنة على ت�سليط ال�ضوء
على هذه الأحداث� ،أمر حيوي للواليات املتحدة
للخروج من االن�سداد الذي يبدو �أنه يجرها نحو
النهاية الهادئة لتجربتها الدميقراطية.
عرقلة احلقيقة
بد�أت هذه اللجنة ،املتكتمة ،يف ن�شاطها ،بينما
يتحدى �شهود رئي�سيون �إخ�ط��ارات�ه��ا الر�سمية
لتقدمي امل�ستندات واملثول �أمامها.
املقربون من دونالد ترامب يقاومون بقوة ،غري
ان حججهم القانونية ال ت�صمد .ومن الوا�ضح �أن
�أتباع الرئي�س ال�سابق �سي�ستخدمون حتى النهاية
الطريقة التي �سمحت ل�ترام��ب بتفادي قائمة
طويلة من التهم اجلنائية عن طريق �إطالة امد
الإج ��راءات ،وت�شوي�ش امل�سارات ،وخ�صو�صا ،عن
طريق الإفراط يف ت�سيي�س التحقيقات.
�إن اال�سرتاتيجية الرتامبية ملحو واقع  6يناير
من الذاكرة فاعلة .ويعتقد غالبية اجلمهوريني
�أن ه��ذا التمرد ال ي�ستحق التوقف ع�ن��ده ،وقد
اب�ت�ل�ع��وا مت��ا ًم��ا ك��ذب��ة دون ��ال ��د ت��رام��ب الكربى
التي تقول �إن��ه الفائز يف انتخابات ع��ام 2020
ربر
“باملنا�سبة ،ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن الأ� �س �ب��اب ت ّ

تطبيع الكذب
هذا الإ�صرار على �أن يبتلع املاليني من النا�س
الأكاذيب ،هو �أ�سا�س ا�سرتاتيجية ترامب للت�سلل
�إىل احل� ��زب اجل �م �ه��وري .ول �ه��ذا ال ي �ج��ر�ؤ �أي
م�س�ؤول جمهوري منتخب على مناق�ضته.
ومتتد هذه اال�سرتاتيجية �إىل تف�سري انتفا�ضة
 6يناير ،حيث انه م�ص ّمم على حتويل �أبطالها
�إىل ��ش�ه��داء .ومب��ا �أن ال�ك��ذب��ة يتقا�سمها جميع
امل�س�ؤولني اجلمهوريني املنتخبني ،وت�شعر و�سائل
الإع�ل�ام ب�أنها م�ضطرة ل�لادع��اء ب��أن��ه يجب �أن
ي��ؤخ��ذ ه ��ؤالء امل�س�ؤولني املنتخبني على حممل
اجلد ،فقد �أ�صبحت الأكاذيب واحلقائق املزيفة
عنا�صر مقبولة يف اخلطاب ال�سيا�سي.
ول �ه��ذا ال���س�ب��ب تخ�شى ح��ا��ش�ي��ة ت��رام��ب هذه
اللجنة ،و�سيفعل ترامب نف�سه كل �شيء لتجنّب
الإدالء ب�شهادته ،لأنهم لن ي�ستطيعوا ،وهم حتت
الق�سم ،تكرار الأكاذيب التي يطعموها مل�ؤيديهم.
مل ن�صل �إىل هناك بعد ،لأن ترامب ورفاقه
�سيطيلون الإج��راءات من خالل التظاهر ب�أنهم
تع�سف الدميقراطيني .و�سيكون كافياً
�ضحايا ّ
اللعب على الوقت وال�ساعة حتى الإطاحة املتوقعة
بالكوجنر�س يف نوفمرب  ،2022واالعتماد على
اجلمهوريني ل��دف��ن مت��رد  6يناير الفا�شل ،يف
انتظار جناح حلقة �أخرى.

ترجمة خرية ال�شيباين

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

الأمم املتحدة تطلب التحقيق بوفاة �سجني �سيا�سي يف فنزويال
•• كراكا�س�-أ ف ب

دعت املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان
�إىل �إج��راء “حتقيق م�ستقل” يف وفاة اجل�نرال را�ؤول
بادويل “ 66عاما” �أح��د �أ�شهر ال�سجناء ال�سيا�سيني
الفنزويليني ،يف ال�سجن يف فنزويال.
وكتبت املفو�ضية يف تغريدة على تويرت الأربعاء “ن�أ�سف
ل��وف��اة را�ؤول ب��ادوي��ل يف ال�سجن ون��دع��و فنزويال �إىل
�ضمان �إجراء حتقيق م�ستقل” .كما دعت الأمم املتحدة
�إىل تقدمي عالج طبي جلميع ال�سجناء والإف��راج عن
املعتقلني تع�سفيا .وكان املدعي العام الفنزويلي �أعلن
على تويرت �أن اجل�نرال را�ؤول ب��ادوي��ل ال��ذي ك��ان من
قبل حليفا للرئي�س ال�سابق ه��وغ��و ت�شافيز ت��ويف يف
ال�سجن الثالثاء .وكتب املدعي العام الفنزويلي طارق
وليام �صعب “ن�أ�سف لوفاة را�ؤول �أ�سيا�س بادويل ب�سكتة
قلبية تنف�سية بعد �إ�صابته بكوفيد ،”19-مو�ضحا �أن
اجلرنال تلقى جرعة �أوىل من لقاح م�ضاد لكورونا.
واتهمت �أندرينا بادويل ابنة اجل�نرال “النظام” ب�أنه
“قتل” والدها .وكتبت على تويرت الأربعاء �أن “�إ�صابته
بكوفيد� 19-أمر خاطئ».
وردت ال�سلطات الفنزويلية الأربعاء على الأمم املتحدة
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برقم املحرر2021/0012744:

برقم املحرر2021/0021775:
املخطر:جي�شني كوروثايل جمال الدين  ,اجلن�سية الهند واحمل بطاقة هوية رقم784198620829030:
العنوان:ال�شارقة  -هاتف رقم0555584871:
املخطر اليه:بقالة ليم�س �ش.ذ.م.م واملرخ�صة من دائرة التنمية االقت�صادية يف دبي بالرقم  690723وميثلها
بالتوقيع/عبداللطيف حممد اونياتهام كانديل  -هندي اجلن�سية
العنوان:دبي � -ص.ب - 48897:هاتف رقم0508696600:
املو�ضوع:اخطار عديل للوفاء مببلغ ( )22920درهم اثنان وع�شرون الفا وت�سعمائة وع�شرون درهم
املخطر اليه حرر �شيك للمخطر مببلغ ( )22920درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من قبل املخول بالتوقيع عن
املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعي ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم
وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل:
ال�شيك رقم  080299مببلغ  22920درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2019/10/23وامل�سحوب على بنك ابوظبي االول
وحيث ان املدعي عليه قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مرارا وتكرارا
ولكن دون جدوى
لذلك:ف�أننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر
التخاذ االجراءات القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به
 ,وهذا اخطار منا بذلك.

املخطر�:شركة الرافدين ملعدات التكييف املركزي ذ.م.م
وعنوانها:امارة ال�شارقة  -امل�صلى  -خلف �شارع الزهراء  -وميثلها/عبدالفتاح توفيق عبدالفتاح  -هاتف رقم0506329240:
 بوكالة�/سمر عبدال�سالم خلف اهلل  -هوية رقم  - 784198653805485هاتف رقم0568865442:املخطر اليه�:شركة �سوليكو للمقاوالت وعنوانها/دبي  -ديرة  -مكتب  405ملك الر�ستماين العقارية  -هاتف رقم04950200:
 وميثلها ال�سيد/اليا�س اخلوري  -ب�صفته املدير العام لل�شركة  -هاتف رقم0554710871:املو�ضوع:تكليف بالوفاء مببلغ وقدره ( )78.622.95درهم ثمانية و�سبعون الف و�ستمائة واثنان وع�شرون درهما وخم�سة
وت�سعون فل�س)
نتجية تعامالت جتارية بني ال�شركة املخطرة وال�شركة املخطر اليها فقد توقفوا عن �سداد باقي املديونية وتر�صد مبلغ
متبقي وقدره ( )78.622.95درهم قامت املخطرة بالتوا�صل مع املخطر اليهما مرارا وتكرارا ل�سداد املبلغ املتبقي ووفقا
للفاتورة املوقعه من املخطر اليه الثاين ب�صفته مدير امل�شرتيات بال�شركة باقراره بالدين لكن تبني ان ال�شركة املخطر
اليها متاطل ومل تقوم بال�سداد وعند التوا�صل معها تطي مواعيد جمة لل�شركة املخطرة وعند دخول املوعد تتمل�ص
ومتاطل ومل ت�سدد باقي املبلغ املطلوب منها وقد قام الدائن مرارا وتكرارا مبطالبة املدينة عدة مرات ب�ضرورة �سداد املبالغ
املرت�صدة بذمتها ولكن بال جدوى
لذلك:فان املخطرة تخطر املخطر اليها ب�ضرورة �سداد قيمة ( )78.622.95درهما وذلك خالل مدة خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ ا�ستالم هذا االخطار ويف حالة عدم التزام املدين بذلك فانه لن يكون امام الدائن اال اللجوء اىل املحكمة املخت�صة
ال�ست�صدار امر اداء وفقا لقانون االجراءات املدنية مع حتميل املدين الرو�سوم الق�ضائية واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

الت�سليم بهذه ال��رواي��ة ،م��ن االعتقاد بالفوائد
العالجية حلقن ماء اجلفال».
خ��ا��ص��ة� ،إن ت��رام��ب ي��وا��ص��ل متهيد الطريق
ح�ت��ى �إذا ان �ه��زم ه��و �أو ال��دم�ي��ة ال�ت��ي �سي�ؤيدها
ع ��ام  ،2024ل��ن ي �� �ص��دق �أن �� �ص ��اره ،و�سي�شعر
اجل �م �ه��وري��ون �أن ��ه م��ن امل�ب�رر ال�ت�لاع��ب يف فرز
الأ�صوات ل�صاحله.

الكاتب العدل

ببيان مل تذكر فيه ا�سم بادويل ،م�ؤكدة �أنه “ال يوجد
�أ�شخا�ص حمتجزون ب�شكل تع�سفي يف البالد” .كما
� �ش��ددت ع�ل��ى ��ض�م��ان ح �ق��وق “جميع امل �ح��روم�ين من
حريتهم” وا�ستفادتهم من الرعاية الطبية.
وق��ال البيان �إن “فنزويال تا�سف لأن مكتب مفو�ض
الأمم امل �ت �ح��دة ال �� �س��ام��ي حل �ق��وق الإن �� �س ��ان يخ�ضع
ب�شكل منهجي ل�ضغوط جمموعات ت�ستخدم حقوق
الإن�سان لأغ��را���ض �سيا�سية بينما تن�سى الإ�صالحات
الهيكلية للدولة الفنزويلية لتعزيز حقوق الأ�شخا�ص
املحتجزين».
و� �س��اع��د اجل�ن��رال ب��ادوي��ل ه��وغ��و ��ش��اف�ي��ز (-1999
 )2013ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��ادة ال �� �س �ل �ط��ة خ �ل�ال حماولة
االن �ق�ل�اب يف  2012يف ف �ن��زوي�لا .ف�ق��د �أع �ل��ن قائد
اللواء املتمركز يف ماراكاي ( 200كلم غرب كاراكا�س)
مت�سكه بالد�ستور و�سمح لت�شافيز ال��ذي ك��ان ب�أيدي
االنقالبيني  ،با�ستعادة ال�سلطة.
وق��د �شغل من�صبا وزاري��ا ثم �أ�صبح معار�ضا لل�سلطة
و�سجن ثماين �سنوات بتهمة الف�ساد .و�أف ��رج عنه يف
ُ
 2015واع�ت�ق��ل م��رة �أخ ��رى ل�ك��ن ه��ذه امل ��رة بتهمة
الت�آمر .وج��رد من رتبته الع�سكرية وع��زل من كوادر
اجلي�ش.

�إعالن بالن�شر
العدد  13367بتاريخ 2021/10/15
اىل املدعي عليه:فرزين يداله عابدينى ابخواره
املو�ضوع الدعوى  2021/474جتاري م�صارف جزئي  -حماكم دبي
مبا ان هنالك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل املدعي/بنك ر�أ�س اخليمة الوطني وكيال
عنه/بيت احلكمة للمحاماة واال�ست�شارات القانونية وانه قد مت تكليفنا خبريا م�صرفيا
مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر يف ال��دع��وى اع�لاه فاننا ندعوكم حل�ضور اجتماع
خربة مرئي بوا�سطة برنامج زووم يف يوم االحد امل��واف��ق 2021/10/24:يف متام ال�ساعة
� 11:00صباحا وعليه يرجى التواجد واحل�ضور ع��ن طريف الفيديو برنامج زووم -
باملوعد املحدد كما يرجى تزويدنا قبل موعد االجتماع بكافة امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم
على ال�بري��د االل�ك�تروين للخربة وامل�ب�ين ادن��اه  -للتوا�صل معنا يرجى االت�صال على
الهاتف - 0589323011:هاتف - 042206244:بريد الكرتوين. intrafinance@intra.ae:

مكتب/اخلبري املحا�سبي وامل�صريف
د.علي را�شد الكيتوب
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دون وعي وقبل �ستة �أ�شهر من الرئا�سية:

هل يعمل الي�سار واليمني من �أجل �إعادة انتخاب ماكرون...؟
•• الفجر �-أوليفر بيفود –ترجمة خرية ال�شيباين
قبل �ستة �أ�شهر من االنتخابات الرئا�سية ،ال �شيء
ُح�سم حتى الآن ،حتى وان �أظهرت ا�ستطالعات الر�أي
ثبا ًتا على ر�أ�س اجلدول� .إن �أو�ضاع املعار�ضات لي�ست
بعيدة ومنف�صلة عن هذه املالحظة� .س ُيعلن احلكم

يف فرتة تزيد قلي ًال عن �ستة �أ�شهر .يف نهاية اجلولة
الثانية من االنتخابات الرئا�سية يف  10و� 24أبريل
 ،2022و�سيكون لفرن�سا رئي�سها� .إذا مت االقرتاع
الآن ،ف�إن �إميانويل ماكرون �سيبقى يف الإليزيه ...
ح�سب ا�ستطالعات الر�أي حول نوايا الت�صويت .ماذا
�سيحدث يف �أبريل 2022؟ هل لدينا عر�ض �أكرث

تف�صي ًال للمتابعة قبل �ستة �أ�شهر من املوعد يختلف
عن الذي كان قبل ع��ام؟ �سبق �أن قلنا يف �أبريل،
�أنه مل جتر �أية انتخابات رئا�سية يف ظل اجلمهورية
اخلام�سة كما كان يتخيلها ال��ر�أي العام قبل عام.
لأن اال�ستطالعات حول نوايا الت�صويت ،على وجه
التحديد ،تعطي فقط فكرة عن توازن القوى كما هو

قبل عام من االنتخابات احلقيقية .يجب �أال ّ
منل
التذكري ب�أن هذه اال�ستطالعات ،لي�ست توقعات وال
تنب�ؤات� ،إنها تعطي بب�ساطة �صورة عن هذه العالقات
يف حلظتها .ورمبا يكون هذا هو احلال يف االنتخابات
الرئا�سية املقبلة� ...إن ثوران بركان �إريك زمور مثال
�صارخ على ذلك.
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ادوارد فيليب قد يكون ابرز امل�ستفيدين على اليمني دون خو�ض ال�سباق
وم�ضة عابرة �أم �إقامة
م�ستدامة يف �أق�صى اليمني؟
نابغة م��ن ي�ستطيع ال�ق��ول اىل
�أي��ن �سي�صل ه��ذا امل�شاغب ،الذي
دون �أن تكون له م�سرية �سيا�سية
يف �أق�صى اليمني ،ي��ر ّوج ملوا�ضيع
ال �ت �ط��رف ال ��رادي� �ك ��ايل ال �ت ��ي ما
ك��ان لينكرها �أت �ب��اع فيليب بيتان
يف الأرب�ع�ي�ن��ات ،وع���ش��اق احلركات
الفا�شية التي تدور حول اب نظام
في�شي .خا�صة �أنه عند كتابة هذا
التقرير ،مل يقل بعد ما �إذا �سيكون
مرت�شحا ل�سباق االليزيه �أم ال.
ً
ت�ب�ق��ى احل �ق �ي �ق��ة� ،أن التغطية
الإع�ل�ام �ي��ة امل��ذه �ل��ة ال �ت��ي يتمتع
بها على تويرت من بع�ض و�سائل
الإع� � �ل � ��ام ،ك� �م ��ا مت حت �ل �ي �ل �ه��ا يف
�صحيفة ليربا�سيون اليومية يف
� 9أك �ت ��وب ��ر ،ق ��د خ��دم��ت �صعوده
ال�صاروخي يف ا�ستطالعات الر�أي
ل� �ن ��واي ��ا ال �ت �� �ص��وي��ت ،م ��ن خالل
�إع � �ط � ��اء ح �� �ض ��ور � �س �ي��ا� �س��ي غري
عادي ل�شخ�صية ...غري �سيا�سية،
وخا�صة لي�ست مر�شحة ر�سمياً!
هل �ستكون هذه ال�شهرة املفاجئة
جم��رد وم���ض��ة ع��اب��رة �-أطروحة
يت�شبث بها كل من مارين لوبان،
ال�ضحية الرئي�سية لهذا االخرتاق،
وع� ��دد ق�ل�ي��ل م ��ن امل �ع �ل �ق�ين ،بنا ًء
على احل�م�لات ال�سابقة �-أم �أنها
تفجر
��س�ت���س�ت�م��ر ط ��وي�ل�ا ح �ت��ى ّ
بامللمو�س ��س�ير االن�ت�خ��اب��ات وفق
ال �� �س �ي �ن��اري��و ال� � ��ذي و� �ض �ع �ت��ه كل
االن �ت �خ��اب��ات ال���س��اب�ق��ة؟ وحدهم،
ن���ش�ط��اء امل�ع���س�ك��ري��ن املتعار�ضني
ج��ذر ًي��ا ،ي ��ؤم �ن��ون ب ��إح��دى هاتني
الأط��روح�ت�ين ...بالن�سبة للبقية،
امل�شهد غائم.
ماكرون ال يتزحزح
فوق  20باملائة
وم��ع ذل��ك ،هناك معطى يظهر
ب��و� �ض��وح يف ا� �س �ت �ط�لاع��ات ال� ��ر�أي
ه� ��ذه .ب�ي�ن�م��ا ت ��ؤث ��ر االختالفات
املهمة يف الن�سبة املئوية على جميع
املرت�شحني� ،سواء من اليمني ومن
الي�سار ،ف ��إن واح� �دًا فقط ،يدعي
�أن� ��ه “من ال �ي �م�ين والي�سار” يف
�آن واح ��د ،ال ي�ت��أث��ر باال�ضطراب
ال� ��دائ� ��ر ح ��ول ��ه� .إن� � ��ه �إمي ��ان ��وي ��ل
ماكرون ،الرئي�س املنتهية واليته،
مر�شحا غري معلن،
والذي ال يزال
ً
مثل كل �أ�سالفه يف هذا الوقت من
واليتهم.
ال ي� �ت ��زح ��زح ،ي �ب �ق��ى الرئي�س
ال�ف��رن���س��ي ي �ت �ج��اوز ب�ك�ث�ير �سقف

اميانويل ماكرون جلميع يف خدمته

يعترب جزء من اليمني �أن �أف�ضل طريقة ملعار�ضة اليمني املتطرف هي االقرتاب منه
 20باملائة من نوايا الت�صويت يف
جميع م�ؤ�س�سات �سرب الآراء ،منذ
�أ��ش�ه��ر و�أ��ش�ه��ر ،وح�ت��ى منذ بداية
والي �ت��ه .وك � ��أن م���ص��ائ��ب البع�ض
ت�صنع �سعادته .اىل درج��ة �أن��ه قد
ي�ن�ت�ه��ي الأم� ��ر اىل االع �ت �ق��اد ب�أن
اليمني والي�سار يعمالن بوعي تام
لإعادة انتخابه .جتدر الإ�شارة ،اىل
�إنه عندما يتعلق الأم��ر بامل�صائب
وال�صراعات واخلالفات الداخلية،
ف�إنهم ال يدخرون جهودهم ،ولكن
ال �أح��د �سيقول �إن��ه يجد متعة يف
ذلك.
على ميني رقعة ال�شطرجن و�إىل
�أق �� �ص��اه ،ح�ي��ث ي�ت�ق��ات��ل الوجهان
احل��ال �ي��ان للقومية امل�ت�ف��اق�م��ة يف
ح ��رب � �ض��رو���س ،ي �� �س��ود ال�سخط
وال �ت �ب��اك��ي وال �غ �� �ض��ب .ل��ن يعرف
ح��زب اجلمهوريني ا�سم مر�شحه
اال يف  4 ...دي�سمرب .الروزنامة
التي و�ضعتها الإدارة ،بعد رف�ض
الن�شطاء لالنتخابات التمهيدية
املفتوحة ،حت��دد ي��وم � 13أكتوبر
كموعد نهائي لتقدمي الرت�شحات
من قبل فالريي بيكري�س ومي�شيل

كل الأحزاب الي�سارية يف عنق يخ�ضع احلزب الرئي�سي لليمني
زجاجة ال ميكنها اخلروج منه اجلمهـوري الآن لتوتـر مزدوج
ب��ارن�ي�ي��ه و�إري� ��ك �سيوتي وفيليب
جوفني وديني�س باير.
الن�سق البافلويف
لليمني يف �أوائل الثمانينات
بينما �أع�ل��ن كزافييه برتران،
ال � ��ذي مل ي �ع��د ع �� �ض � ًوا يف حزب
اجلمهوريني ،مت��ا ًم��ا مثل رئي�سة
�إي��ل دو فران�س فالريي بيكري�س،
ي� ��وم االث� �ن�ي�ن � 11أك� �ت ��وب ��ر� ،أن ��ه
ين�ضم �إىل اخلما�سي -يتمنى �أن
ي�صطف اخلم�سة وراءه ،وهو ما مل
يفعله �أحد -فان احلزب الرئي�سي
لليمني اجل�م�ه��وري يخ�ضع االن
لتوتر م��زدوج .من ناحية ،ينزلق
بع�ض نا�شطيه نحو الزميورية،
وم ��ن ن��اح�ي��ة �أخ � ��رى ،ي�ت�ج��ه جزء
من م�س�ؤوليه املنتخبني �إىل رئي�س

برتران يريد كل اليمني ورائه وهذا �صعب

ال � ��وزراء ال���س��اب��ق� ،إدوارد فيليب،
ال � ��ذي �أع� �ل ��ن ع ��ن �إن �� �ش ��اء حزبه،
هوريزون (�أفق) ،يف � 9أكتوبر.
�إن ال�ضغط الذي مار�سته النجمة
ال�سابقة للقناة الإخبارية امل�ستمرة
ف�ن���س��ان ب��ول��وري�� ،س��ي ن �ي��وز ،كان
ل � ��ه ت� � ��أث �ي��ر يف ت� ��� �ص� � ّل ��ب خطاب
الأب� �ط ��ال ال��رئ�ي���س�ي�ين يف معركة
ح��زب اجل�م�ه��وري�ين ،فيما يتعلق
ب��ال�ه�ج��رة ،وه��و م��و��ض��وع مركزي
وف��ري��د وغ�ي�ر خم �ف��ي ت �ق��ري � ًب��ا يف
ح�م�ل��ة اري� ��ك زم� ��ور االنتخابية،
وحول �أ�سا�سيات االحتاد الأوروبي
التي ،هي � ً
أي�ضا ،مو�ضع ت�سا�ؤل من
قبل امل�شاك�س اليميني املتطرف.
وقد اعتنق بارنييه نف�سه ،املفو�ض
الأوروب � � � � ��ي ال �� �س ��اب ��ق ومهند�س
ات �ف��اق �ي��ة ال�بري�ك���س�ي��ت ن �ي��اب��ة عن

االحتاد الأوروبي ،هذا الت�شدد مما
�أث��ار ا�ستياء زمالئه ال�سابقني يف
بروك�سل من فرن�سيني واجانب.
يف ال �ع �م��ق ،ي���س�ت�ع�ي��د ج ��زء من
ال�ي�م�ين ال�ن���س��ق ال �ب��اف �ل��ويف الذي
اخرتقهم يف �أوائ��ل الثمانينات يف
مواجهة ظهور اجلبهة الوطنية
(اال�سم ال�سابق للتجمع الوطني).
وي ��رى ه � ��ؤالء �أن �أف���ض��ل طريقة
مل �ع��ار� �ض��ة ال �ي �م�ين امل �ت �ط��رف هي
االق �ت�راب م�ن��ه ق��در الإم �ك��ان ملنع
ناخبيهم من الفرار .التق ّرب منه،
�أو حتى التحالف معه ،كما ح�صل
ع ��ام � 1983أث� �ن ��اء االنتخابات
البلدية يف درو (اور-ل��وار) .فمنذ
م��ا ي �ق��ارب الأرب� �ع�ي�ن ع ��ا ًم ��ا ،كان
ال �ت �ج �م��ع م ��ن �أج � ��ل اجلمهورية
(�سلف االحت ��اد م��ن �أج��ل احلركة

ال�شعبية ،ثم ح��زب اجلمهوريني)
قد و�ضع قائمة م�شرتكة مع حزب
لوبان يف اجلولة الثانية.
�سيبقى الي�سار يف
رواقه حتى النهاية
ن �ت �ي �ج��ة ل ��ذل ��ك ،ي �ت �� �س �ب��ب هذا
ال� �ت� �ق ��ارب ال �ت �ك �ت��وين يف رد فعل
م �ع��اك ����س ،اب �ت �ع��اد ج ��زء �آخ � ��ر من
اليمني معاد للتعاي�ش مع اليمني
املتطرف ،عن الأ�سرة .هذا �إذا مل
يتعلق االم��ر بقطيعة عنيفة .ان
النتيجة النهائية ل�ه��ذه احلركة
امل ��زدوج ��ة امل�ت�ن��اق���ض��ة ،ه��ي �إفقار
م�ستمر لليمني اجلمهوري� ،سواء
م��ن ح�ي��ث امل �� �ش��روع ال���س�ي��ا��س��ي �أو
خ��زان النا�شطني واملنخرطني �أو
النتائج االنتخابية .الطبيعة تكره

ال�ف��راغ ،وم�صائب البع�ض ت�صنع
ثروة الآخرين .يف هذه احلالة ،قد
يكون �إدوارد فيليب ،رئي�س وزراء
م��اك��رون ال�سابق ال��ذي �سي�شارك
يف حملته االنتخابية عام ،2022
هو امل�ستفيد الرئي�سي.
ط��ري�ق��ة ال�ي�م�ين ��ش�ب��ه الواعية
م��ن �أج� ��ل �إع� � ��ادة ان �ت �خ��اب رئي�س
الدولة ،لها نظريتها على الي�سار.
جم� � � ��ز�ؤون مت ��ا ًم ��ا ب �ح �ك��م غياب
�شخ�صية قادرة على تكوين حتالف
�أو توليفة ،حتى و�إن كانت �صورية،
ك�م��ا ع ��رف ف��ران �� �س��وا م �ي�ت�ران ان
يفعل ،ف ��إن الي�ساريني ،حتى و�إن
ت �ظ��ل �إم �ك��ان �ي��ة ال� �ت ��واف ��ق بينهم
مم�ك�ن��ة (وه ��و م��ا ي�ج��ب �إثباته)،
ي �ظ �ل��وا يف ج �م �ي��ع احل� � ��االت غري
ق��اب�ل�ين ل�ل�ت��واف��ق ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��م يف
ال��وق��ت احل��ايل .ولئن ح��اول جان
ل��وك ميلين�شون�� ،ص��اح��ب املركز
الأول يف ن��واي��ا ال�ت���ص��وي��ت (بني
 7باملائة و 13باملائة منذ بداية
ال �ع��ام) ،ان ُي��وه��م ب ��أن��ه مي�ك��ن �أن
ي�ك��ون ال �ب��اين ال��رئ�ي���س��ي لكيمياء
معينة“ ،االحتاد ال�شعبي” ،ف�إنه

ايريك زميور تر�شحه �سيخلط االوراق

جتميع �شخ�صيات الي�سار املختلفة املعلنة حاليًا خلف واحد منهم فقط ،هو اليوم �أقل الفر�ضيات املمكنة
�إفقار م�ستمر لليمني اجلمهوري �سواء من حيث امل�شروع ال�سيا�سي �أو خزان النا�شطني �أو النتائج االنتخابية

ميلن�شون ابرز ممثلي الي�سار ولكن...

مارين لوبان يف مواجهة �شر�سة داخل اليمني املتطرف

ي�ع�ل��م ج �ي �دًا �أن ال �ت ��أث�ي�ر احلايل
ملجمل الي�سار يجعل هذا االحتمال
حمفو ًفا باملخاطر.
خ�صو�صا� ،أن �شخ�صية ميلين�شون،
حتى ما وراء هذا االحتاد ال�شعبي،
ال��ذي يعد مكياجا ذك� ًي��ا للرتويج
لذاته ،مثرية لالنق�سام مبا يكفي
ل �ت�ت�رك ال �ن��اخ �ب�ي�ن ال�شيوعيني
واال�� � �ش �ت��راك� � �ي �ي��ن واخل � �� � �ض� ��ر يف
خمتلف الفرق املتناف�سة يف حرية
م��ن �أم��ره��م .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ف� � ��إن �إع � � ��ادة جت �م �ي��ع �شخ�صيات
ال �ي �� �س��ار امل�خ�ت�ل�ف��ة امل�ع�ل�ن��ة حال ًيا
خ�ل��ف واح ��د م�ن�ه��م ف �ق��ط ،م��ع �أو
ب��دون رئي�س كتلة فرن�سا املتمردة
يف اجلمعية ال��وط�ن�ي��ة ،ه��و اليوم
�أق� ��ل ال �ف��ر� �ض �ي��ات امل�ح�ت�م�ل��ة .من
ال�صعب �أن نرى احلزب ال�شيوعي
الفرن�سي �أو احل ��زب اال�شرتاكي
�أو �أوروب��ا البيئة-اخل�ضر ،يقبلون
ال �ت �ن �ح��ي (جم� � ��ددا لل�شيوعيني
واخل �� �ض��ر ،ك�م��ا يف ع��ام ،)2017
حت��ت طائلة االخ�ت�ف��اء نهائ ًيا من
امل�شهد ال�سيا�سي.
�سقوط انتخابي مذهل
ان كل هذه الأحزاب اذن ،يف عنق
زجاجة ال ميكنهم اخل��روج منها.
لقد ُحكم عليهم بالبقاء يف رواقهم
ح �ت��ى ن �ه��اي��ة احل �م �ل��ة ،ومواجهة
بع�ضهم البع�ض يف �أبريل ،2022
م��واج �ه��ة يف م �ل �ع��ب � �ص �غ�ير جدا
مبا ان جمموع الي�سار ،با�ستثناء
اق���ص��ى ال�ي���س��ار ال�تروت���س�ك��ي لوت
�أوفريري واحلزب اجلديد املناه�ض
ل�ل��ر�أ��س�م��ال�ي��ة ،يح�صد ال �ي��وم �أقل
من  30باملائة .وه��ذا يعني �أنهم
يف ن�ف����س امل �ي��اه ( 25ف��ا��ص��ل 94
ب ��امل ��ائ ��ة) ك ��اجل ��ول ��ة الأوىل من
االنتخابات الرئا�سية لعام 2017
م��ع ميلين�شون ( 19فا�صل 58
باملائة) وبينوا هامون ( 6فا�صل
 36ب��امل��ائ��ة) ل�ل�ح��زب اال�شرتاكي
و�أوروب� � � ��ا ال �ب �ي �ئ��ة-اخل �� �ض��ر .لكن
ب �ع �ي �دًا ج � �دًا ع��ن اجل��ول��ة الأوىل
لعام  2012حيث ح�صل فران�سوا
هوالند ( 28فا�صل  63باملائة)
وجان لوك ميلين�شون ( 11فا�صل
 10باملائة) و�إيفا جويل ( 2فا�صل
 31باملائة) ل�صالح �أوروبا البيئة-
اخل���ض��ر ،مم��ا اع�ط��ى  42فا�صل
 04باملائة لكل الي�سار.
ويُظهر هذا االنهيار االنتخابي
امل �ف��اج��ئ يف ع���ش��ر � �س �ن��وات ،مدى
نق�ص الأفكار والأمل الذي يثريه
ال �ي �� �س��ار ،ال ��ذي ظ��ل حت��ت هيمنة
احل� ��زب اال�� �ش�ت�راك ��ي م �ن��ذ نهاية
ال�سبعينات .ظاهرة ت�ضاهي تلك
التي تهز اليمني بكل راي��ات��ه :مل
يعد النيوغوليون امل�سيطرون منذ
ف�ت�رة ط��وي �ل��ة ع �ل��ى ه ��ذا اجلانب
م��ن ال�ط�ي��ف ال���س�ي��ا��س��ي ،يعرفون
كيف ي�ج��دون طريقهم ،ممزقني
بني الليرباليني امل�ؤيدين لأوروبا
ال��ذي��ن ميكنهم حت � ّم��ل ماكرون،
والبونابرتيني الذين ال تخيفهم
�أوهام اليمني املتطرف.
�إن اجلمع بني كل هذه العوامل
ير�سم �صورة قامتة لهذه القوى
اليائ�سة كل من مع�سكرها ،وتبني
ب�صرب ال�سيناريو ال�ت��ايل .ونفهم
يف � �ض��وء ذل� ��ك� ،أن ب�ع����ض القادة
ال�سيا�سيني يتجاهلون امل�ستقبل
ال �ق��ري��ب وي �ف �ك��رون م ��ن الآن يف
االنتخابات الرئا�سية لعام .2027
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اجلمعة � 15أكتوبر  2021العدد 13367
		
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اجلمعة � 15أكتوبر  2021العدد 13367
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 163164 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة9 :
بتاريخ2012/05/28 :
وامل�سجلة حتت رقم163164 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/10/03 :
يف 2021/10/03

املودعة بالرقم 162842 :
با�ســم :جلف دي تي �إت�ش �إل دي �سي
وعنوانه :بوا�سطة ميبل�س كوربريت �سريفي�سز ليمتد� ،ص ب  ،309جورج تاون ،جراند
كاميان ،جزر كاميان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة38 :
بتاريخ2012/06/18 :
وامل�سجلة حتت رقم162842 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/09/25 :
يف 2021/09/25
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 164749 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة9 :
بتاريخ2015/02/26 :
وامل�سجلة حتت رقم164749 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/03 :
يف 2021/11/03
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 163165 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة9 :
بتاريخ2012/12/13 :
وامل�سجلة حتت رقم163165 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2021/10/03وحتى تاريخ2031/10/03 :
�إدارة العالمات التجارية

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

اجلمعة � 15أكتوبر  2021العدد 13367
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بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 165373 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة14 :
بتاريخ2012/05/27 :
وامل�سجلة حتت رقم165373 :
ً
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

املودعة بالرقم 165372 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة11 :
بتاريخ2012/05/27 :
وامل�سجلة حتت رقم165372 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

املودعة بالرقم 165371 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة10 :
بتاريخ2013/01/14 :
وامل�سجلة حتت رقم165371 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

املودعة بالرقم 165367 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة1 :
بتاريخ2012/05/27 :
وامل�سجلة حتت رقم165367 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

اجلمعة � 15أكتوبر  2021العدد 13367
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 165377 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة24 :
بتاريخ2013/01/14 :
وامل�سجلة حتت رقم165377 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

املودعة بالرقم 165376 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة21 :
بتاريخ2012/05/27 :
وامل�سجلة حتت رقم165376 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

املودعة بالرقم 165375 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة18 :
بتاريخ2012/05/27 :
وامل�سجلة حتت رقم165375 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

املودعة بالرقم 165374 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة16 :
بتاريخ2012/05/27 :
وامل�سجلة حتت رقم165374 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 165381 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة37 :
بتاريخ2012/05/28 :
وامل�سجلة حتت رقم165381 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

املودعة بالرقم 165380 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة30 :
بتاريخ2012/05/28 :
وامل�سجلة حتت رقم165380 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

املودعة بالرقم 165379 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة28 :
بتاريخ2012/05/28 :
وامل�سجلة حتت رقم165379 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

املودعة بالرقم 165378 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة25 :
بتاريخ2012/05/27 :
وامل�سجلة حتت رقم165378 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

�إدارة العالمات التجارية

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

اجلمعة � 15أكتوبر  2021العدد 13367
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 165369 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة7 :
بتاريخ2012/05/27 :
وامل�سجلة حتت رقم165369 :
ً
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

املودعة بالرقم 165368 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة5 :
بتاريخ2012/05/27 :
وامل�سجلة حتت رقم165368 :
ً
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

املودعة بالرقم 165383 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة42 :
بتاريخ2012/05/28 :
وامل�سجلة حتت رقم165383 :
ً
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

املودعة بالرقم 165382 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ2012/05/28 :
وامل�سجلة حتت رقم165382 :
ً
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية
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�سيا�سة �إيران يف ال�شرق الأو�سط تنقلب �إىل كابو�س عليها
•• عوا�صم-وكاالت

اعترب الكاتب الإيراين �شاهني حممودي �أن مناورات النظام الإيراين،
و�إق ��ام ��ة خ��ط دف��اع��ي خ�ل��ف ح� ��دوده ال���ش�م��ال�ي��ة مل��واج�ه��ة م��ا ي�سميه
“ال�صهيونية” ،عالمة وا�ضحة على تراجعه ،وهزميته يف �سيا�سته
اخلارجية العدوانية.
وقال حممودي ،يف حتليل ملوقع “ايران فوك�س”� ،إنه بعد وفاة قائد
فيلق ال�ق��د���س يف احل��ر���س ال �ث��وري الإي ��راين قا�سم �سليماين ،واجه
م�شروع ت�صدير �إيران للإرهاب ومغامرته يف ال�شرق الأو�سط �ضربة
قا�سية.
ويف �سبتمرب �-أي�ل��ول � ،2015أل�ق��ى املر�شد الإي ��راين علي خامنئي

خطاباً �شهرياً لتربير تدخله يف �ش�ؤون ال��دول الأخ��رى ،حيث قال:
“لقد ذه�ب��وا� ،أي ميلي�شيات قا�سم �سليماين وفيلق القد�س ،لقتال
العدو ،لأن��ه �إن مل يقاتلوه ،ف�إنه �سي�أتي �إىل البالد .لو مل ُيوقفوا،
حلاربناهم و�أوقفناهم هنا يف كرمان�شاه وهمدان وحمافظات �أخرى».
واع �ت�بر حم �م��ودي �أن ت���ص��ري�ح��ات خ��ام�ن�ئ��ي ُت���ش�ير ب��و��ض��وح �إىل �أن
ال�سيا�سة اخلارجية للنظام وت�صديره للإرهاب “هما الوجه الآخر
ل�سيا�سة القمع داخل �إيران».
و�أ�ضاف “�إذا اعتربنا �سيا�سة القمع داخل �إيران وت�صدير الإرهاب �إىل
اخل��ارج متالزمان ،ف��إن الرتاجع يف �إح��داه��ا ،هو تراجع يف الأخرى،
والعك�س �صحيح .وهذا �أكرث ما يخ�شاه النظام».
و�أق ��ر اخل�ب�ير الإي� ��راين �أح �م��د م��وث�ق��ي بف�شل ال�سيا�سة اخلارجية

العدوانية للنظام و�إرهابه ،حيث قال“ :بالن�سبة للجغرافيا ال�سيا�سية
لإيران� ،أدى اخللل يف �سيا�ستنا اخلارجية ،التي ال تقت�صر على ال�سلطة
التنفيذية� ،إىل دفع الدول العربية� ،إىل �إقامة عالقات مع �إ�سرائيل.
�إن الكثري من �أخطائنا يف ال�سيا�سة اخلارجية هي التي جمعت هذه
البلدان معاً”.
و�أ�ضاف “بدل �إ�شراكهم معنا ،وحدناهم �ضدنا» .وعن ف�شل �إيران
يف ا�ستقطاب جريانها ،ق��ال موثقي“ :نحن يف �أ��س��و�أ و�ضع .اخلطر
اجل�سيم ي�شمل �ساحة اللعب التقليدية للنظام ،العراق ،حيث تتمتع
حكومة م�صطفى الكاظمي ب��أك�بر ق��در م��ن ال�ع�لاق��ات م��ع الغرب،
و�أبرمت العقود مع �شركة توتال لتجنب احل�صول على الكهرباء والغاز
من �إيران .ناهيك عن �ضرب �إ�سرائيل ب�سهولة القواعد الإيرانية يف

�سوريا بالتن�سيق مع رو�سيا ،وحتى يف العراق ،وهذه م�شكلة خطرية
لنا» .و�أ�ضاف “نظام والية الفقيه الآن يف و�ضع ه�ش للغاية ،وكلما زاد
ال�ضعف الداخلي ،زادت الكمائن .من الآن ف�صاعداً� ،سنواجه املزيد
من هذه املخاطر على الأمن القومي».
ويف هذا الإط��ار ،قال حممودي“ :يبدو �أن ع�صر الو�ضوء يف الفرات
وال�صالة على �ساحل البحر الأبي�ض املتو�سط ،و�إنتاج الأ�سلحة للح�شد
ال�شعبي ،و�إعطاءهم مفاتيح خمابئ الأ�سلحة ،وتر�سانات الذخرية ،قد
انتهى».
وختم حممودي ،بالقول�“ :أ�صبح حلم الهالل ال�شيعي حتت ذريعة
وحدة العامل الإ�سالمي ،وحماربة الغطر�سة ،وحوار الثورة الإ�سالمية،
كلها كوابي�س .ف�إيران جتني ع�صف الرياح التي زرعتها يف املنطقة».

نائب رئي�س معهد �أبحاث ال�سيا�سة اخلارجية الكازاخية:
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العالقات بني الإمارات وكازاخ�ستان تقدم منوذج ًا يحتذى عامليا
نور �سلطان  -د� .رشيف البا�سل:

�أكد مناربك كبازييف نائب رئي�س معهد
�أب��ح��اث ال�سيا�سة اخلارجية التابع
لوزارة خارجية جمهورية كازاخ�ستان
�أن العالقات بني بالده ودولة الإمارات
العربية امل��ت��ح��دة ق��دمي��ة ورا�سخة
وت�شهد ت��ط��ورا م�ستمرا على كافة
الأ�صعدة وه��ي تعد منوذجا يحتذى
عامليا للعالقات الثنائية املتميزة م�شريا
�إىل �أن هناك �آفاق ًا �أو�سع لتعزيز هذه
العالقات يف امل�ستقبل فنحن ننظر �إىل
الإمارات ك�شريك رئي�سي يف العديد من
املجاالت.
و�أ�ضاف� :أن ال�شعب الكازاخ�ستاين
كله يعرف ع��ن النه�ضة ال�شاملة
يف الإم � � � � ��ارات وي � �ب� ��دى �إع �ج��اب��ه
ب� ��الإجن� ��ازات ال �ت��ي ت�ت�ح�ق��ق فيها
ك��ل ي��وم وبع�ض الكازاخ�ستانيني
ي�شرتون بيوتا يف الإم ��ارات حيث
ت�ع�ج�ب�ه��م ن��وع �ي��ة ومن� ��ط احلياة
ف �ي �ه��ا ،ول��دي �ن��ا خ �ط ��وط ط�ي�ران
م�ب��ا��ش��رة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن وب�أ�سعار
منا�سبة ،الأمر الذي �ساهم يف زيادة
ح��رك��ة ال���س�ف��ر وال �ت �ج��ارة و�إقبال
رج��ال الأع�م��ال على اال�ستثمارات
املتبادلة ،ويكفي �أن ت�شاهد �إن�شاء
جممع (�أبوظبي بالزا) �أكرب مبنى
يف كازاخ�ستان والذي يقف �شاهدا
على تطور العالقات االقت�صادية
ب�ي�ن ب �ل��دي �ن��ا ال �� �ص��دي �ق�ين فنحن
دائما نرحب بقدوم رجال الأعمال
القادمني من الإمارات لال�ستثمار
يف كازاخ�ستان والتمتع بالعديد
من املزايا اال�ستثمارية.
و�أ� �ش��اد ب�ح��ر���ص الإم � ��ارات الدائم
على امل�شاركة الفعالة يف م�ؤمتر

نائب رئي�س معهد �أبحاث ال�سيا�سة اخلارجية يف كازاخ�ستان خالل م�ؤمتره ال�صحفي

معهد �أبحاث ال�سيا�سة اخلارجية يدر�س ال�سيناريوهات املختلفة ملواجهة التحديات والق�ضاء على املخاطر
(ال�سيكا) م�ؤكداً �أن دولة الإمارات
ت�ب��و�أت مكانة رائ��دة على ال�ساحة
ال��دول �ي��ة ا��س�ت�ط��اع��ت م��ن خاللها
لعب دور مميز يف امل�ساهمة بن�شر
قيم ال�سالم والت�سامح والتعاي�ش
والتعاون البناء بني خمتلف دول
و�شعوب العامل.
العالقات مع ال�شركاء
ت�ساهم يف مواجهة التحديات
ويف لقائه مع عدد من الإعالميني
م ��ن الإم� � � ��ارات وق �ط��ر وماليزيا
و�أوزباك�ستان و�إي��ران على هام�ش
االجتماع الوزاري ال�ساد�س مل�ؤمتر
“التفاعل و�إج � ��راءات ب�ن��اء الثقة
(ال�سيكا) ال��ذي عقد يف العا�صمة
الكازاخ�ستانية ن��ور �سلطان قال
مناربك كبازييف :عالقاتنا قوية

م��ع ك��اف��ة ال��دول العربية وكذلك
م ��ع ج�ي�ران �ن��ا ون �ح��ن ن�ع�م��ل على
تطويرها مع �شركائنا يف خمتلف
امل�ج��االت ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية وغريها من املجاالت
ون� �ع� �م ��ل �� �س ��وي ��ا ع� �ل ��ى م ��واج �ه ��ة
التحديات القائمة وامل�ستقبلية،
فعلى �سبيل امل�ث��ال وك�م��ا تعلمون
الو�ضع يف �أفغان�ستان م��ازال غري
م�ستقر ونعمل مع �شركائنا من �أجل
تعزيز الأم��ن واال��س�ت�ق��رار هناك،
ف�ك��ازاخ���س�ت��ان ت���ش��ارك يف العديد
م��ن امل ��ؤمت��رات وع���ض��و يف الكثري
من املنظمات الدولية وهي تبذل
جهودا كبرية م�ستخدمة خرباتها
من �أجل حفظ اال�ستقرار العاملي،
م���ش�يراً �إىل �أن م ��ؤمت��ر التفاعل
و�إج � ��راءات ب�ن��اء ال�ث�ق��ة (ال�سيكا)

ت�أ�س�س مببادرة من الرئي�س الأول
ل �ك��ازاخ �� �س �ت��ان ن ��ور ��س�ل�ط��ان ن��زار
باييف بهدف تعزيز ال�سلم والأمن
الإقليمي وال��دويل ،وامل�ساهمة يف
حل الأزم ��ات الإقليمية ،والتغلب
ع� �ل ��ى ال� ��� �ص� �ع ��وب ��ات وال � �ت� ��وت� ��رات
امل �ت��زاي��دة وم �ع��اجل��ة تداعياتها،
وتوحيد اجلهود ملواجهة الإرهاب،
وتن�سيقها من �أجل حتقيق التنمية
امل�ستدامة يف قارة �آ�سيا.
ت�أ�سي�س معهد �أبحاث
ال�سيا�سة اخلارجية
وق ��ام ن��ائ��ب رئ�ي����س معهد �أبحاث
ال���س�ي��ا��س��ة اخل��ارج �ي��ة ماناربيك
ك �ب��ازي �ي��ف واخل� �ب�ي�ر يف ال�ش�ؤون
العربية �أمل��ات ع�م�يرزاك بتعريف
ال�صحفيني بهدف املعهد ور�سالته

االعالميون يتعرفون على �أهداف املعهد ور�سالته ومهامه
•• طوكيو�-أ ف ب

�أقدم من�شقون كوريون �شماليون يف طوكيو رمزيا �أم�س اخلمي�س على
مقا�ضاة الزعيم كيم جون اون ملطالبته بتعوي�ضات عن برنامج �إعادة
مواطنني �سابقا من اليابان و�صف ب�أنه “اختطاف تقوم به دولة».
ويهدف ه��ذا الإج��راء الق�ضائي غري املعتاد اىل حتميل حكومة بيونغ
يانغ م�س�ؤولية برنامج مثري للجدل ترتبت عليه مغادرة �أكرث من 90
�ألف �شخ�ص اليابان �إىل كوريا ال�شمالية بني  1959و .1984
ه��ذا ال�برن��ام��ج ك��ان ي�ستهدف �أ��س��ا��س��ا ك��وري�ين مقيمني يف االرخبيل
الياباين لكن �أي�ضا �أزواجهم اليابانيني اجتذبتهم دعاية تعد “باجلنة
على الأر�ض” يف كوريا ال�شمالية ال�شيوعية.
يطالب خم�سة م�شاركني يف برنامج الإع ��ادة ممن ف��روا بعد ذل��ك من
ال�شمال بتعوي�ض قدره  100مليون ين (� 762ألف يورو) لكل منهم
كعطل و�ضرر وقدموا حججهم اخلمي�س �أمام حمكمة يف طوكيو.

ومهامه  ،بالإ�ضافة �إىل احلديث
حول ق�ضايا ال�ساعة.
وحول ت�أ�سي�س املعهد يف العا�صمة
نور �سلطان قال� :إن املعهد ت�أ�س�س
يف �أكتوبر  2019نتيجة حتليل
ال �ع �م �ل �ي��ات واالجت� ��اه� ��ات العاملية
والتحديات والتهديدات اجلديدة،
ك��ل ذل ��ك �أم �ل��ى � �ض��رورة التعرف
على تقييم اخل�براء والعمل على
امل� �ق�ت�رح ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب� � � ��الأدوات
وال� �ن� �ه ��ج امل �ن��ا� �س��ب يف ال�سيا�سة
اخل��ارج�ي��ة للبالد ،وق��د �أدت هذه
االعتبارات �إىل اتخاذ قرار ب�إن�شاء
هيكل حتليلي تابع لوزارة ال�ش�ؤون
اخلارجية يف كازاخ�ستان ،قادر على
توليد �أفكار ومقرتحات جديدة يف
جم��ال تنفيذ ال�سيا�سة اخلارجية
وامل � �ب� ��ادرات ال��دول �ي��ة جلمهورية

كازاخ�ستان.
وي ��رك ��ز امل �ع �ه��د ع �ل��ى مو�ضوعات
ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة والدرا�سات
امل�ن�ه�ج�ي��ة وال�ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة للق�ضايا
الدولية التي ت��ؤث��ر على م�صالح
الأم� � ��ن ال �ق��وم��ي لكازاخ�ستان،
وتتمثل مهمة املعهد يف امل�ساهمة
يف ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ف�ع��ال��ة وامل�ستدامة
للبلد م��ن خ�لال �إج ��راء البحوث
الأ�سا�سية متعددة التخ�ص�صات يف
جمال ال�سيا�سة اخلارجية.
وي�ب�ح��ث امل�ع�ه��د ع��ن ط ��رق تعزيز
فعالية �أن�شطة ال�سيا�سة اخلارجية
ل �ك��ازاخ �� �س �ت��ان يف امل � �ج� ��االت ذات
الأول��وي��ة ،وكذلك تقييم املخاطر
احل � ��ال� � �ي � ��ة واال� � �س�ت��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة
لكازاخ�ستان وم�صاحلها الوطنية
(يف �إط � � ��ار ال� �ع�ل�اق ��ات الثنائية

الأن�شطة الرئي�سية للمعهد
ي �ق ��وم امل �ع �ه��د ب � ��إج� ��راء البحوث

�صورة جماعية مع مناربك كبازييف نائب رئي�س املعهد واخلبري يف ال�ش�ؤون العربية �أملات عمريزاك

من�شقون كوريون �شماليون يطالبون كيم بتعوي�ضات

هم يتهمون بيونغ يانغ بانها “خدعت املدعني ب�إعالنات كاذبة لنقلهم
�إىل كوريا ال�شمالية” و “�أرغمتهم على العي�ش يف ظروف كان التمتع
فيها بحقوق الإن�سان م�ستحيال ب�شكل عام».
مبا انه لي�س هناك عالقات دبلوما�سية بني اليابــــــان وكوريا ال�شمالية،
ف��ان كيــــم جونـــــغ �أون يحاكــــم رمزيـــــا ب�صفتــه رئي�س حكومة بيونغ
يانغ.
وقال كينجي فوكودا حمامي املدعني يف ت�صريح �صحايف ال�شهر املا�ضي
“ال نتوقع �أن تقبل كوريا ال�شمالية قرارا وال �أن تدفع تعوي�ضات عطل
و�ضرر” م�ضيفا “لكننا ن��أم��ل يف �أن تتمكن احل�ك��وم��ة اليابانية من
التفاو�ض مع كوريا ال�شمالية” �إذا حكمت املحكمة ل�صالح املدعني».
�شارك ما جمموعه � 93340شخ�صا يف برنامج الإع��ادة �إىل الوطن

واملتعددة الأط��راف)  ،مبا يف ذلك
ال�ب�ح��ث ع��ن ف��ر���ص لتقليل هذه
املخاطر �أو الق�ضاء عليها  ..ودرا�سة
ال�سيناريوهات املحتملة للتغيريات
يف ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة والو�ضع
ال� � ��دويل ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق بت�أثريها
املحتمل على العمليات ال�سيا�سية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة
والداخلية يف كازاخ�ستان ..وتقييم
ال� �ت ��وج� �ه ��ات ال �ع��امل �ي��ة يف القرن
احل� � ��ادي وال �ع �� �ش��ري��ن  ،وحتليل
ال �ت �غ�يرات احل��رج��ة يف ال�سيا�سة
واالق�ت���ص��اد العامليني م��ن منظور
��ض�م��ان امل���ص��ال��ح ال�ط��وي�ل��ة الأجل
لكازاخ�ستان.

التطبيقية والأ�سا�سية يف جمال
ال�سيا�سة اخلارجية والعالقات
ال ��دول� �ي ��ة وال� �ت� �ن� �ب� ��ؤ ب� ��الأزم� ��ات
النا�شئة وو�ضع تو�صيات لتنفيذ
الإج� � ��راءات امل�ن��ا��س�ب��ة ملواجهتها
وك� ��ذل� ��ك امل� ��� �ش ��ارك ��ة يف ب� �ل ��ورة
م� �ف� �ه ��وم «الدبلوما�سية
االق�ت���ص��ادي��ة» و�آليات
ج� ��ذب اال�ستثمار
وال � � �ت � � ��روي � � � � � � ��ج
مل� � � � �ن� � � � �ت� � � � �ج � � � ��ات
ك� ��ازاخ � �� � �س � �ت� ��ان
يف الأ�� � � � �س � � � ��واق
اخلارجية.
ومن �أن�شطته �أي�ضا
و�ضع تو�صيات لوزارة
اخل ��ارج� �ي ��ة والهيئات
احلكومية الأخرى ذات ال�صلة
ل�ت�ط��وي��ر ال �ع�لاق��ات م��ع ال ��دول
ذات الأه �م �ي ��ة اال�سرتاتيجية
لكازاخ�ستان وبحث �سيناريوهات
ت� �ط ��وي ��ر ع� �م� �ل� �ي ��ات ال�سيا�سة
اخل��ارج �ي��ة وت ��أث�ي�ره��ا املحتمل
ع� �ل ��ى ك ��ازاخ� ��� �س� �ت ��ان وتنظيم
ال �ت �ف��اع��ل م��ع جم�ت�م��ع اخل�ب�راء
الأج ��ان ��ب وامل �ح �ل �ي�ين يف جمال
حتليل الو�ضع احل��ايل ووجهات
نظر العالقات الدولية وتنظيم
وع � �ق ��د امل� �ن� �ت ��دي ��ات وال� � �ن � ��دوات
وامل��ؤمت��رات والفعاليات الأخرى
يف هذا املجال.
ك �م��ا ي �ق��دم امل �ع �ه��د امل �� �س��اع��دة يف
الدعم املنهجي مل�ؤ�س�سات التعليم
ال �ع��ايل امل�ح�ل�ي��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة يف
ت ��دري ��ب امل�ت�خ���ص���ص�ين مبجال
العالقات ال��دول�ي��ة ،مب��ا يف ذلك
م �ع �ه��د ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة التابع
لأكادميية اخلدمة احلكومية.
و�أ��ض��اف :يعمل يف املعهد خرباء
�أكفاء من ذوي اخلربة يف كل من
املكتب املركزي لوزارة اخلارجية
يف ك� ��ازاخ � �� � �س � �ت� ��ان وب� �ع� �ث ��ات� �ه ��ا
الدبلوما�سية يف اخلارج واملنظمات
الدولية (الأمم املتحدة  ،منظمة
�شنغهاي للتعاون  ،منظمة الأمن
وال� �ت� �ع ��اون يف �أوروب � � ��ا  ،م�ؤمتر
التفاعل و�إج��راءات بناء الثقة يف
�آ�سيا  ، CICAوغريها).

ال��ذي مولته بيونغ يانغ وق��ام��ت ب��ه جمعيات م��ن ال�صليب الأح�م��ر يف
اليابان وكوريا ال�شمالية .كما دعمت احلكومة اليابانية هذه اخلطة
التي ن��دد بها معار�ضوه باعتبارها و�سيلة يف ي��د طوكيو لتقليل عدد
الكوريني املقيمني يف اليابان.
و�أعلن فوكودا �أن املدعني يعتربون حكومة كوريا ال�شمالية “الكيان
الأكرث م�س�ؤولية عن التنظيم».
يتناول ق�سم من دعوى املن�شقني االنف�صال عن عائالتهم التي ال تزال يف
كوريا ال�شمالية .وقالت �إيكو كوازاكي �إحدى املدعيات يف �أيلول�-سبتمرب
“ال �أعلم ما ح�صل لعائلتي ،رمبا �أ�صابهم فريو�س كورونا ،او قد يكونوا
ماتوا جوعا».
و�صرح هريواكي �سايكي رئي�س جمموعة تدعم املن�شقني الذين �شاركوا

يف الربنامج لوكالة فران�س بر�س اخلمي�س �أن “املدعني لديهم الرغبة
يف �إنقاذ �أولئك الذين ال يزالون يعي�شون ويعانون يف كوريا ال�شمالية».
خ�لال ا�ستعمار طوكيو ل�شبه اجل��زي��رة الكورية ب�ين عامي  1910و
 ،1945غــــــادر ماليني الكوريني �إىل اليابان �إم��ا طواعية �أو رغما
عنهم .عندما ا�ست�سلمت اليابان يف نهاية احلرب العاملية الثانية ،بقي
مئات الآالف من الكوريني الأ�صليني مرتددين يف العودة �إىل بلدهم
املدمر.
مت جت��ري��ده��م م��ن اجلن�سية اليابانية و�أ��ص�ب�ح��وا ع��دمي��ي اجلن�سية.
و�صدق الكثري منهم الأف�لام الدعائية التي ت�صور حياة منوذجية يف
كوريا ال�شمالية ،مع �أنظمة �صحية وتعليمية جمانية ووظائف و�إ�سكان
م�ضمونني .لكن الو�ضع احلقيقي ك��ان خمتلفا متاما ويهيمن عليه
الفقر واملجاعة.
بد�أ املدعون �إجراءاتهم عام  ،2018و�سيتم اخلمي�س حتديد موعد من
�أجل احلكم.
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املودعة بالرقم 163163 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة9 :
بتاريخ2017/06/13 :
وامل�سجلة حتت رقم163163 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/10/03 :
يف 2021/10/03

املودعة بالرقم 165183 :
با�ســم :باي�سون انرتنا�شيونال بي.يف
وعنوانه :دي ار� .إيه .اف .فيليب�شرتات � 9،4462إي دبليو جوي�س ،هولندا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة17 :
بتاريخ2013/06/05 :
وامل�سجلة حتت رقم165183 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/15 :
يف 2021/11/15

املودعة بالرقم 165182 :
با�ســم :باي�سون انرتنا�شيونال بي.يف
وعنوانه :دي ار� .إيه .اف .فيليب�شرتات � 9،4462إي دبليو جوي�س ،هولندا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة1 :
بتاريخ2013/09/11 :
وامل�سجلة حتت رقم165182 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/15 :
يف 2021/11/15

املودعة بالرقم 165370 :
با�ســم :نيكون كوربوري�شن
وعنوانه ،3-15-2 :كونان ،ميناتو -كو ،طوكيو ،اليابان
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة9 :
بتاريخ2012/05/27 :
وامل�سجلة حتت رقم165370 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/11/20 :
يف 2021/11/20

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 15أكتوبر  2021العدد 13367
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2004/12/8 :
املودعة حتت رقم 65569 :
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه� :ص ب  81450دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ال�سجائر  ،ال�سيجار  ،التبغ – �أدوات التدخني – الكربيت
الواقـعة بالفئة34 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 63260:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/221220
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
ا�سم املتنازل له  .. :خالد املحاميد
مهـنته:
جن�سيته .. :بولندا
عنوان وحمل اقامتته � : :ص ب  ،81450دبي ،اخلليج التجاري ،برج اك�س�شينغ ،الطابق  ،14مكتب ،1407-1401
دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 10 / 12 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 15أكتوبر  2021العدد 13367
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 160110 :
با�ســم� :سوبر-ماك�س �آي بي �آر هولدجنز �أيه جي
وعنوانه :بوا�سطة �شفريت�سمان بارترنز �أي��ه جي ،جوتهارت�شرتا�سي  6300 ،31زوج،
�سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة8 :
بتاريخ2012/06/14 :
وامل�سجلة حتت رقم160110 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/07/19 :
يف 2021/07/19

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 15أكتوبر  2021العدد 13367
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 160109 :
با�ســم� :سوبر-ماك�س �آي بي �آر هولدجنز �أيه جي
وعنوانه :بوا�سطة �شفريت�سمان بارترنز �أي��ه جي ،جوتهارت�شرتا�سي  6300 ،31زوج،
�سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة8 :
بتاريخ2012/06/14 :
وامل�سجلة حتت رقم160109 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/07/19 :
يف 2021/07/19
�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 15أكتوبر  2021العدد 13367
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 160108 :
با�ســم� :سوبر-ماك�س �آي بي �آر هولدجنز �أيه جي
وعنوانه :بوا�سطة �شفريت�سمان بارترنز �أي��ه جي ،جوتهارت�شرتا�سي  6300 ،31زوج،
�سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة8 :
بتاريخ2012/06/14 :
وامل�سجلة حتت رقم160108 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/07/19 :
يف 2021/07/19
�إدارة العالمات التجارية

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2005/11/19 :
املودعة وامل�سجلة حتت رقم 75088 :
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه� :ص ب  81450دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات التمويل  ،وال�ش�ؤون التمويلية  ،وال�ش�ؤون املالية  ،وال�ش�ؤون العقارية  ،خدمات اال�ست�شارات املالية –
خدمات ا�ست�شارات الت�أمني – خدمات مكاتب االئتمان – خدمات ا�صدار بطاقات االئتمان  -خدمات بطاقات
االئتمان -خدمات بطاقات الدين – خدمات وكاالت حت�صيل الديون – خدمات التقييم املايل – خدمات
وك��االت ال�ع�ق��ارات – خ��دم��ات االئتمان – خ��دم��ات املعلومات املالية – خ��دم��ات االدراة املالية – اخلدمات
التمويلية – خدمات حتويل الأموال الكرتونياً – خدمات ا�صدار بطاقات �شراء ذات قيمة – خدمات ادارة
العقارات – خدمات حفظ الودائع – خدمات �سم�سرة الأوراق املالية – خدمات البور�صة .
الواقـعة بالفئة36 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 63260:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/221220
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
ا�سم املتنازل له  .. :خالد املحاميد
مهـنته:
جن�سيته .. :بولندا
عنوان وحمل اقامتته � : :ص ب  ،81450دبي ،اخلليج التجاري ،برج اك�س�شينغ ،الطابق  ،14مكتب ،1407-1401
دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 10 / 12 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :

بتاريخ 2004/7/11 :
املودعة وامل�سجلة حتت رقم 62177 :
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه� :ص ب  81450دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتبيوكة وال�ساغو وبدائل النب – الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من
احلبوب واخلبز والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات – ع�سل النحل والع�سل الأ�سود – اخلمرية وخمرية
اخلبز – امللح واخلردل – اخلل وال�صل�صة (با�ستثناء توابل ال�سلطة) – التوابل – الثلج.
الواقـعة بالفئة 30 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 63260:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/221220
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
ا�سم املتنازل له  .. :خالد املحاميد
مهـنته:
جن�سيته .. :بولندا
عنوان وحمل اقامتته � : :ص ب  ،81450دبي ،اخلليج التجاري ،برج اك�س�شينغ ،الطابق  ،14مكتب ،1407-1401
دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 10 / 12 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2004/9/14 :
املودعة وامل�سجلة حتت رقم 63594 :
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه� :ص ب  81450دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
ال�سجائر  ،ال�سيجار  ،التبغ – �أدوات التدخني – الكربيت
الواقـعة بالفئة 34 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 63260:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/221220
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
ا�سم املتنازل له  .. :خالد املحاميد
مهـنته:
جن�سيته .. :بولندا
عنوان وحمل اقامتته � : :ص ب  ،81450دبي ،اخلليج التجاري ،برج اك�س�شينغ ،الطابق  ،14مكتب ،1407-1401
دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 10 / 12 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2005/3/27 :
املودعة وامل�سجلة حتت رقم 68177 :
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه� :ص ب  81450دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
البرية غري الكحولية – املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية – م�شروبات الفاكهة
وع�صري الفاكهة – ال�شراب غري الكحويل وغريه من امل�ستح�ضرات ل�صنع امل�شروبات غري الكحولية .
الواقـعة بالفئة32 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 63260:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/221220
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
ا�سم املتنازل له  .. :خالد املحاميد
مهـنته:
جن�سيته .. :بولندا
عنوان وحمل اقامتته � : :ص ب  ،81450دبي ،اخلليج التجاري ،برج اك�س�شينغ ،الطابق  ،14مكتب ،1407-1401
دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 10 / 12 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2006/2/4 :
املودعة وامل�سجلة حتت رقم 77315 :
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه� :ص ب  81450دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
النب وال�شاى والكاكاو وال�سكر والأرز والتبيوكة وال�ساغو وبدائل النب – الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من
احلبوب واخلبز والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات – ع�سل النحل والع�سل الأ�سود – اخلمرية وخمرية
اخلبز  -امللح واخلردل – اخلل وال�صل�صة (با�ستثناء توابل ال�سلطة) – التوابل – الثلج .
الواقـعة بالفئة30 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 63260:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/221220
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
ا�سم املتنازل له  .. :خالد املحاميد
مهـنته:
جن�سيته .. :بولندا
عنوان وحمل اقامتته � : :ص ب  ،81450دبي ،اخلليج التجاري ،برج اك�س�شينغ ،الطابق  ،14مكتب ،1407-1401
دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 10 / 12 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :

بتاريخ 2006/4/ :
املودعة وامل�سجلة حتت رقم 77314 :
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه� :ص ب  81450دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ�سماك وال��دواج��ن وحيوانات وطيور ال�صيد – م�ستخرجات اللحوم – الفواكه واخل�ضروات
املحفوظة املجففة واملطهية – جيلى الفواكه واملربى – البي�ض واللنب احلليب وغ�ير ذل��ك من منتجات
الألبان – الزيوت والأدهان ال�صاحلة للأكل – توابل ال�سلطة الأغذية املحفوظة واملخلالت
الواقـعة بالفئة 29 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 63260:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/221220
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
ا�سم املتنازل له  .. :خالد املحاميد
مهـنته:
جن�سيته .. :بولندا
عنوان وحمل اقامتته � : :ص ب  ،81450دبي ،اخلليج التجاري ،برج اك�س�شينغ ،الطابق  ،14مكتب ،1407-1401
دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 10 / 12 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2012/11/22 :

املودعة وامل�سجلة حتت رقم 182411 :
با�سم� :شركة تي �شويرتام و اوالده
وعنوانه � :ص ب  5249دبي – االمارات العربية املتحدة
رقم وتاريخ الن�شر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية  200 / / ( – ) ( :م )
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات جتميع ت�شكيلة ل�صالح الغري  ,وذل��ك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة ,
(وال ينطوي ذلك على خدمة النقل)  ،على �سبيل املثال اخلدمات املقدمة يف حمالت البيع بالتجزئة ومنافذ
البيع باجلملة.
الواقـعة بالفئة 35 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 57650:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/188923
ا�سم مالك العالمة� :شركة تي �شويرتام و اوالده
ا�سم املتنازل له  .. :جمموعة ال�صري (�ش .ذ .م .م).
مهـنته:
جن�سيته .. :االمارات العربية املتحدة
عنوان وحمل اقامتته � :ص ب  6647دبي  ،االمارات العربية املتحدة
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 9 / 2 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :
بتاريخ 2005/11/19 :
املودعة وامل�سجلة حتت رقم 75087 :
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه� :ص ب  81450دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
بطاقات مغنطي�سية م�شفرة – بطاقات زكية – اقرا�ص مغنطي�سية – اقرا�ص مرنه – اجهزة قيا�س الرتدد
– م�شفرات مغنطي�سية – و�سائط تخزين البيانات املغنطي�سية – ا�شرطة وا�سالك مغنطي�سية – معاجلات
بيانات �صغرية – �آالت عد وفرز النقود – اجهزة مراقبة كهربائية – �شا�شات عر�ض -هواتف حممولة –
حا�سبات جيب – قارئات �شفرات الأعمدة – قارئات حروف ب�صرية – �آالت ت�سجيل النقد – الأجهزة والأدوات
امل�ستعملة فى العلوم واملالحة وم�سح الأرا�ضى والكهرباء والت�صوير ال�شم�سى والت�صوير ال�سينمائى وعلم
الب�صريات والأوزان واملقايي�س والأ��ش��ارات واملراقبة (املعاينة) والأن�ق��اذ والتعليم – اجهزة ت�سجيل ون�سخ
وا�ستن�ساخ ال�صوت �أوال�صور – الدعامات املمغنطة للت�سجيل والأ�سطوانات الفوتوغرافية –الأجهزة الآلية
للبيع وااللآت امليكانيكية التى ت��دور بقطعة نقدية – م�سجالت النقد وااللآت احلا�سبة ومعدات معاجلة
البيانات – اجهزة اطفاء احلريق .
الواقـعة بالفئة9 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 63260:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/221220
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
ا�سم املتنازل له  .. :خالد املحاميد
مهـنته:
جن�سيته .. :بولندا
عنوان وحمل اقامتته � : :ص ب  ،81450دبي ،اخلليج التجاري ،برج اك�س�شينغ ،الطابق  ،14مكتب ،1407-1401
دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 10 / 12 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :

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

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2021/3/4 :
املودعة حتت رقم 346219 :
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه� :ص ب  81450دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
البرية غري الكحولية؛ املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية؛ م�شروبات الفاكهة
وع�صري الفاكهة؛ ال�شراب غري الكحويل وغريه من امل�ستح�ضرات ل�صنع امل�شروبات غري الكحولية.
الواقـعة بالفئة32 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 63260:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/221220
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
ا�سم املتنازل له  .. :خالد املحاميد
مهـنته:
جن�سيته .. :بولندا
عنوان وحمل اقامتته � : :ص ب  ،81450دبي ،اخلليج التجاري ،برج اك�س�شينغ ،الطابق  ،14مكتب ،1407-1401
دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 10 / 12 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :

بتاريخ 2021/3/4 :
املودعة حتت رقم 346217 :
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه� :ص ب  81450دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
النب وال�شاى والكاكاو وال�سكر والأرز والتبيوكة وال�ساغو وبدائل النب؛ الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من
احلبوب واخلبز والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات؛ ع�سل النحل والع�سل الأ�سود؛ اخلمرية وخمرية
اخلبز؛ امللح واخلردل؛ اخلل وال�صل�صة (با�ستثناء توابل ال�سلطة)؛ التوابل؛ الثلج.
الواقـعة بالفئة30 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 63260:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/221220
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
ا�سم املتنازل له  .. :خالد املحاميد
مهـنته:
جن�سيته .. :بولندا
عنوان وحمل اقامتته � : :ص ب  ،81450دبي ،اخلليج التجاري ،برج اك�س�شينغ ،الطابق  ،14مكتب ،1407-1401
دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 10 / 12 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :

بتاريخ 2021/3/4 :
املودعة حتت رقم 346215 :
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه� :ص ب  81450دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ�سماك والدواجن وحيوانات وطيور ال�صيد؛ م�ستخرجات اللحوم؛ الفواكه واخل�ضروات املحفوظة
املجففة واملجمدة واملطهية؛ جيلى الفواكه واملربى؛ البي�ض واللنب احلليب وغري ذلك من منتجات الألبان؛
الزيوت والأدهان ال�صاحلة للأكل؛ توابل ال�سلطة الأغذية املحفوظة واملخلالت.
الواقـعة بالفئة29 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 63260:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/221220
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
ا�سم املتنازل له  .. :خالد املحاميد
مهـنته:
جن�سيته .. :بولندا
عنوان وحمل اقامتته � : :ص ب  ،81450دبي ،اخلليج التجاري ،برج اك�س�شينغ ،الطابق  ،14مكتب ،1407-1401
دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 10 / 12 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :
بتاريخ 2021/4/29 :
املودعة حتت رقم 350108 :
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه� :ص ب  81450دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عا مة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة
(وال ينطوي ذلك على خدمة النقل)؛ وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة� ،أ�سواق البيع
باجلملة ،كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�شر �أو بوا�سطة الأو�ساط الإلكرتونية ،مثل املواقع الإلكرتونية �أو برامج
الت�سوق التلفزيونية؛ خدمات �أوت�سجيل ن�سخ �أو حترير �أو جتميع �أو تنظيم املرا�سالت والت�سجيالت اخلطية،
وكذلك ا�ستغالل �أو جتميع �أي��ة بيانات ريا�ضية �أو �إح�صائية ،خدمات وك��االت الدعاية والإع�لان وكذلك خدمات
توزيع الن�شرات التعريفية ،مبا�شرة �أو من خالل الربيد� ،أو توزيع العينا ت .وميكن �أن تتناول هذه الفئة �أعمال
الدعاية والإع�لان فيما يتعلق بخدمات �أخرى كتلك املتعلقة بالقرو�ض امل�صرفية �أو الدعاية والإع�لان بالراديو؛
املعاجلة الإداري ��ة لطلبات ال���ش��راء؛ ال��دع��اي��ة والإع�ل�ان بالطلب ال�بري��دي؛ تقدمي املعلومات التجارية والن�صح
للم�ستهلكني (م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني)؛ البيع باملزاد العلني؛ خدمات مقارنة الأ�سعار؛ جتميع املعلومات يف قواعد
بيانات الكمبيوتر؛ جتميع البيانات الإح�صائية؛ عر�ض ال�سلع؛ ن�شر مواد الدعاية والإعالن؛ توزيع العينات؛ �أبحاث
الت�سويق؛ درا�سات الت�سويق؛ عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات ال�شراء للآخرين
(�شراء ال�سلع واخلدمات للأعمال الأخرى) .الواقـعة بالفئة35 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 63260:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/221220
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
ا�سم املتنازل له  .. :خالد املحاميد
مهـنته:
جن�سيته .. :بولندا
عنوان وحمل اقامتته � : :ص ب  ،81450دبي ،اخلليج التجاري ،برج اك�س�شينغ ،الطابق  ،14مكتب  ،1407-1401دولة
الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 10 / 12 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :
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عدد قيا�سي من الإ�صابات والوفيات بكورونا يف رو�سيا
•• مو�سكو�-أ ف ب

�سجلت رو��س�ي��ا �أم����س اخلمي�س ح�صيلة قيا�سية يومية
ل�ل�إ��ص��اب��ات اجل��دي��دة وال��وف �ي��ات ال�ن��اج�م��ة ع��ن فريو�س
كورونا فيما ال ي��زال الوباء يف ذروت��ه ب�سبب ب��طء حملة
التلقيح وال�ق�ي��ود ال�صحية املخففة .وبح�سب ح�صيلة
يومية ن�شرتها احلكومة الرو�سية ،ف�إن � 31299شخ�صا
�أ��ص�ي�ب��وا ب��ال�ف�يرو���س يف ال���س��اع��ات الـ 24املا�ضية وتويف
 ،986وهي ح�صيلة قيا�سية منذ بدء الوباء.
تبقى العا�صمة مو�سكو املنطقة الأك�ثر ت�ضررا بالوباء
مع ت�سجيل � 6712إ�صابة جديدة و 72وفاة .تليها �سان
بطر�سربغ ،ث��اين م��دن البالد ،مع � 2345إ�صابة و67

وفاة .واعترب وزير ال�صحة ميخائيل مورا�شكو اخلمي�س
�أن ال��و��ض��ع احل ��ايل ن��اج��م “يف امل �ق��ام الأول ع��ن �سلوك
ال�شعب وعملية التلقيح” التي ت��راوح مكانها منذ �أ�شهر
رغم وجود عدة لقاحات وطنية.
و�أ� �ض��اف ان “النظام (ال���ص�ح��ي) يتعر�ض حت��ت �ضغط
ج��دي .علينا �أن نوقف ذل��ك عرب جهود م�شرتكة” كما
نقلت عنه وكاالت الأنباء الرو�سية داعيا يف الوقت نف�سه
مرة جديدة مواطنيه اىل تلقي اللقاح.
وتابع مورا�شكو انه يف حال عدم فر�ض قيود م�شددة قريبا
“ف�سنواجه خطر ارتفاع م�ستمر” لال�صابات.
ت��واج��ه رو��س�ي��ا� ،إح��دى ال��دول الأك�ث�ر ت�ضررا يف �أوروب ��ا،

ت�سارعا النت�شار ال��وب��اء منذ ب�ضعة �أ��س��اب�ي��ع .يثري هذا
الو�ضع قلق ال�سلطات رغ��م انها ا�ستبعدت فر�ض قيود
�صحية من �أجل حماية الن�شاط االقت�صادي.
اىل ج��ان��ب ع��دم اح�ت�رام ال�ق�ي��ود ال�صحية ،ف��ان انت�شار
ال �ف�يرو���س ي�ت���س��ارع ب�سبب م �ع��دالت التلقيح املتدنية-
ح��وايل  31%م��ن ال��رو���س ملقحون بالكامل -بح�سب
موقع غ��وغ��وف املتخ�ص�ص على خلفية ارت�ي��اب ال�سكان
م��ن اللقاحات .ت��ويف � 220,315شخ�صا بكوفيد19-
يف رو�سيا و�أ�صيب  7,8ماليني �شخ�ص بح�سب احل�صيلة
الر�سمية لل�سلطات ،لكن احل�صيلة الفعلية قد تكون �أعلى
بكثري.

نيوزيلندا ت�سجل �أعلى زيادة يف حاالت الإ�صابة بكورونا

•• عوا�صم-رويرتز

�سجلت نيوزيلندا �أم�س اخلمي�س �أعلى زيادة يف حاالت الإ�صابة بكوفيد 19-يف �ستة �أ�سابيع و ُر�صدت كل احلاالت يف
�أوكالند مما �أثار احتمال متديد الإغالق يف �أكرب مدن البالد ملا بعد الأ�سبوع املقبل.
و ُتفر�ض حاليا قيود تلزم نحو  1.7مليون �شخ�ص يف �أوك�لان��د بالبقاء يف منازلهم حتى ي��وم االثنني �إذ ي�سعى
امل�س�ؤولون لوقف انت�شار املتحور دلتا� +شديد العدوى من الفريو�س يف �أول موجة كبرية من التف�شي يف البالد منذ
بدء اجلائحة.
وقال جرانت روبرت�سون نائب رئي�س الوزراء �إن ارتفاع احلاالت يف �أوكالند كان متوقعا “لكنها تزيد مبعدل �أ�سرع”
و�ألقى اللوم يف االنت�شار على التجمعات يف املنازل باملخالفة للقانون.
و�سجلت نيوزيلندا � 71إ�صابة جديدة ُر�صدت كلها يف �أوكالند باملقارنة مع  55حالة �أم�س.
وتلقى  2.49مليون من �سكان نيوزيلندا التطعيم كامال �أي بن�سبة  59باملئة من امل�ؤهلني للح�صول عليه ووعد
امل�س�ؤولون ب�إنهاء الإغالق عندما يجري تطعيم  90باملئة من ال�سكان.

املغرب يقرتب من «املناعة اجلماعية» ..وي�ستعد للخطوة التالية
•• الرباط-وكاالت

ي�ستعد املغرب لتو�سيع ا�ستعمال جواز
ال�ت�ل�ق�ي��ح يف ال �ف �� �ض��اءات العمومية
واخلا�صة و�أماكن العمل ،وذلك بعد
اقرتابه من حتقيق املناعة اجلماعية
امل�ت�م�ث�ل��ة يف تطعيم  80ب��امل�ئ��ة من
ال�سكان.
وجرى حاليا يف املغرب تطعيم حواىل
 70ب��امل �ئ��ة م��ن ال �ف �ئ��ة امل�ستهدفة،
وذل ��ك بتلقيح  21م�ل�ي��ون مواطن
�ضد مر�ض “كوفيد ،”19 -من بني
 28مليون و� 800ألف �شخ�ص.
وت�ت��وق��ع اللجنة ال��وط�ن�ي��ة للتلقيح
ت �ط �ع �ي��م  6م�ل�اي�ي�ن و� 500أل ��ف
امل �ت �ب �ق �ي��ة ب��اجل��رع �ت�ي�ن م ��ن اللقاح
امل �� �ض��اد ل �ل �ف�يرو���س ب �ح �ل��ول نهاية
ال�شهر املقبل.
وي �ع �ت�بر ج� ��واز ال�ت�ل�ق�ي��ح �أو اجل ��واز
ال �� �ص �ح ��ي ،وث �ي �ق ��ة ر� �س �م �ي��ة �آم �ن ��ة
وم�ع�ترف بها م��ن ط��رف ال�سلطات،
حيث يحتوي على رم��ز اال�ستجابة
ال �� �س��ري �ع��ة� ،إذ مي �ك��ن ال �ت �ح �ق��ق من
�صحته عرب تطبيق خم�ص�ص لهذا
الغر�ض ،يف �شكل قابل للطباعة �أو يف
�صيغة �إلكرتونية ميكن عر�ضها على
هاتف ذكي.
وح���س��ب املتخ�ص�صني ،ف ��إن��ه ميكن
�أي�ضا و��ض��ع اجل ��واز يف �شكل ورقي،

ل ��دى ال���س�ل�ط��ات امل�ح�ل�ي��ة ال �ت��ي يقع
�ضمن اخت�صا�صها م��رك��ز التلقيح
اخلا�ص بال�شخ�ص املعني.
ويقول �سعيد املتوكل ،ع�ضو اللجنة
العلمية اخلا�صة باجلائحة ،ورئي�س
ق�سم اجلراحة مب�ست�شفى ابن ر�شد
يف الدارالبي�ضاء ،ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”“ :الأيام القليلة املقبلة
�ست�شهد احل��ال��ة الوبائية انخفا�ضا
ك� �ب�ي�را ،مم ��ا ��س�ي�م�ك�ن�ن��ا م ��ن دخ ��ول
امل �ن �ط �ق��ة اخل �� �ض ��راء م ��ن الناحية
الوبائية».
و�أ�� � �ض � ��اف�“ :سيتم الإع� �ل� ��ان عن
�إج ��راءات تخفيف كبرية م��ن طرف
ال�سلطات يف بع�ض الأن�شطة من قبيل
�إع��ادة بع�ض الن�شاطات االجتماعية
والدخول املدر�سي واجلامعي وفتح
الأحياء اجلامعية وتنظيم املباريات
والتنقل بالن�سبة للمدن».
�إلزامية تلقيح غري امللقحني
وي��و��ض��ح ع�ضو اللجنة العلمية �أن
اجل ��واز ال���ص�ح��ي م�ع�م��ول ب��ه حاليا
فقط يف �إطار يف التنقل بني البلدان،
ك �م��ا ��س�ي���ص�ب��ح � �س��اري��ا يف ك �ث�ير من
امل�ؤ�س�سات العمومية واخل�صو�صية،
قائال:
“�سرنى يف الأي � ��ام امل�ق�ل�ب��ة �إن كان
�سيطلب اجلواز يف املطاعم».

•• وا�شنطن-باري�س-رويرتز

اتخذ م�س�ؤولون من الواليات املتحدة و�إ�سرائيل واالحتاد الأوروبي نهجا مت�شددا
�إزاء �إي ��ران �إذ ق��ال م���س��ؤول��ون �أم��ري�ك�ي��ون �إن�ه��م �سيبحثون جميع اخل �ي��ارات �إذا
تقاع�ست طهران عن �إحياء اتفاق  2015النووي و�أعلنت �إ�سرائيل �أنها حتتفظ
بحق الت�صرف.
ويرف�ض الرئي�س الإي��راين �إبراهيم رئي�سي حتى الآن ا�ستئناف املحادثات غري
املبا�شرة م��ع ال��والي��ات املتحدة يف فيينا ب�ش�أن م�ع��اودة ك�لا اجلانبني االمتثال
لالتفاق الذي قل�صت �إيران مبوجبه برناجمها النووي مقابل تخفيف العقوبات
االقت�صادية.
ق��ال وزي��ر اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع
نظرييه الإ�سرائيلي يائري البيد والإماراتي ال�شيخ عبد اهلل بن زايد “�سنبحث
جميع اخليارات ملواجهة التحديات التي متثلها �إيران».
وقال البيد “�إذا مل ي�صدق الإيرانيون �أن العام جاد يف �إيقافهم ،ف�سي�سرعون �إىل
�صنع قنبلة� .إ�سرائيل حتتفظ بحق الت�صرف يف �أي حلظة وب�أي طريقة” .و�سبق
�أن ق�صفت �إ�سرائيل مواقع نووية يف العراق و�سوريا.

ي ��ؤك��د امل �ت��وك��ل �أن ه ��ذه الإج � ��راءات
ال�ت�خ�ف�ي�ف�ي��ة ��س�ت���ص��اح�ب�ه��ا تدابري
م��ن ط ��رف ال���س�ل�ط��ات ،م���ش�يرا �إىل
�أن بع�ض امل�ؤ�س�سات �ستفر�ض على
املوظفني �إج�ب��اري��ة الإدالء باجلواز
ال���ص�ح��ي ،ال ��ذي �سيكون ع�ل��ى �شكل
جواز التلقيح بحقنتني� ،أو بالن�سبة
لللمطعمني باجلرعة الثالثة ،مفيدا
�أن الأ�شخا�ص غري امللقحني �سيكون
م�ل��زم�ين ب ��إج��راء ال�ف�ح��و��ص��ات قبل
دخول هذه امليادين �أو الف�ضاءات.
وي�ق��ول حم�ضي الطبيب والباحث
يف ال�سيا�سات وال�ن�ظ��م ال�صحية يف
ت�صريح مل��وق��ع “�سكاي ن�ي��وز عربية
““ :املرور �إىل م��رح�ل��ة ا�ستعمال
ج��واز اللقاح ه��و ��ض��روري اللهم �إذا
ك��ان ننتظر ح�ت��ى يتلقح ع��دد �أكرب
من املغاربة ،حينها تفتح الف�ضاءات
العامة ،وع��دم االل�ت��زام بالإجراءات
ال�تراب �ي��ة م�ب��ا��ش��رة دون امل� ��رور �إىل
جواز اللقاح «.
ويرى الباحث يف ال�سيا�سات “�أن هذا
لي�س ه��و االخ�ت�ي��ار الأ��س�ل��م ،لأن��ه مت
ه��در وق��ت كثري وح��رم�ن��ا مواطنني
وب�ل�ادن ��ا م ��ن ت�خ�ف�ي��ف الإج � � ��راءات
الرتابية �شهور وعدة �أ�سابيع».
وي��ؤك�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��د ال �ط �ي��ب ح�م���ض��ي �أن
تو�ســـــيع ا��س�ت�ع�م��ال ج ��واز اللقــــاح
�سي�شمل دخـــــــول بعــــ�ض الأماكن

Friday

15
19
19

التي ت�ستقطب جمهورا كبريا.
�ضرورة االلتزام
بالتدابري االحرتازية
وي�ؤكد حم�ضي �أنه هناك اختيارين،
�أوال املرور �إىل ا�ستعمال جواز اللقاح
وامل��رح�ل��ة الثانية ،بعدها ي��أت��ي فتح
الأم��اك��ن العامة والأن�شطة يف وجه
اجلميع دون املطالبة با�ستعمال جواز
ال�ل�ق��اح ،وب��ال�ت��ايل ي�ج��ب �أن ن�ستمر
يف االل �ت��زام ب��ال�ت��داب�ير االحرتازية
وال�تراب �ي��ة بن�سبة  50ب��امل�ئ��ة و75
باملئة ،مع منع التنقل.
وي��و� �ض��ح �أن � ��ه “ما دام � ��ت غالبية
امل��واط�ن�ين امل�غ��ارب��ة ملقحة ،ميكننا
�أن نفتح تلك الف�ضاءات والأماكن
�أم � � ��ام امل �ل �ق �ح�ي�ن ون �ط ��ال ��ب بجواز
اللقاح يف انتظار �أن يلقح �أك�بر عدد
م��ن امل��واط�ن�ين ،وتتح�سن الو�ضعية
الوبائية ،وبالتايل تفتح تلك الأماكن
يف وجه اجلميع».
ويعتقد حم�ضي� ،أن املرور �إىل جواز
ال�ل�ق��اح يف امل�غ��رب م�س�ألة �ضرورية،
لأن �أغلب املواطنني املغاربة ا�ستفادوا
من اللقاح ،وال ميكن انتظار تلقيح
اجلميع م��ن �أج��ل فتح امل�ج��ال العام
ب��ا� �س �ت �ع �م��ال ج � ��واز ال �ل �ق��اح يف وجه
امللقحني.
وعلى �صعيد �آخ��ر ،ي�برز الباحث يف

النظم ال�صحية �أن امل��واط�ن�ين غري
امللقحني ي�شكلون� ،أوال خطرا على
�أنف�سهم� ،إذ ينقلون الفريو�س بن�سبة
�أكرب مقارنة مع امللقحني.
ووا� � � �ص� � ��ل امل � �ت � �ح� ��دث ن� �ف� ��� �س ��ه� ،أن
“الأ�شخا�ص غري امللقحني ي�شكلون
خطرا على الأطفال الذين �أعمارهم
� � 11س �ن��ة ،ث ��م ع �ل��ى الأ� �ش �خ��ا���ص
ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون اله�شا�شة ال�صحية
�أو من لديهم مناعة ال تتجاوب مع
اللقاحات».

ويف ه��ذا اجل��ان��ب ،ي�برز حم�ضي �أن
الأ��ش�خ��ا���ص غ�ير امللقحني ي�شكلون
�أي�ضا خطرا على املنظومة ال�صحية،
وذلك بارتفاع عدد الوفيات و�إغراق
�أق�سام الإنعا�ش باملر�ضى.
وي��رى حم�ضي� ،أي�ضا �أن��ه يف الوقت
ال � ��ذي ج �م �ي��ع ال � � ��دول �أع �ل �ن ��ت عن
ا�ستعمال ج��واز ال�ل�ق��اح ،ف ��إن املغرب
ب��اع �ت �م��اده �إج �ب��اري��ة ج ��واز التلقيح
�سي�ساعد الأ�شخا�ص غري امللقحني
على االلتحاق بالفئات امللقحة.

�أمريكا واالحتاد الأوروبي و�إ�سرائيل ت�شدد موقفها �إزاء �إيران
و�شدد امل�س�ؤولون الأمريكيون على �أن وا�شنطن ال تزال تف�ضل العودة لالمتثال
لالتفاق ال��ذي ان�سحبت منه ال��والي��ات املتحدة ع��ام � 2018إب��ان �إدارة رئي�سها
ال�سابق دونالد ترامب ،لتبد�أ �إيران بعدها بعام تقريبا انتهاك قيوده النووية.
و�أبرمت �إيران االتفاق عام  2015مع بريطانيا وال�صني وفرن�سا و�أملانيا ورو�سيا
والواليات املتحدة .وانعقدت �آخر جولة من حمادثات فيينا يف يونيو جزيران.
وقالت �إيران �إن املحادثات �ست�ست�أنف “قريبا” لكنها مل حتدد موعدا جديدا.
وتنفي �إيران رغبتها يف حيازة �أ�سلحة نووية .وعرب دبلوما�سي غربي يوم الأربعاء
عن اعتقاده ب�أن املحادثات قد ت�ست�أنف يف �أواخر �أكتوبر ت�شرين الأول على �أقرب
تقدير.
ويعتزم من�سق االحتاد الأوروبي ب�ش�أن �إيران �إنريكي مورا زيارة طهران وهي زيارة
قال دبلوما�سيون من ترويكا االحتاد ،بريطانيا وفرن�سا و�أملانيا� ،إنها ت�أتي يف وقت
مهم مع موا�صلة �إيران �إحراز تقدم على �صعيد برناجمها النووي.

وق��ال �أح��د ه ��ؤالء الدبلوما�سيني “الو�ضع ال�ن��ووي يتفاقم با�ستمرار و�شدة”،
يف �إ�شارة �إىل ت�سريع �إي��ران تخ�صيب اليورانيوم لدرجات نقاء �أعلى وهو م�سار
حمتمل ل�صنع قنبلة نووية.
وتابعوا “لهذا ال�سبب الزيارة لي�ست عمال اعتياديا من وجهة نظر ترويكا االحتاد
الأوروب��ي و�إمنا ت�أتي يف ظل �أزمة عميقة تواجه خطة العمل ال�شاملة امل�شرتكة
“االتفاق النووي».
وكان املبعوث الأمريكي اخلا�ص بامللف الإي��راين روب مايل قالت يف وقت �سابق
من الأربعاء �إن الواليات املتحدة م�ستعدة لبحث “جميع اخليارات” �إذا مل تكن
�إي��ران م�ستعدة للعودة لاللتزام بقيود االتفاق النووي املوقع يف  2015الذي
تفاو�ضت عليه �إدارة الرئي�س الأ�سبق ب��اراك �أوب��ام��ا ،ال��ذي كان نائبه جو بايدن
الرئي�س احلايل.
وتعني عبارة “جميع اخليارات” احتمال اللجوء للعمل الع�سكري ،و�إن كان ذلك

اجلرعة الثالثة
ي �� �ش��ار �إىل �أن� � ��ه م ��ا زال ع � ��دد من
امل ��واط �ن�ي�ن يف امل� �غ ��رب ،يت�ساءلون
ع��ن م��دى جن��اع��ة احل�ق�ن��ة الثالثة،
ويتطلعون ملعرفة الأعرا�ض اجلانبية
التي تظهر مع هذه احلقنة ،والفئات
امل�ستهدفة
ويف هذا ال�صدد� ،أك��د �سعيد املتوكل،
ع�ضو اللجنة العلمية لكوفيد ،19
ورئ�ي����س ق�سم اجل��راح��ة مب�ست�شفى
اب� ��ن ر� �ش��د يف ال��دارال �ب �ي �� �ض��اء� ،أن

ال ��درا�� �س ��ات م ��ن خ�ل��ال املرتكزات
العلمية للحقنة ال�ث��ال�ث��ة� ،أظهرت
لدى الكثري من الأ�شخا�ص �أنه بعد
مرور � 6أ�شهر �أو � 8أ�شهر انخف�ضت
املناعة املكت�سبة.
وي� � � ��رى امل � �ت ��وك ��ل �أن “التطعيم
ب��احل�ق�ن��ة ال�ث��ال�ث��ة ��س�ي�ك��ون م��ن بني
اللقاحات املعتمدة يف املغرب ،ولي�س
بال�ضرورة �أن يكون هو اللقاح نف�سه
ال��ذي �أخ��ذن��اه يف اجلرعتني الأوىل
والثانية».

عن بعد .غري �أن حمللني يرون هذه التعليقات انعكا�سا حلالة عدم اليقني ب�ش�أن
ما �إذا كانت حكومة رئي�سي �ستعود للمحادثات ،وما �إذا كانت �ستوافق على �إحياء
االتفاق لو عادت� ،أكرث من كونها ت�شري لنهج مت�شدد �إزاء �إيران.
وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية �إن مايل �سيتوجه للإمارات وقطر وال�سعودية
من � 15إىل � 21أكتوبر ت�شرين الأول للتن�سيق مع احللفاء اخلليجيني..
وقال مايل يف م�شاركة عرب الإنرتنت مع م�ؤ�س�سة بحثية يف وا�شنطن “�سنكون
م�ستعدين للتوا�ؤم مع واقع خمتلف يتعني علينا فيه التعامل مع كل اخليارات
ملواجهة برنامج �إيران النووي �إذا مل تكن م�ستعدة للعودة لاللتزام بقيود االتفاق
النووي».
و�أ��ض��اف “هناك احتمال قائم ب��أن تختار �إي��ران م�سارا خمتلفا ،ونحن بحاجة
�إىل التن�سيق مع �إ�سرائيل وال�شركاء الآخرين يف املنطقة .يف غ�ضون �أيام ملناق�شة
اجلهود الرامية للعودة �إىل “االتفاق النووي” واخليارات املتاحة �أمامنا لتقييد
الربنامج النووي الإيراين �إذا مل نتمكن من حتقيق ذلك الهدف».
و�أ� �ش��ار �إىل �أن الطرفني �أح ��رزا تقدما يف �أول �ست ج��والت م��ن امل�ح��ادث��ات غري
املبا�شرة يف فيينا لإحياء االتفاق لكنه �أملح �إىل �أن احلكومة الإيرانية اجلديدة يف
عهد رئي�سي الذي �أ�صبح رئي�سا للبالد يف �أغ�سط�س �آب قد تتبنى موقفا خمتلفا.
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اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق ��م ()U8678674
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0525209996

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /م ��رح ��ي
ح � �� � �س�ي��ن حم� � �م � ��د اك � �م ��ل
حم � �م� ��د ك � ��ام � ��ل  ،م�صر
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()A18764489
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0581425535

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل��دع��و  /اح �م��د �سامل
ول� �ي ��د احل �� �ص �ن��ي � ،سوريا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )011593469Nيرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة ال�سورية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� �ق ��دت امل� ��دع� ��وة  /خديجه
ال�ق�م����ش  ،امل �غ��رب اجلن�سية
ج� � � � � � � � � ��واز � � � � �س � � � �ف� � � ��ره رق� � � ��م
( )VS2307020يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة امل�غ��رب�ي��ة او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 15أكتوبر  2021العدد 13367
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 56823 :بتاريخ2003/10/29 :
امل�سجلة بالرقم 57807 :بتاريخ2006/02/19 :
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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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 2015/7/5 :
املودعة حتت رقم 236654 :
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه� :ص ب  81450دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
النب وال�شاى والكاكاو وال�سكر والأرز والتبيوكة وال�ساغو وبدائل النب – الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من
احلبوب واخلبز والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات – ع�سل النحل والع�سل الأ�سود – اخلمرية وخمرية
اخلبز  -امللح واخلردل – اخلل وال�صل�صة (با�ستثناء توابل ال�سلطة) – التوابل – الثلج.
الواقـعة بالفئة30 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 63260:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/221220
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
ا�سم املتنازل له  .. :خالد املحاميد
مهـنته:
جن�سيته .. :بولندا
عنوان وحمل اقامتته � : :ص ب  ،81450دبي ،اخلليج التجاري ،برج اك�س�شينغ ،الطابق  ،14مكتب ،1407-1401
دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 10 / 12 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة21 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14 :
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم  236653 :بتاريخ 2015/7/5 :
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه� :ص ب  81450دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
اللحوم والأ�سماك وال��دواج��ن وحيوانات وطيور ال�صيد – م�ستخرجات اللحوم – الفواكه واخل�ضروات
املحفوظة املجففة واملطهية – جيلى  ،املربى  ،الفواكهة املطبوخة بال�سكر – البي�ض واللنب احلليب وغري
ذلك من منتجات الألبان – الزيوت والأدهان ال�صاحلة للأكل.
الواقـعة بالفئة29 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 63260:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/221220
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
ا�سم املتنازل له  .. :خالد املحاميد
مهـنته:
جن�سيته .. :بولندا
عنوان وحمل اقامتته � : :ص ب  ،81450دبي ،اخلليج التجاري ،برج اك�س�شينغ ،الطابق  ،14مكتب ،1407-1401
دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 10 / 12 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :
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املودعة حتت رقم  236777 :بتاريخ 2015/7/7 :
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
عنوانه� :ص ب  81450دبي  ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
البرية غري الكحولية – املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية – م�شروبات الفاكهة
وع�صري الفاكهة – ال�شراب غري الكحويل وغريه من امل�ستح�ضرات ل�صنع امل�شروبات غري الكحولية
الواقـعة بالفئة32 :
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�سابق:
تنـازل رقم  – 63260:الرب�شا – رقم املحرر 2021/1/221220
ا�سم مالك العالمة :جمال عبد النا�صر حممود املحاميد
ا�سم املتنازل له  .. :خالد املحاميد
مهـنته:
جن�سيته .. :بولندا
عنوان وحمل اقامتته � : :ص ب  ،81450دبي ،اخلليج التجاري ،برج اك�س�شينغ ،الطابق  ،14مكتب ،1407-1401
دولة الإمارات العربية املتحدة.
تاريـخ انتـقال امللكية2021 / 10 / 12 :
تاريخ التا�شري يف ال�سجل2021 /10 /13 :
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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 146303 :بتاريخ2010/09/23 :
امل�سجلة بالرقم 146303 :بتاريخ2012/07/29 :
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 143657 :بتاريخ2010/06/15 :
امل�سجلة بالرقم 143657 :بتاريخ2013/03/26 :
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 139999 :بتاريخ1010/03/14 :
امل�سجلة بالرقم 139999 :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 102691 :بتاريخ2007/11/14 :
امل�سجلة بالرقم 102691 :بتاريخ2013/04/07 :
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 2021/10/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14 :
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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 185089 :بتاريخ2013/01/15 :
امل�سجلة بالرقم 185089 :بتاريخ2014/07/23 :
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 183089 :بتاريخ2012/12/06 :
امل�سجلة بالرقم 183089 :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 1650 :بتاريخ1993/08/18 :
امل�سجلة بالرقم 1378 :بتاريخ1995/02/15 :
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 164922 :بتاريخ2011/11/10 :
امل�سجلة بالرقم 164922 :بتاريخ2013/03/21 :
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 بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14 :
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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 202671 :بتاريخ2013/12/15 :
امل�سجلة بالرقم 202671 :بتاريخ2014/09/02 :
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 202670 :بتاريخ2013/12/15 :
امل�سجلة بالرقم 202670 :بتاريخ2014/09/02 :
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 195474 :بتاريخ2013/07/25 :
امل�سجلة بالرقم 195474 :بتاريخ2014/09/03 :
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 185090 :بتاريخ2013/01/15 :
امل�سجلة بالرقم 185090 :بتاريخ2014/07/23 :
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 بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14 :
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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 209285 :بتاريخ2014/04/06 :
امل�سجلة بالرقم 209285 :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 209284 :بتاريخ2014/04/06 :
امل�سجلة بالرقم 209284 :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 204796 :بتاريخ2014/01/21 :
امل�سجلة بالرقم 204796 :بتاريخ2014/07/02 :
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 2042 :بتاريخ1993/09/14 :
امل�سجلة بالرقم 908 :بتاريخ1995/01/07 :
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 بالفئة5 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14:

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3 :
تاريـخ انتقال امللكية2020/12/18 :
تاريخ الت�أ�شري يف ال�سجل 2021/10/14:
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مع�سكر خارجي ملنتخب اليد يف نوفمرب املقبل ا�ستعدادا لبطولة �آ�سيا
•• دبي-وام:

بد�أ منتخب الإم��ارات لكرة اليد جتمعه الرابع �أم�س الأول يف دبي حتت
�إ�شراف املدير الفني اجلزائري �سفيان حيواين� ،ضمن برنامج �إعداده
لبطولة �آ�سيا بالدمام خالل الفرتة من � 18إىل  30يناير ، 2022
امل�ؤهلة ملونديال ك�أ�س العامل  2023بكل من بولندا وال�سويد .ويخ�ضع
الالعبون خ�لال التجمع �إىل تدريبات مكثفة لرفع م�ع��دالت اللياقة
البدنية وحتقيق التجان�س املطلوب بني الالعبني للظهور بامل�ستوى
امل�أمول يف اال�ستحقاقات الدولية املهمة و�ضمان احل�صول على بطاقة
التاهل لنهائيات ك�أ�س العامل.

و�أكد عبداهلل الكعبي ع�ضو جمل�س �إدارة االحتاد رئي�س جلنة املنتخبات
�أن ال�ع�لاق��ة ب�ين امل ��درب وال�لاع�ب�ين على �أع�ل��ى م�ستوى م��ن التفاهم،
حيث �سبق له العمل يف الإم��ارات من قبل كمدير فني لنادي ال�شارقة،
و�أن التجمع احلايل مقام يف �صالة زعبيل بنادي الو�صل يومي الأربعاء
واخلمي�س ،و�سينتقل اليوم اجلمعة �إىل نادي ال�شارقة ،وغدا �إىل نادي
مليحة.
و�أ�شار �إىل �أن �سيغيب عن التجمع  5العبني من نادي العني النخراطهم
مع فريقهم يف اال�ستعداد للم�شاركة يف البطولة العربية بتون�س ،و4
العبني مع نادي اجلزيرة لل�سبب نف�سه حيث �سي�شارك يف البطولة �أي�ضا
 ،ف�ضال عن العبني اثنني من ال�شارقة متت ا�ستعارتهما من قبل نادي

العني بهدف دعم �صفوفه يف البطولة ،وبالتايل ف��إن هناك  23العبا
تقريبا حتت ت�صرف اجلهاز الفني يف التجمع احلايل.
وعن �أبرز حمطات برنامج الإعداد اخلا�ص باملنتخب يف ال�شهور املقبلة ..
قال الكعبي ":مت اعتماد �إقامة مع�سكر خارجي للمنتخب يف  22نوفمرب
املقبل ومل��دة �أ�سبوعني يف �إح��دى ه��ذه ال��دول البو�سنة �أو �سلوفينيا �أو
م�صر ،و�سن�ستقر على �إحداها قبل نهاية ال�شهر اجلاري لإقامة املع�سكر
بها و�إج��راء عدد من املباريات الودية خالله ،وبعد العودة من املع�سكر
يف دي�سمرب �سنقيم جتمعني ،ثم ن�سافر �إىل البحرين لإقامة مباراتني
وديتني خالل الفرتة من � 18إىل  22دي�سمرب ،ومن ثم يعود املنتخب
للدولة لإقامة مع�سكر داخلي ،ا�ستعداد لل�سفر �إىل الكويت للم�شاركة يف

البطولة اخلليجيية التي �ستنطلق يف  6يناير ،وبعد العودة من الكويت
�سنخو�ض مباراتني ودي�ت�ين م��ع �أن��دي��ة ال��دول��ة ،ونتوجه بعد ذل��ك �إىل
الدمام يف اململكة العربية ال�سعودية للم�شاركة يف البطولة الآ�سيوية التي
نعتربها �أهم اولوية بالن�سبة لنا يف املرحلة الراهنة".
و�أ�ضاف  ":برنامج الإعداد ي�سري ب�شكل جيد واحتاد اللعبة لن يدخر �أي
جهد لتوفري �أف�ضل برامج لرفع م�ستوى الالعبني ،من �أجل متكينهم
من ال��دخ��ول �ضمن الأرب��ع الكبار يف �آ�سيا ل�ضمان الت�أهل للمونيدال،
خا�صة �أن منتخبنا كان قريبا جدا من الت�أهل يف الن�سخة املا�ضية التي
�أقيمت يف م�صر ،بعد �أن حقق املركز اخلام�س يف بطولة �آ�سيا ،يف حني
يت�أهل الأربعة الأوائل مبا�شرة للمونديال".
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19
19

را�شد بن حميد يجدد ثقته بالعبي
املنتخب الوطني لكرة القدم
لتحقيق نتائج �إيجابية يف كل البطوالت التي ي�شاركون فيها ..
•• دبي-وام:
م�شرياً �إىل �أن عدم توفيقهم يف بع�ض املباريات ال يعطي احلق
ج��دد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س احت��اد الإمارات للبع�ض بانتقادهم بطرق تخالف قيم املجتمع الإم��ارات��ي ..
لكرة ال�ق��دم ثقته بالعبي املنتخب ال��وط�ن��ي ،مثمناً اجلهود مقدراً يف الوقت نف�سه ردة فعل اجلمهور على النتائج احلالية
التي بذلوها خالل املع�سكرات واملباريات ..م�شيداً ب�إخال�صهم  ..داعياً �إىل النقد البناء الذي ي�ساعد يف احلل وكذلك تقدمي
وال�ت��زام�ه��م وان�ضباطهم وح��ر��ص�ه��م ع�ل��ى حتقيق طموحات الدعم ال��ذي يُ�سهم يف رف��ع معنويات الالعبني وحت�ضريهم
جمهور الكرة الإماراتية.
للمباريات املقبلة.
و�أك��د رئي�س االحت��اد رف�ضه الإ� �س��اءة لنجوم املنتخب الذين وق ��ال ال�شيخ را� �ش��د ب��ن حميد النعيمي �إن جل�ن��ة املنتخبات
قدموا الكثري للكرة الإماراتية ومازالوا يجتهدون وي�سعون تعمل من �أجل �إع��داد كل املنتخبات الوطنية لغر�ض امل�شاركة

يف خمتلف املناف�سات  ..الفتا �إىل �أن الإع ��داد وتغيري �صورة
املنتخبات نحو الأف�ضل يحتاج �إىل مزيد من الوقت وال�صرب
و�أن االحتاد �أخذ كل هذه النقاط يف احل�سبان يف ا�سرتاتيجية
احتاد الكرة .
و�أ�� �ض ��اف �أن جم�ل����س �إدارة احت ��اد ال �ك��رة ي�ح��ر���ص ع�ل��ى دعم
املنتخبات الوطنية كافة خا�صة املنتخب الأول .
وتقدم رئي�س االحت��اد بال�شكر والتقدير �إىل اجلماهري التي
ت�ؤازر املنتخب و�إىل كل من يدعم "الأبي�ض" ويُ�سهم يف تعزيز
قوته ورفع معنوياته.

اليوم ..انطالق بطولة االحتاد للمبارزة مب�شاركة  120العبا والعبة
•• �أبوظبي-وام:

ي�ستهل احتاد الإمارات للمبارزة اليوم
اجل�م�ع��ة ب��رن��ام��ج ب�ط��والت��ه املحلية
للمو�سم الريا�ضي اجلديد 2021
  2022ب ��إق��ام��ة �أوىل بطوالتف �ئ��ة ال �ع �م��وم��ي رج� � ��ال و� �س �ي ��دات،
وال �ت��ي ي�ست�ضيفها ن ��ادي ال�شارقة
ال��ري��ا��ض��ي ب�صالة ال �ن��ادي مبنطقة
احل��زان��ة على م��دار ي��وم��ي اجلمعة
وال�سبت .وي�شارك يف املناف�سات اليوم
�أك�ث�ر م��ن  120الع�ب��ا والع �ب��ة بها
وت�ستهل املناف�سات بنزاالت الفتيات
للفرق لفئة العمومي ،وال�ف��ردي يف
الأ�سلحة الثالثة االيبيه والفلوريه
وال�سابر ،على �أن تختتم املناف�سات
غدا ال�سبت مب�شاركة �أندية املبارزة
ب��ال��دول��ة وه ��ي ب �ن��ي ي��ا���س ،و�شباب
الأه�ل��ي ،وال�شارقة ،وم�ؤ�س�سة املر�أة
بال�شارقة ،والفجرية ،و�أكادميية �أم
ك��ى اف اي��ه يف دب ��ي ،وم��رك��ز العني
للمبارزة  .وت�ق��ام البطولة برعاية

��ش��رك�ت��ي ت�ي�م��ا ال��دول �ي��ة واب�سليوت
لل��أدوات الريا�ضية راعيا مل�سابقات
االحتاد.
و�أك ��دت ال��دك�ت��ورة ه��دى املطرو�شي
الأمني العام الحتاد الإمارات للمبازة
�أن البطولة تكت�سب �أهمية خا�صة
كونها �أوىل بطوالت روزنامة املو�سم

اجلديد الذي اعتمدها جمل�س �إدارة
االحت ��اد ،وتبلغ  12بطولة حملية
ب��واق��ع ث�لاث ب�ط��والت لكل فئة من
ف�ئ��ات ال�ع�م��وم��ي  ،حت��ت � 20سنة ،
وحت��ت �� 17س�ن��ة ،وب�ط��ول�ت�ين لفئة
حتت � 13سنة  ،و � 15سنة �إ�ضافة
�إىل بطولة ت�شمل جميع الفئات.

و�أو� � �ض � �ح� ��ت �أن ت �ن �ظ �ي��م االحت � ��اد
للبطولة ي�أتي ت�أكيداً لعودة الن�شاط
ال� �ك ��ام ��ل ب� �ع ��د ع � � ��ودة ال� �ت ��دري� �ب ��ات
لأن��دي��ة ال��دول��ة وم��راك��ز التدريب
و�أك� ��ادمي � �ي� ��ات امل� � �ب � ��ارزة ،م �ن��ذ عدة
�أ�شهر ..م�شيدة ب��دور جمل�س �إدارة
ن��ادي ال�شارقة الريا�ضي و املهند�س

�سليمان الهاجري رئي�س منظومة
الأل �ع��اب ال �ف��ردي��ة ،وج�م�ي��ع �أع�ضاء
جم�ل����س الإدارة ومنت�سبي النادي
ال��س�ت���ض��اف�ت�ه��م ل�ل�ب�ط��ول��ة ،وتوفري
الدعم ال�لازم ل�لاحت��اد ،معتربة �أن
التعاون القائم بني النادي واالحتاد
من� � ��وذج ي �ح �ت��ذى ب ��ه يف ال�شراكة

والتن�سيق بني الإحتادات والأندية.
وع��ن اجل��ان��ب التنظيمي للبطولة
 ..ق��ال��ت ال��دك �ت��ورة امل �ط��رو� �ش��ي �إن
احت ��اد الإم � ��ارات ل�ل�م�ب��ارزة خ�ص�ص
 5م �ل�اع ��ب م �ع ��دن �ي ��ة مدعومة
بالأجهزة ولوحات احت�ساب النتائج
الإلكرتونية لكل جهاز ،ومت تر�شيح

�أب ��رز احل �ك��ام لإدارة امل �ب��اري��ات وهم
�سلطان امل��ازم��ي  ،وع��ام��ر الناطور
 ،وع �ل��ى امل ��رزوق ��ى  ،وح �� �س��ام جالل
 ،وم �ن��اد غ ��ازى  ،وحم �م��د �أ� �ش��رف ،
وعبد الرحيم اخلياري و�أحمد علي
و�أ��س�ن��دت اللجنة املنظمة للبطولة
رئا�سة اللجنة الفنية �إىل املهند�س

� �س��راج ال �ع �ل��ي ،وم �ع��ه رام ��ي �سعيد،
وجل �ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م ب��رئ��ا� �س��ة احلكم
ال� ��دويل م��و��س��ى ال�ب�ل��و��ش��ي ،وجلنة
امل�ل�اع ��ب ال �ت��ي ت �� �ض��م �أب � ��و الدهب
حممد ،فيما �سي�شرف على البطولة
�إب��راه �ي��م خ��ال��د امل��دي��ر التنفيذي
لالحتاد.

بعثة منتخبنا الوطني لل�سيدات تغادر �إىل قريغي�ستان
للم�شاركة يف الت�صفيات امل�ؤهلة لك�أ�س �آ�سيا
•• دبي-الفجر:

غ � ��ادرت م �� �س��اء �أم ����س الأول بعثة
منتخبنا ال��وط�ن��ي لل�سيدات لكرة
ال �ق��دم �إىل ال�ع��ا��ص�م��ة القرغيزية
بي�شكيك للم�شاركة يف الت�صفيات
الآ� �س �ي��وي��ة ال �ت��ي ُت �ق��ام يف الفرتة
من � 18إىل � 24أكتوبر اجلاري.
و�ستقام النهائيات يف الهند خالل
ال � �ف �ت�رة م� ��ن  20ي �ن ��اي ��ر �إىل 6
فرباير .2022
ت���ض��م ب�ع�ث��ة امل�ن�ت�خ��ب  22الع �ب��ة ،
وه��ن  :م�ه��ا البلو�شي � ،أم ��ل وائل

 ،فاطمة جا�سم � ،صاحلة را��ش��د ،
روان احل �م��ادي �� ،س��ارة البلو�شي ،
عنود العنزي  ،نوف العنزي � ،آية
ول�ي��د  ،ن�ه��ال ع�ب��دال�ع��زي��ز  ،نعيمة
�إب��راه�ي��م  ،ليلى امل�ه�يري  ،عائ�شة
غياث � ،شهد خالد  ،عالية حميد
 ،ع�ف��راء امل�ه�يري � ،أري ��ج احلمادي
 ،بدرية املن�صوري  ،عيده ال�شحي
 ،غنيمة را�شد � ،أمينة احلو�سني ،
فاطمة املرزوقي.
وي �ف �ت �ت��ح م �ن �ت �خ �ب �ن��ا م� ��� �ش ��واره يف
الت�صفيات مبواجهة منتخب غوام
ي��وم � 18أك�ت��وب��ر  ،وي�ل�ع��ب املباراة

الثانية �أمام منتخب لبنان ال�شقيق
ي� ��وم  ، 21ويف امل � �ب� ��اراة الثالثة
ي��واج��ه منتخب م�ي��امن��ار ي��وم 24
م��ن ال�شهر ذات��ه � ،ضمن مباريات
املجموعة الرابعة.
وبهذه املنا�سبة� ,أكدت �أمل بو�شالخ
ع���ض��و جم�ل����س �إدارة احت ��اد الكرة
رئي�س جلنة كرة القدم الن�سائية ،
�أن منتخب ال�سيدات حظي بدعم
كبري من جمل�س �إدارة احتاد الكرة
ب��رئ��ا��س��ة ال���ش�ي��خ را� �ش��د ب��ن حميد
ال�ن�ع�ي�م��ي خ�ل�ال ف�ت��رات الإع � ��داد
املختلفة ,التي ت�ضمنت مع�سكرات

داخ �ل �ي��ة وخ��و���ض م �ب��اري��ات دولية
ودي � � ��ة ل �ت �ح �� �ض�ير امل �ن �ت �خ��ب على
الوجه الأمثل مل�شاركته الثانية يف
الت�صفيات الآ�سيوية  ،والتي نطمح
من خاللها �إىل �أن تكون م�شاركة
�إيجابية  ،و�أ��ش��ارت �إىل �أن املنتخب
ي�ضم ت�شكيلة مميزة من الالعبات
ال�ل�ات ��ي يمُ �ث �ل��ن ن �خ �ب��ة ك� ��رة قدم
ال�سيدات يف دولة الإمارات العربية
املتحدة.
و�أ�� �ش ��ادت ب��و��ش�لاخ ب�ج�ه��ود اجلهاز
الفني للمنتخب حتت قيادة املدربة ف�ت�رات الإع � ��داد  ،و�أي �� �ض �اً بالتزام
الوطنية ح��وري��ة ال�ط��اه��ري خالل وج��دي��ة ال�لاع �ب��ات خ�ل�ال الفرتة

�ضمن فعالية «ريا�ضة بال حدود»

بلدية مدينة �أبوظبي بالتعاون مع «احتاد الإمارات للجوجيت�سو»
تنظم ور�شة حتدي اجلوجيت�سو يف ال�شهامة
•• �أبوظبي –الفجر:

تنظم بلدية مدينة �أبوظبي التابعة
ل��دائ��رة البلديات والنقل وبالتعاون
م��ع "احتاد الإم ��ارات للجوجيت�سو"
 ،و�ضمن �إط ��ار م�ب��ادرة "ريا�ضة بال
حدود" ،ال�ي��وم اجلمعة � 15أكتوبر
ور�� �ش ��ة "حتدي اجلوجيت�سو" يف
م��دي�ن��ة ال�شهامة اف�ترا��ض�ي�اً – عن
بعد  -وذل��ك دع�م�اً لتنفيذ املبادرات
ال��ري��ا� �ض �ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ب �ه��دف رفع
ال� ��وع� ��ي ال �� �ص �ح��ي ل � ��دى اجلمهور
ب��أه�م�ي��ة ال��ري��ا��ض��ة ك��أ��س�ل��وب لتعزيز
ال�صحة النف�سية واجل���س��دي��ة لدى
مم��ار��س�ي�ه��ا ،وت�ن�م�ي��ة م �ه��ارات �أف ��راد

الإم��ارات �ي��ة م ��رمي ��س�ع�ي��د العامري
احلا�صلة على ع��دة بطوالت يف هذه
ال��ري��ا��ض��ة ،وت �ت �ن��اول خ�ل�ال الور�شة
ال �ت �ع��ري��ف ب��ري��ا� �ض��ة اجلوجيت�سو،
وت�شجيع ال�صغار والكبار وكافة فئات
املجتمع مب��ن فيهم �أ��ص�ح��اب الهمم
على مم��ار��س��ة ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة مل��ا لها
من �أثر كبري يف تعزيز الثقة بالنف�س
وال � �ق� ��درة ع �ل��ى ال �ت �ح��دي وال�صرب
واملثابرة  ،و تنمية املهارات و القدرات
اجل���س��دي��ة وت�ع�ل��م ف�ن��ون ال��دف��اع عن
ال �ن �ف ����س ،وت �ع��زي��ز ال �ث �ق��ة الذاتية،
ومتتني العالقات بني �شرائح املجتمع
من خالل هذه الفعاليات املجتمعية
املجتمع وت�شجيعهم ع�ل��ى ممار�سة و�أهميتها يف حياة و�سعادة املجتمع.
ال��ري��ا��ض��ة ،وت�ق��دي��راً ل��دور الريا�ضة ت �ق��دم ال��ور� �ش��ة الع �ب��ة اجلوجيت�سو الريا�ضية الإيجابية.

املا�ضية املتعلقة بالربنامج اخلا�ص  ،ودع��ت الالعبات �إىل �أهمية رفع ال �ف �ن �ي��ة ب ��دق ��ة خ �ل��ال امل� �ب ��اري ��ات
بالتح�ضري للت�صفيات الآ�سيوية معدل الرتكيز وتنفيذ التوجيهات لتحقيق الهدف املن�شود.

انطالق دورة �صقل حكام اجلودو غدا
ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد

•• �أبوظبي-وام:

تفتتح يف ال�ع��ا��ش��رة م��ن �صباح اليوم
اجل �م �ع ��ة ب �� �ص��ال��ة ن� � ��ادي ال�شارقة
ال��ري��ا��ض��ي دورة �صقل و�إع� ��داد حكام
اجلودو والتي ينظمها احتاد امل�صارعة
واجل ��ودو برئا�سة ��س�ع��ادة حممد بن
ثعلوب ال��درع��ي .ت�شرف على الدورة
جل� �ن ��ة اجل� � � ��ودو امل �ح �ل �ي��ة ب ��االحت ��اد
وت�ستمر يومني مب�شاركة  36دار�سا
من اجلن�سني و يحا�ضر فيها احلكم
الدويل �أحمد �سليمان البلو�شي بهدف
التعريف مب�ستجدات التحكيم و �آخر اع �ت �ب��ارا م��ن ب �ط��ول��ة ك ��أ���س االحت ��اد
التعديالت على ق��ان��ون اللعبة التي للأ�شبال والنا�شئني بنادي خورفكان ال ��درع ��ي رئ �ي ����س االحت � ��اد باالقبال الن �ط�ل�اق��ة م��و� �س��م االحت � ��اد يف 22
مت �إعتمادها من قبل االحتاد الدويل الريا�ضي يف � 22أكتوبر اجلاري.
الكبري على امل�شاركة يف ال��دورة التي �أكتوبر اجلاري مثمنا التعاون الكبري
للعبة بهدف تطبيقها يف املو�سم املقبل و �أ�� �ش ��اد � �س �ع��ادة حم �م��د ب ��ن ثعلوب مت التح�ضري لها ب�شكل جيد ا�ستعدادا والبناء بني االحتاد ونادي ال�شارقة.

اجلمعة  15أكتوبر  2021م  -العـدد 13367
15 October 2021 - Issue No 13367

18

الفجر الريا�ضي
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انطالق بطولة التحدي لرباعم ونا�شئي اجلوجيت�سو اليوم

•• �أبوظبي-الفجر:

ت �ن �ط �ل��ق ال� �ي ��وم ب �ط��ول��ة التحدي
للجوجيت�سو يف جوجيت�سو �أرينا
ب�أبوظبي ،مب�شاركة مئات الأطفال
وال�ب�راع��م وال�ن��ا��ش�ئ�ين م��ن الفئات
ال���س�ن�ي��ة ب�ي�ن  4و 15ع��ام��ا ،حيث
حت �ظ��ى ال �ب �ط��ول��ة ب��اه �ت �م��ام كبري
م ��ن ق �ب��ل االحت � ��اد مل ��ا ل �ه��ذه الفئة
م��ن دور يف ر��س��م م�لام��ح م�ستقبل

اجلوجيت�سو الإماراتي.
وي �ق��ول م�ن���ص��ور ال �ظ��اه��ري ع�ضو
جم �ل ����س �إدارة احت � � ��اد الإم � � � ��ارات
للجوجيت�سو �أن هذه البطولة تعبرّ
عن ر�ؤي��ة االحت��اد يف موا�صلة النمو
وال �ت �ط��ور واال��س�ت�ث�م��ار يف الأجيال
اجل��دي��دة لتكون ق��ادرة على متثيل
الدولة مبا يواكب �آمالها وتطلعاتها
يف حت�ق�ي��ق ال ��ري ��ادة ال �ع��امل �ي��ة لهذه
ال��ري��ا� �ض��ة ،ك �م��ا �أن �ه��ا مت � ّث��ل نقطة

• الظاهري :نقطة انطالق قوية لإنتاج جيل طموح من الأبطال
ان � �ط�ل��اق �أ�� �س ��ا�� �س� �ي ��ة ن� �ح ��و �إن � �ت� ��اج
ج �ي��ل ج��دي��د ط �م��وح م��ن الأب �ط��ال
الإماراتيني.
وتابع الظاهري قائال ":تخ�صي�ص
ع��دد م��ن ال�ب�ط��والت لفئة ال�صغار
ي �ن � ّم��ي م��واه �ب �ه��م ع �ل��ى الب�ساط
مل��واج�ه��ة اخل���ص��وم ب�شكل اح�ت�رايف،

وي�ساهم يف تنمية م�ه��ارات�ه��م لدى
التعامل م��ع التحديات و�إك�سابهم
الثقة بالنف�س ،ناهيك عن تهييئهم
ب�شكل م�ث��ايل وممنهج ل�ل��دخ��ول يف
عامل االحرتاف".
و�أ�� �ش ��اد ال �ظ��اه��ري ب��ال��دع��م الكبري
الذي حتظى به ريا�ضة اجلوجيت�سو

وغ�ي�ره��ا م��ن ال��ري��ا� �ض��ات الأخ ��رى
م ��ن ق �ب��ل ال �ق �ي��ادة ال��ر� �ش �ي��دة ،مبا
ي��وف��ر �أف���ض��ل بيئة تناف�سية لن�شر
ال ��ري ��ا�� �ض ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ،و�صناعة
الأبطال وفقا لأعلى معايري اجلودة
العاملية.
وتعترب بطولة التحدي للجوجيت�سو

�إحدى البطوالت املحلية املهمة التي
ينظمها احتاد الإمارات للجوجيت�سو
يف العام اجلاري ،حيث حتظى مبكانة
خا�صة �ضمن �أجندة الفعاليات كونها
ت�ستهدف الفئات الأ�صغر �سنا التي
متثل م�ستقبل اللعبة يف الدولة.
وتر�سخ البطولة ر�ؤية االحتاد حول

امل���س��اه�م��ة يف ب �ن��اء ج�ي��ل ق ��وي قادر
على حتمل م�س�ؤولياته والتفوق يف
�شتى امليادين واملجاالت .كما يهدف
االحت ��اد �إىل ن�شر مم��ار��س��ة ريا�ضة
اجلوجيت�سو يف املجتمع واالرتقاء
بها ك�أ�سلوب حياة يعود بالكثري من
اجلوانب الإيجابية على املمار�سني
�� �س ��واء ع �ل��ى ال �� �ص �ع �ي��د ال� �ب ��دين �أو
النف�سي �أو العقلي.
وجت � ��در الإ� � �ش � ��ارة �إىل �أن بطولة

ال�ت�ح��دي خم�ص�صة ح���ص��راً حلملة
الأح � ��زم � ��ة الأب � �ي � ��� ��ض وال � ��رم � ��ادي
والأ� �ص �ف��ر وال�برت �ق��ايل والأخ���ض��ر.
وت �ن �ط �ل��ق م �ن��اف �� �س��ات ال� �ي ��وم الأول
بنزاالت الأطفال من الفئة الأوىل
م��ن م��وال �ي��د ،2017 – 2016
والأط� �ف ��ال م��ن ال�ف�ئ��ة ال�ث��ان�ي��ة من
مواليد  ،2015 – 2014والفئة
ال �ث��ال �ث��ة م ��ن م��وال �ي��د – 2016
.2017

با�ستخدام من�صة الإعالم الذكي للتوا�صل مع و�سائل الإعالم..

طارق عالي� :إعالم نادي ال�شارقة
ي�شهد تطور ًا نوعي ًا
•• ال�شارقة-الفجر

ع �ق��دت �إدارة الإع�ل��ام والتوا�صل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ب� � �ن � ��ادي ال� ��� �ش ��ارق ��ة
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا ال� � ��دوري
برئا�سة �سعادة طارق �سعيد عالي،
ع�ضو جمل�س �إدارة نادي ال�شارقة،
رئ�ي����س �إدارة الإع �ل��ام والتوا�صل
االجتماعي ،بح�ضور �أع�ضاء �إدارة
الإع �ل��ام ،م���س��اء الأرب� �ع ��اء يف مقر

النادي مبنطقة �سمنان.
و�أ�� � �ش � ��اد رئ �ي ����س الإدارة ب � � ��الأداء
الإع�ل�ام��ي ل�ل ��إدارة خ�ل�ال الفرتة
ال�سابقة ،مطالباً ب�ضرورة تكثيف
اجل � �ه� ��ود ل �ت �ك��ون م �ن �� �ص��ات ن� ��ادي
ال�شارقة الريا�ضي الإعالمية حلقة
ال��و� �ص��ل ال��رئ�ي���س�ي��ة ب�ين منت�سبي
ال�ن��ادي وجميع املحبني واملتابعني
وو�سائل الإعالم املختلفة.
وا��س�ت�م��ع ��س�ع��ادة ط ��ارق ع�ل�اي �إىل

�� �ش ��رح م� ��ن الأع � �� � �ض� ��اء ع� ��ن �سري
ال �ع �م��ل يف الإدارة والتحديات
ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��م وال��دع��م املطلوب
للمرحلة املقبلة ،ووج��ه ب�ضرورة
جت��اوز ه��ذه ال�ت�ح��دي��ات م��ن خالل
ات� �خ ��اذ ال � �ق� ��رارات ال �ت��ي ت �� �ص��ب يف
م�صلحة النادي والعمل الإعالمي،
م��ع الت�أكيد على �أهمية التوا�صل
الفعال مع �إدارات النادي املختلفة
وت� �ق ��دمي ال ��دع ��م الإع�ل��ام� ��ي لها

لإبقاء حمبي ومتابعي النادي دائما
يف قلب احلدث ،و�أن تكون ح�سابات
ال �ن��ادي الر�سمية م���ص��دراً جلميع
الأخبار اخلا�صة ب�ألعاب النادي.
ون��اق ����ش االج �ت �م��اع ع ��دة موا�ضيع
كانت على ج��دول الأعمال� ،أبرزها
االح � �ت � �ي ��اج ��ات امل � ��ادي � ��ة والفنية
وال � � �ك� � ��وادر ال �ب �� �ش ��ري ��ة ل� � �ل � ��إدارة،
وتطوير �آل�ي��ات العمل يف الأق�سام
املختلفة ،منها �آل�ي��ة التوا�صل مع

اجلهات الإعالمية و�إر�سال الأخبار التابعة للمكتب الإعالمي حلكومة
با�ستخدام من�صة الإع�ل�ام الذكي ال�شارقة� ،إ�ضافة �إىل الرتكيز على

التنوع يف تغطية الأحداث من حيث مبختلف الأل�ع��اب الريا�ضية التي
ال�صور الفوتوغرافية والفيديوهات ت�شارك بها فرق النادي.

دبي البحري يعانق «�إجناز املو�سم» لأف�ضل م�ؤ�س�سة

ال�سويدي :اجلائزة حافز للمزيد من النجاحات
تكرمي البطلني خلفان حارب وباحلبالة �صادف �أهله

•• دبي –الفجر:

�سجل ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات البحرية ح�ضورا الف�ت��ا يف الدورة
الثامنة من منوذج دبي للتفوق الريا�ضي للمو�سمني الريا�ضيني "-2018
 "2019و" ،"2020-2019والذي �أقيم يوم �أم�س اخلمي�س حتت
�شعار "طموح بال حدود" حيث فاز النادي بجائزة "�إجناز املو�سم" لأف�ضل
م�ؤ�س�سة جلهوده الوا�ضحة والتزامه باملعايري والأه��داف والنجاح الكبري
ل�سباق الن�سخة الثالثني من �سباق القفال العريق.
وت�سلم جائزة �إجن��از املو�سم لأف�ضل م�ؤ�س�سة من �سمو ال�شيخ من�صور بن

حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم رئي�س جمل�س دب��ي الريا�ضي اجل��ائ��زة �سيف
جمعة ال�سويدي نائب رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي دبي ال��دويل للريا�ضات
البحرية
ورفع �سيف ال�سويدي نائب رئي�س جمل�س �إدارة نادي دبي الدويل للريا�ضات
البحرية �أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير �إىل القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة على الدعم وامل�ساندة واالهتمام املتوا�صل وامل�ستمر بريا�ضة
الإمارات ب�صورة عامة والريا�ضات البحرية ب�صفة خا�صة.
ووجه ال�سويدي ال�شكر والتقدير �إىل ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي على رعايته للحفل وحتفيزه للأندية

ومنت�سبيها و�إىل جمل�س دبي الريا�ضي الذي انتهج هذا الأ�سلوب يف حتفيز
ودعم الأندية نحو التميز مبينا �أن ح�صول النادي على هذا التقدير ميثل
حمفزا من �أجل ا�ستمرار م�سرية التميز التي اختطتها جمل�س الإدارة منذ
تكليفه.
وه�ن��أ ال�سويدي �إخ��وان��ه رئي�س و�أع���ض��اء جمل�س الإدارة وجميع اللجان
وال�ع��ام�ل�ين يف ال �ن��ادي على ج�ه��وده��م وال�ت��زام�ه��م بتجويد العمل خالل
الن�سخة الثامنة من منوذج دبي للتفوق الريا�ضي للمو�سمني الريا�ضيني
" "2019-2018و" ،"2020-2019والتي حملت �شعار "طموح
بال حدود" منوها �إىل �أن هذا النجاح بداية لتطور ومتيز قادم وم�شاركات

�أبطال �أفريقيا ..الفرق العربية تتطلع
لالقرتاب من دور املجموعات
تتطلع الفرق العربية لالقرتاب من بلوغ مرحلة املجموعات لبطولة دوري
�أبطال �أفريقيا لكرة القدم ،وذلك عندما تخو�ض جولة الذهاب من دور الـ32
للم�سابقة القارية ،التي تنطلق فعالياتها اليوم اجلمعة.
وبينما ت�ستهل عدد من الأندية العربية مبارياتها يف املو�سم احلايل للبطولة
الأه��م والأق��وى على م�ستوى الأندية يف القارة ال�سمراء ،ف�إن البع�ض الآخر
خا�ض مناف�سات الدور التمهيدي للبطولة.
ويبد�أ الأهلي امل�صري ،حامل لقب البطولة يف الن�سختني الأخريتني و�صاحب
الرقم القيا�سي يف عدد مرات الفوز بالبطولة بر�صيد � 10ألقاب ،م�شواره يف
الن�سخة اجلديدة للم�سابقة مبواجهة م�ضيفه احلر�س الوطني من النيجر.
وا�ستب�شرت جماهري الأهلي خرياً مبواجهة فريقها لبطل النيجر ،ال�سيما و�أن
الفريق الأحمر بد�أ م�سريته يف املو�سم املا�ضي للبطولة مبواجهة �سونيديب،
الذي مثل النيجر يف امل�سابقة �آنذاك ،ليتغلب عليه  0-5يف جمموع مباراتي
الذهاب والعودة ،قبل �أن ي�شق طريقه نحو التتويج باللقب العا�شر.
ويعاين الفريق امل�صري من فقدان حار�س مرماه الأ�سا�سي حممد ال�شناوي،
الذي �سيغيب عن املالعب لفرتة ترتاوح من � 4إىل � 5أ�سابيع ،عقب تعر�ضه
لإ�صابة ع�ضلية خالل م�شاركته مع منتخب "الفراعنة" خالل فوزه  0-3على
م�ضيفه منتخب ليبيا بالت�صفيات الأفريقية امل�ؤهلة لك�أ�س العامل .2022
يف امل�ق��اب��ل ،يحل ال��زم��ال��ك امل���ص��ري �ضيفاً على تو�سكر الكيني ،ال��ذي �سبق
له مواجهة قطبي الكرة امل�صرية يف �أك�ثر من منا�سبة ،حيث يحلم الفريق
الأبي�ض ،الذي ميتلك � 5ألقاب يف دوري الأبطال ،بتحقيق بداية جيدة� ،أم ً
ال
يف انتزاع اللقب الغائب عنه منذ عام .2002
و�سبق للزمالك �أن التقى مبناف�سه الكيني يف الدور ذاته لن�سخة البطولة عام
 ،2005حيث انت�صر الفريق امل�صري  0-1ذهاباً يف العا�صمة الكينية نريوبي،
قبل �أن يكرر تفوقه بالفوز  1-3يف القاهرة.
ويخو�ض ال�ترج��ي التون�سي لقاء حمفوفاً باملخاطر �ضد م�ضيفه االحتاد
الليبي ،ال��ذي ي�سعى لتحقيق امل�ف��اج��أة يف ه��ذه املواجهة العربية والإطاحة

بالفريق التون�سي ،الذي توج باللقب  4مرات.
و�سيكون هذا هو املو�سم الثاين على التوايل ،الذي ي�ستهل فيه الرتجي م�سريته
يف البطولة مبواجهة �أح��د الفرق الليبية ،بعدما �سبق �أن اجتاز عقبة �أهلي
بنغازي ب�صعوبة بالغة يف دور الـ 32للن�سخة املا�ضية للم�سابقة ،بعد �أن تعادل
ذهاباً دون �أهداف ،وفاز  2-3يف اللحظات الأخرية بلقاء العودة يف تون�س.
�أم��ا النجم ال�ساحلي ،املمثل الثاين للكرة التون�سية يف البطولة هذا املو�سم،
فيعود للبطولة القارية التي غاب عنها يف املو�سم املا�ضي ،مبواجهة م�ضيفه
اجلي�ش الرواندي.
ويهدف النجم لعبور عقبة الفريق الرواندي وحتقيق نتيجة عري�ضة ،يبعث
من خاللها بر�سالة �إىل مناف�سيه عن قدومه بقوة للمناف�سة على اللقب الذي
فاز به مرة وحيدة عام .2007
وك��ان الفريق امللقب بـ"جوهرة ال�ساحل" ��ش��ارك يف املو�سم املا�ضي ببطولة
ك�أ�س االحتاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) ،لكنه ودع امل�سابقة مبكراً،
بخروجه من مرحلة املجموعات.
وع�ق��ب تخطيهما ال��دور التمهيدي ب�صعوبة ��ش��دي��دة ،يطمع وف��اق �سطيف
و�شباب بلوزداد ،ممثال الكرة اجلزائرية يف البطولة هذا املو�سم ،يف امل�ضي قدماً
يف امل�سابقة ،التي غاب لقبها كثرياً عن �أندية اجلزائر.
ويحل وف��اق �سطيف �ضيفاً على ن��واذي�ب��و امل��وري�ت��اين يف لقاء عربي خال�ص،
فيما يلتقي �شباب بلوزداد مع م�ضيفه �أ�سيك ميموزا الإيفواري ،حامل لقب
البطولة ع��ام  ،1998ال�ساعي ال�ستعادة بريقه الأفريقي الغائب عنه منذ
مدة لي�ست بالق�صرية.
و�صعد وفاق �سطيف ،الفائز بالبطولة عامي  1988و ،2014لدور الـ،32
بعدما متكن من تعوي�ض خ�سارته � 3-0أم��ام فورتون اجلامبي ذهاباً ،عقب
ف��وزه بالنتيجة ذاتها يف مباراة الإي��اب باجلزائر ،ليحتكم الفريقان لركالت
الرتجيح التي ابت�سمت يف النهاية للفريق اجلزائري.
�أم��ا ب�ل��وزداد ،ال��ذي م��ازال يحلم بتتويجه الأول باللقب ،فاجتاز فريق �أكوا

يونايتد النيجريي ،حيث خ�سر  1-0ذهاباً خارج ملعبه ،قبل �أن يتغلب 0-2
على مناف�سه يف لقاء الإياب.
وي��واج��ه ال ��وداد البي�ضاوي املغربي مهمة لي�ست بال�سهلة ،عندما ي�صطدم
مب�ضيفه هارت�س �أوف �أوك الغاين ،املتوج بالبطولة عام  ،2000حيث تعد
هذه هي املواجهة الوحيدة يف هذا ال��دور بني فريقني �سبق لهما حمل ك�أ�س
البطولة.
ويرغب الوداد ،الذي فاز بك�أ�س البطولة عامي  1992و ،2017يف حتقيق
ان�ط�لاق��ة ق��وي��ة يف امل�سابقة الأف��ري�ق�ي��ة ،مثلما ح��دث ه��ذا امل��و��س��م يف دوري
امل�ح�ترف�ين امل�غ��رب��ي ،ال��ذي �شهد ت���ص��دره ج��دول ال�ترت�ي��ب عقب حتقيقه 4
انت�صارات وتعاد ًال وحيداً يف مبارياته اخلم�س الأوىل.
من جانبه ،يخ�شى الرجاء البي�ضاوي املغربي ،الذي �أحرز اللقب �أعوام 1989
و 1997و ،1999من تكرار خروجه املبكر من دور الـ 32للبطولة ،عندما
يلتقي مع م�ضيفه �أويلرز الليبريي (املغمور).
وكان الرجاء ودع البطولة املو�سم املا�ضي من دور الـ� 32أمام توجنيث ال�سنغايل،
لينتقل للعب يف بطولة الكونفيدرالية ،حيث وا�صل م�شواره يف البطولة التي
توج بها على ح�ساب �شبيبة القبائل اجلزائري يف النهائي.
ويلتقي املريخ ال�سوداين مع زاناكو الزامبي ،يف حني يخرج غرميه التقليدي
ال�ه�لال ملواجهة م�ضيفه ري�ف��رز يونايتد النيجريي ،وذل��ك بعد اجتيازهما
مناف�سات الدور التمهيدي ب�شق الأنف�س.
وج��اء ت�أهل الفريقني ال�سودانيني ل��دور الـ ،32بعدما ا�ستفادا من تفوقهما
بفارق الأه��داف امل�سجلة خارج ملعبيهما على مناف�سيهما بالدور التمهيدي،
وال�ت��ي مت االحتكام �إليها وف�ق�اً لالئحة امل�سابقة عقب ت�ساويهما معهما يف
جمموع نتيجتي الذهاب والعودة ،وخ�سر املريخ  2-1من م�ضيفه �إك�سربي�س
الأوغندي ذهاباً ،قبل �أن يفوز  0-1يف مباراة الإياب التي �أقيمت مبلعبه ،يف
حني تعادل الهالل  2-2مع م�ضيفه فا�سيل كيتيما الإثيوبي يف الذهاب ،ثم
تعادال � 1-1إياباً بال�سودان.

يف الدورات املقبلة.
كما تقدم نائب رئي�س جمل�س الإدارة بالتهاين والتربيكات �إىل الأندية
والالعبني والالعبات الذين تفوقوا يف خمتلف الفئات خ�لال الن�سخة
الثامنة لنموذج دبي للتفوق الريا�ضي  ،م�ؤكدا �أن قطاع الريا�ضات البحرية
�سعد كذلك بتكرمي وتقدير جهود رواد العمل الريا�ضي الذين �أر�سوا وكانوا
القدوة يف ميادين اللعب والإدارة ومن بينهم �سفراء الريا�ضات البحرية
جن��وم ف��ري��ق الفيكتوري البطلني خلفان ح��ارب وع�ل��ي نا�صر باحلبالة
واللذين قدما عطاء طويال يف �أع��ايل البحار وتوجوا بالألقاب وقدموا
الكثري من الت�ضحيات لذلك فهو تكرمي �صادف �أهله.

�ساو باولو يقيل مدربه
نّ
ويعي �سيني
كري�سبو
�أعلن ن��ادي �ساو باولو الربازيلي �إقالة مدربه الأرجنتيني املهاجم الدويل
ال�سابق ه��رن��ان كري�سبو على خلفية ت��ردي نتائج الفريق ،وع�ّي نّ احلار�س
الربازيلي ال�سابق روجرييو �سيني خلفاً له.
وك��ان كري�سبو البالغ  46ع��ام�اً ،ت�سلم املهمات الفنية للفريق يف �شباط/
فرباير املا�ضي ،وذلك بعد ثالثة �أ�سابيع من قيادته مواطنه املتوا�ضع نادي
ديفن�سا �إي جو�ستي�سيا للفوز بلقب م�سابقة "�سودامرييكانا".
و�أك ��د ��س��او ب��اول��و يف ب�ي��ان �أن ال�ط��رف�ين ت��و��ص�لا �إىل "اتفاق م�ت�ب��ادل بعد
مفاو�ضات بني املدرب و�أع�ضاء من نادي الـ"تريكولوري".
وب ��د�أ كري�سبو مهمته يف ب�لاد ال�سامبا على وق��ع ق�ي��ادة ��س��او ب��اول��و للفوز
بلقب الوالية يف �أيار/مايو املا�ضي ،منهياً � 9أعوام من ال�صيام عن الألقاب
للنادي.
منحى م�غ��اي��راً ملهاجم م�ي�لان الإي �ط��ايل وت�شل�سي
غ�ير �أن االم ��ور �أخ ��ذت
ً
االنكليزي ال�سابق مع بداية ال��دوري الربازيلي ه��ذا املو�سم ،حيث تزامن
ت��راج��ع �أداء �ساو ب��اول��و م��ع خ��روج��ه م��ن ال��دور ثمن النهائي مل�سابقة كوبا
ليربتادوري�س ،املوازية لدوري �أبطال �أوروبا.
و�أ�شار النادي يف بيان �آخر �إن �أ�سطورة النادي �سيني ( 48عاماً) ،وقع عقداً
لتدريب الفريق حتى كانون الأول/دي�سمرب .2022
وقال �ساو باولو �إن "روجرييو �سيني التقى بالفعل بالالعبني وينوي قيادة
الفريق يف مباراة اخلمي�س �ضد �سيارا يف مورومبي".
و�سجل �سيني خ�لال م�سريته التي �أم�ضاها بني اخل�شبات الثالث 132
هدفاً ،منها  69ركلة جزاء و 61ركلة حرة ،وهدفاً بعد كرة عر�ضية.
و�سبق له �أن �أ�شرف يف بداية م�سريته التدريبية يف عام  2016على �ساو باولو،
الذي �أقاله بعد �سبعة �أ�شهر فقط ب�سبب �سل�سلة من النتائج املتوا�ضعة.
وتعر�ض �ساو باولو ل�ضربة موجعة عقب قرار مدافعه املخ�ضرم داين �ألفي�ش
يف �أيلول�/سبتمرب املا�ضي مغادرة النادي �إثر خالف على مبالغ مالية غري
مدفوعة.
و�سقط �ساو باولو يف فخ التعادل يف مبارياته اخلم�س الأخ�ي�رة ،ليرتاجع
ترتيبه للمركز الـ 13يف الدوري املحلي ،متقدماً بفارق  3نقاط فقط عن
�أ ّول الهابطني �إىل الدرجة الثانية قبل  14جولة من النهاية.
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«الإمارات للدراجات» يحقق املركز الثاين يف �سباق فينيتو الكال�سيكي �أربع مباريات يف انطالق اجلولة الثانية لدوري الدرجة الأوىل اليوم
•• بادوفا � -إيطاليا -وام:

قدم ماتيو ترينتني �سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية �أداء قوياً يف �سباق
جولة فينيتو ،حيث متكن من اعتالء من�صة التتويج بعد �أن حل يف املركز الثاين
يف ال�سباق ال��ذي �أقيم على م�سار 168كم انطالقاً من �سيتاديال و�صو ًال �إىل
بادوفا ،بينما فاز �شاندرو ميوري�س /فريق �ألبيت�شني-فينك�س /باملركز الأول.
وكان ترينتني قد انطلق م�ساء �أم�س الأول يف �أداء هجومي �إىل جانب مناف�سيه
ميوري�س وجواناثان ري�سرتيبو /فريق �أن��دروين ،/حيث �شكلوا معاً جمموعة
متقدمة قبل  6كم من خط النهاية ،متقدمني على جمموعة من  25دراجاً
بينهم عدد من دراجي فريق الإمارات ،الذين عملوا معاً على اللحاق باملجموعة
املتقدمة حتى نهاية ال�سباق.

وا�ضطر م��ارك هري�شي �إىل ال�تراج��ع بعد �أن تعر�ض حل��ادث �أث�ن��اء انطالقه
يف �أداء هجومي �إىل جانب �أليك�سي لوت�سينكو �/أ�ستانا ،/حيث انزلق الدراج
ال�سوي�سري مع جت��اوزه املنعطف على املنحدر� ،إال �أنه متكن من �إنهاء ال�سباق
ومل يتعر�ض لإ�صابة خطرية كما متكن �ألي�ساندرو ك��ويف م��ن ال�ف��وز باملركز
اخلام�س يف ال�سباق.
وقال ماتيو ترينتني  -بهذه املنال�سبة  " : -قدم الفريق �أداء تكتيكياً قوياً� ،إال
�أن زميلي مارك تعر�ض حلادث مع و�صولنا �إىل املنحدر ،لذا انطلقت �إىل جانب
�أولي�سي وكويف وفورمولو ملوا�صلة الهجوم ،ومتكنت من التقدم والفوز باملركز
الثاين .و�س�أبذل ق�صارى جهدي يوم الأحد للفوز باملركز الأول ".
وي�ستعد فريق الإمارات للم�شاركة يف �سباق فينيتو الكال�سيكي يوم الأحد املقبل،
والذي يعد �آخر �سباقات مو�سم .2021

•• دبي-الفجر

ُتقام اليوم اجلمعة �أربع مباريات يف انطالق مناف�سات الأ�سبوع الثاين
مل�سابقة دوري الدرجة الأوىل ُ ،
حيث ي�ست�ضيف نادي م�سايف نادي دبا
احل�صن  ،ويواجه نادي الفجرية مبلعبه نادي البطائح  ،ويلعب نادي دبا
مع نادي الرم�س على ملعب دبا و ُتقام املباريات يف متام ال�ساعة 5:00
م�سا ًء  ،فيما يحل نادي التعاون �ضيفاً على نادي احلمرية و ُتلعب املباراة
ال�ساعة  5:05م�ساءً.
وتختتم مباريات اجلولة الثانية يوم غد ال�سبت ب�إقامة ثالث مباريات
ُ ،
حيث جتمع امل�ب��اراة الأوىل ن��ادي الذيد مع �ضيفه ن��ادي حتا ال�ساعة
 5:00م�سا ًء  ،ويلعب نادي جلف �أف �سي مع نادي �سيتي على ملعب
ذا �سيفنز  ،ويف املباراة الثالثة ي�ست�ضيف نادي م�صفوت نادي العربي ،

و ُتلعب املباراتان ال�ساعة  5:05م�ساءً.
وك��ان��ت نتائج مباريات الأ��س�ب��وع الأول للم�سابقة ق��د �أ�سفرت ع��ن فوز
احلمرية على الرم�س (  ، ) 0 – 1وبذات النتيجة فاز البطائح على دبا
 ،وحتا على الفجرية  ،فيما فاز العربي على الذيد  ،وم�سايف على �سيتي
بنتيجة (  ، ) 0 – 2ودبا احل�صن على م�صفوت (  ، ) 1 – 2وجلف �أف
�سي على اجلزيرة احلمراء (  . ) 1 – 3ويت�صدر جلف �أف �سي جدول
ترتيب امل�سابقة بر�صيد  3نقاط  ،بالت�ساوي يف عدد النقاط مع م�سايف
(ثانياً)  ،والعربي (ثالثاً)  ،ودبا احل�صن (رابعاً)  ،واحلمرية (خام�ساً)
 ،وحتا (�ساد�ساً)  ،والبطائح (�سابعاً) ويف�صلهم فارق الأه��داف  ،يليهم
بدون نقاط م�صفوت (ثامناً)  ،والرم�س (تا�سعاً)  ،والفجرية (عا�شراً) ،
ودبا (�أحد ع�شر)  ،واجلزيرة احلمراء اثنا ع�شر)  ،والذيد (ثالث ع�شر)
 ،و�سيتي (رابع ع�شر)  ،والتعاون (خام�س ع�شر).

الواليات املتحدة تنع�ش �آمالها واملك�سيك
حتافظ على ال�صدارة
ا�ستعاد املنتخب الأم�يرك��ي توازنه بعد ف��وزه على �ضيفه الكو�ستاريكي
 1-2يف م�ب��اراة �شهدت �إ�صابة حار�س الأخ�ير وباري�س �سان جرمان
الفرن�سي ،كيلور نافا�س يف ذراعه اليمنى يف اجلولة ال�ساد�سة من الدور
الثالث يف ت�صفيات منطقة كونكاكاف امل�ؤهلة ملونديال قطر ،2022
فيما عزّزت املك�سيك �صدارتها بفوزها على م�ضيفتها ال�سلفادور بهدفني
نظيفني .
يف كولومبو�س ،قلبت الواليات املتحدة ت�أخرها بهدف يف الدقيقة الأوىل
�سجله كي�شري فولر� ،إىل فوز بف�ضل هدف التعادل من العب بر�شلونة
اال�سباين �سريجينيو دي�ست ( ،)25قبل �أن تخطف النقاط الثالث عرب
النريان ال�صديقة بعدما ارتدت كرة �سددها تيموثي وياه ،جنل النجم
الليبريي ال�سابق جورج ،من القائم لت�صطدم باحلار�س البديل ليونيل
موريريا ومنه �إىل ال�شباك (.)66
ّ
وحل موريريا بد ًال من نافا�س ( 34عاماً) الذي ا�صيب بذراعه اليمنى
يف مباراته الدولية الرقم  99وخرج بني ال�شوطني ،لتتلقى �آماله �ضربة
قوية يف ظ��ل املناف�سة التي جتمعه ه��ذا ال�ع��ام م��ع ن��ادي��ه الباري�سي مع
الوافد اجلديد الإيطايل جانلويجي دوناروما.
ومل ي�صدر عن االحتاد الكو�ستاريكي للعبة �أي تو�ضيح ب�ش�أن مدة غياب
حار�س �سان جرمان واملتوج بلقب م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا مع فريقه
ال�سابق ريال مدريد اال�سباين.

وتع ّر�ض مدرب املنتخب الأمريكي غريغ بريهالرت النتقادت الذعة بعد
اخل�سارة االوىل على الإطالق �أمام بنما يف الت�صفيات بنتيجة �صفر،-1
على خلفية قراره باالعتماد على ت�شكيلة مغايرة متاماً لتلك التي فازت
على جامايكا �2-صفر اخلمي�س يف �أو�سنت.
و�أدخل بريهالرت  10تبديالت مقارنة مع املباراة ال�سابقة ،فبدا فريقه
�أك�ث�ر ت�ه��دي��داً وح�ي��وي��ة ،فيما اع �ت�برت الت�شكيلة ال�ت��ي خا�ضت اللقاء
اال�صغر تبد�أ مباراة يف ت�صفيات م�ؤهلة للمونديال حيث بلغ معدل �أعمار
الالعبني  22عاماً و 229يوماً.
دف��ع بريهالرت ب��وي��اه االب��ن ( 21ع��ام�اً) ال��ذي ي��داف��ع ع��ن �أل ��وان بطل
فرن�سا ليل قبل فرتة ق�صرية من �صافرة البداية بعد ا�صابة العب دي
�سي يونايتد كري�س �أريوال خالل فرتة التحمية.
تقدّمت كو�ستاريكا بف�ضل هجمة مرتدة و�صلت �إىل رونالد ماتاريا الذي
تف ّوق على دي�ست على اجلناح الأي�سر ليم ّرر كرة �إىل القائم البعيد تابعها
فولر "على الطاير" يف ال�شباك بعد دقيقة من �صافرة البداية.
ا�ستحوذ ا�صحاب االر���ض على الكرة دون فعالية ،قبل �أن يخرتق وياه
ال��رواق االي�سر ومي��رر يف العمق �إىل الع��ب فالن�سيا اال��س�ب��اين ،يون�س
مو�سى على اجلهة املعاك�سة ومنه �إىل دي�ست لي�سدد بالقدم الي�سرى
يف الزاوية العليا للحار�س نافا�س ( ،)25ليعود وياه ويت�سبب بالهدف
الثاين والفوز.

�أرنولد وجوتا يدعمان
ليفربول �أمام واتفورد
م��ن املتوقع �أن ي�ك��ون ترينت �أل�ك���س�ن��در�-أرن��ول��د ودي��وغ��و ج��وت��ا ،ثنائي فريق
ليفربول ،جاهزين للم�شاركة يف مواجهة الفريق الأحمر �ضد م�ضيفه
واتفورد غ��داً ال�سبت  ،يف اجلولة  8لبطولة ال��دوري الإجنليزي املمتاز
لكرة القدم.
وعانى الظهري الأمي��ن �ألك�سندر�-أرنولد من م�شكلة ع�ضلية قبل فرتة
�أجندة املباريات الدولية الأخ�يرة ،ليغيب عن فوز ليفربول  1-5على
م�ضيفه بورتو ببطولة دوري �أبطال �أوروبا ،وكذلك عن التعادل
 2-2مع مان�ش�سرت �سيتي يف الدوري الإجنليزي.
يف املقابل ،تعر�ض جوتا للإ�صابة خالل تواجده
مع منتخب الربتغال يف فرتة الأجندة الدولية،
بعد �أن حالت م�شكلة ع�ضلية دون تدريبه قبل
فوز بالده على منتخب قطر ودياً ال�سبت املا�ضي.
و��ص��رح الأمل ��اين ي��ورغ��ن كلوب للموقع الإلكرتوين
الر�سمي لليفربول ،متحدثاً عن الثنائي قائ ً
ال:
"كالهما يف حالة جيدة ،دعني �أق��ول ذلك على
هذا النحو".
ً
و�أو��ض��ح كلوب" :لذلك يبدو حقا �أن ترينت
ودي ��وغ ��و � �س �ي �ك��ون��ان ع �ل��ى م ��ا ي � ��رام ،و�سوف
يتدربان معنا اليوم اخلمي�س ،ب�شكل طبيعي
متاماً ،هذه هي اخلطة".
م��ن ن��اح�ي��ة �أخ� ��رى ،ي��وا��ص��ل الع��ب الو�سط
تياغو �أل�ك��ان�ت��ارا تعافيه م��ن �إ�صابة يف ربلة
ال�ساق ،و�أكد كلوب �أن النجم الإ�سباين �سيغيب
على الأرجح عن مواجهة واتفورد.
و�أ�ضاف م��درب ليفربول" :رمبا يحتاج تياغو
ل �ف�ترة �أط� ��ول ق �ل �ي� ً
لا ،مل ي �� �ش��ارك يف تدريب
الفريق حتى الآن ،ه��ذه لي�ست دائ�م�اً عالمة
جيدة لبدء املباراة التالية".
و�أو� � � �ض � ��ح ك � �ل� ��وب" :فيما ي �ت �ع �ل��ق ببقية
(ال�ل�اع� �ب�ي�ن) ال ��دول� �ي�ي�ن ،ب �ع �� �ض �ه��م ع ��اد،
وم��ن الوا�ضح �أن البع�ض مل ي�ع��ودوا بعد،
و�سرنى".
يحتل ل�ي�ف��رب��ول امل��رك��ز ال �ث��اين يف ترتيب
ال��دوري الإجنليزي ،بعد خو�ضه مبارياته
ال���س�ب��ع الأوىل يف امل���س��اب�ق��ة ه ��ذا املو�سم،
بر�صيد  15نقطة ،بفارق نقطة وحيدة
خ�ل��ف ت�شيل�سي (امل �ت �� �ص��در) ،ع�ل�م�اً ب�أنه
ال�ف��ري��ق ال��وح�ي��د ال ��ذي م� ��ازال حمافظاً
على �سجله خالياً من الهزائم يف البطولة
خالل املو�سم احلايل حتى الآن.
يف امل �ق��اب��ل ،ي �ع��اين وات� �ف ��ورد م��ن البداية
امل�ه�ت��زة بامل�سابقة ،حيث ي�ت��واج��د يف املركز
اخلام�س ع�شر حالياً بر�صيد  7نقاط ،وهو ما
ت�سبب يف رحيل مديره الفني ت�شي�سكو مونوز
وتعيني امل��درب الإيطايل املخ�ضرم كالوديو
ران �ي�ي�ري ،ال ��ذي �سبق ل��ه ال�ت�ت��وي��ج بلقب
البطولة مع لي�سرت �سيتي ،خلفاً له.

ورف��ع املنتخب االم�يرك��ي ر�صيده �إىل  11نقطة يف املركز الثاين من
 6مباريات ،مت�أخراً بفارق  3نقاط عن نظريه املك�سيكي الفائز على
ال�سلفادور يف عقر دارها.
افتتحت املك�سيك الت�سجيل عرب ر�أ�سية هيكتور مورينو يف الدقيقة ،30
قبل �أن ي�ضيف راوول خيميني�س الثاين من ركلة جزاء يف الدقيقة الثالثة
من الوقت املحت�سب بدل ال�ضائع لل�شوط الثاين.
وع��ان��ى املنتخبان م��ن النق�ص ال�ع��ددي ،فلعب �أ�صحاب االر���ض بع�شرة
العبني منذ الدقيقة  48بعدما ط��رد احلكم الالعب ماريو جاكوبو،
قبل �أن يرفع البطاقة احلمراء جمدداً بوجه الالعب املك�سيكي ن�ستور
�أروخو يف الدقيقة .67
وتقدمت كندا للمركز الثالث م��ع  10نقاط بعد ف��وزه��ا الكبري على
بنما  1-4يف تورنتو ،يف مباراة ت�ألق خاللها جنم بايرن ميونيخ االملاين
�ألفون�سو ديفي�س �صاحب هدف التقدم يف الدقيقة .66
وكانت بنما افتتحت الت�سجيل غرب روالندو بالكبرين ( ،)5لتدرك كندا
التعادل عرب النريان ال�صديقة بف�ضل ميكايل موريو ( ،)28لي�ضيف
ديفي�س الثاين وت��اج��ون بوكانان الثالث ( ،)71فيما اختتم جوناثان
ديفيد املهرجان التهديفي يف الدقيقة .78
وح�ق�ق��ت ج��ام��اي�ك��ا ف��وزه��ا الأول يف ال�ت���ص�ف�ي��ات احل��ال�ي��ة ع�ل��ى ح�ساب
م�ضيفتها هندورا�س �2-صفر ،يف �سان بدرو �سوال.
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بني يا�س والو�صل �أقوى
مواجهات ذهاب الدور الأول
لك�أ�س رابطة املحرتفني
•• �أبوظبي -وام:

تنطلق اليوم وغدا  5مواجهات مهمة يف ذهاب الدور الأول لك�أ�س رابطة
املحرتفني ل�ك��رة ال�ق��دم ،مب��واج�ه��ات مفتوحة على ك��اف��ة االحتماالت،
وطموحات كبرية من الفرق لتحقيق نتائج �إيجابية ،تعزز بها حظوظها
لبلوغ الدور التايل من امل�سابقة.
ويلتقي يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة والربع م�ساء اليوم اجلمعة ،العني مع
فريق الإم��ارات ،على ا�ستاد ه��زاع بن زاي��د  ،و�سبق للفريقني �أن التقيا
مطلع املو�سم اجلاري يف دوري "�أدنوك" للمحرتفني ،وحقق العني الفوز
بهدفني مقابل ال �شيء خالل اجلولة الثانية من بطولة الدوري  ..ويف
التوقيت نف�سه يلتقي احتاد كلباء مع العروبة ،على �ستاد احتاد كلباء.
وتختتم م��واج�ه��ات ال �ي��وم اجل�م�ع��ة ب�ل�ق��اء ينطلق يف ال���س��اع��ة الثامنة
والن�صف م�سا ًء ،يجمع عجمان مع ال�شارقة ،على �ستاد را�شد بن �سعيد.
وتقام ي��وم غد ال�سبت مباراتان ،تنطلقان يف التوقيت نف�سه ،يف متام
اخلام�سة م�سا ًء حيث يلتقي الظفرة مع الن�صر ،على �ستاد حمدان بن
زاي��د ،و�سيخو�ض الظفرة �أول مباراة له بقيادة اجلهاز الفني اجلديد،
بعدما تعاقد مع املدرب الربازيلي روجريو ميكايل.
وي�ست�ضيف بني يا�س مناف�سه الو�صل ،يف �أقوى املواجهات و�أكرثها ندية
بني فريقني التقيا يف اجلولة الأوىل من دوري "�أدنوك" للمحرتفني،
وحقق الو�صل الفوز فيها يف الوقت بدل ال�ضائع بهدف دون مقابل .

ت�أهل ت�سيت�سيبا�س وزفرييف

مدفيديف يو ّدع من ثمن نهائي دورة �إنديان ويلز
�أُق�صي الرو�سي دانييل مدفيديف
امل�صنف ث��ان�ي�اً ع��امل�ي�اً وح��ام��ل لقب
بطولة فال�شينغ م�ي��دوز ،من ثمن
نهائي دورة �إنديان ويلز الأمريكية،
�سابعة دورات الألف نقطة للما�سرتز
لهذا املو�سم ،بخ�سارته �أمام البلغاري
غ��ري �غ��ور دمي� �ي�ت�روف ،ف�ي�م��ا ت�أهل
اليوناين �ستيفانو�س ت�سيت�سيبا�س
ب�صعوبة كبرية والأمل ��اين �ألك�سندر
زفرييف ب�سهولة.
وف� ّ�ج��ر دمي� �ي�ت�روف ،امل���ص�ن��ف 28
ع��امل �ي �اً ،م �ف��اج ��أة ال �ن �ه��ار ،ب�إق�صائه
مدفيديف امل�صنف الأول يف الدورة
 6-4و 4-6و 3-6يف �ساعتني
و 14دقيقة.
ق��ال مدفيديف "�شعرت باالرهاق
خ�ل�ال ال� ��دورة .ميكنني ق��ول ذلك
الآن بعد االنتهاء .ظهرت لديّ عدة
م���ش�ك�لات بدنية" دون �أن يو�ضح
حجمها.
وك ��ان م��دف�ي��دي��ف �أب� ��رز املر�شحني
خلطف اللقب ،خ�صو�صاً بعد اجنازه
ال�لاف��ت يف ن �ي��وي��ورك ،ح�ي��ث �أحرز
�أول �ألقابه الكربى حارماً ال�صربي
نوفاك ديويكوفيت�ش امل�صنف الأول
ع��امل �ي �اً م��ن غ��ران��د � �س�لام تاريخي
حققه �آخر مرة الأ�سرتايل رود ليفر
عام .1969
وبدا مدفيديف ( 25عاماً) ،الفائز
يف  50مباراة عام � ،2021صلباً يف
املجموعة الأوىل ،وك��ان يف طريقه
حل�سم الثانية ب�سهولة �إث��ر تقدمه
 ،1-4ل �ك �ن��ه ت ��راج ��ع ف� �ج� ��أة وب� ��د�أ
يرتكب اخل�ط��أ املبا�شر تلو الآخر،
قبل �أن يرفع الراية البي�ضاء �أمام
دمييرتوف.
ع ّلق الرو�سي على �أداء دمييرتوف
( 30عاماً) ال��ذي و�صل �إىل املركز
ال �ث��ال��ث ع��امل �ي �اً ع ��ام �" 2017إذا
ا��س�ت�م��ر ب��ال�ل�ع��ب ع�ل��ى ه ��ذا املنوال،
كما لعب عندما كنت متقدماً ،1-4
�سيفوز بالدورة .قدّم م�ستوى جيداً
ب ��دءاً م��ن منت�صف امل �ب��اراة ك�م��ا مل
يواجهني �أحد يف فال�شينغ ميدوز.
مل �أقدّم له املباراة �أبداً".
تابع عن خ�سارته املجموعة الثانية
"ال �أتذ ّكر �أبداً متى خ�سرت ار�سايل
ثالث مرات �أو حتى �أربع مرات على
امل�لاع��ب ال�صلبة .ه��ذا ي ��ؤ ّك��د بطء
ه��ذه الأر��ض�ي��ة ،على غ��رار الرتاب،
أحب ذلك".
و�أنا ال � ّ
وبرغم خ�سارته ،بدا الرو�سي واثقاً

بنف�سه "لي�ست ن�ه��اي��ة ال �ع��امل .ال
�أعتقد �أن هذا الأم��ر قد يح�صل يف
البطوالت الكربى".
ويلتقي دمييرتوف يف ربع النهائي
البولندي ه��وب��رت ه��ورك��ا���ش (12
ع��امل �ي �اً) امل �ت �وّج ب�ل�ق��ب دورة ميامي
الأم�يرك �ي��ة الأخ �ي��رة ،ح�ي��ث تفوّق
امل �� �ص �ن��ف ث ��ام �ن �اً يف ال� � � ��دورة على
ال��رو��س��ي �أ��ص�لان كارات�سيف 1-6
و.3-6
ع� � ّل ��ق ال �ب �ل �غ ��اري ب �ع��د ف� � ��وزه على
الرو�سي "�شاهدت مبارياته الأخرية
ك�ث�يراً .ب�صراحة �أردت خو�ض هذه
امل��واج �ه��ة .م��ا ح�ق�ق��ه يف �آخ ��ر �سنة
ون�صف ال�سنة كان رائعاً .دفعني هذا
الأمر �إىل تقدمي الأف�ضل".
م��ن ج�ه�ت��ه ،ت�خ�ط��ى ت�سيت�سيبا�س
( 23عاماً) ،امل�صنف ثانياً يف الدورة
وو� �ص �ي��ف ب �ط��ول��ة روالن غارو�س
الأخ �ي��رة ،الأ�� �س�ت�رايل �أل�ي�ك����س دي
مينور قالباً ت�أخره �أمام امل�صنف 27
عاملياً �إىل فوز  )7-3( 7-6و6-7
( )3-7و 2-6يف مباراة ماراثونية
دامت �ساعتني و 43دقيقة.
كما ت�أهل الأملاين �ألك�سندر زفرييف
امل�صنف ثالثاً على ح�ساب الفرن�سي
غايل مونفي�س ال��راب��ع ع�شر 1-6
و.3-6
وت �خ �ط��ى الأمل� � ��اين امل �ت ��وج بذهبية
الأل � �ع� ��اب الأومل� �ب� �ي ��ة ال �� �ص �ي �ف �ي��ة يف
طوكيو وامل�صنف رابعاً عاملياً خ�صمه
الفرن�سي ب�سهولة ،لي�ضرب موعداً
م��ع الأم�يرك��ي تايلور فريتز (39
عاملياً) الفائز على الإيطايل ال�شاب

يانيك �سيرن ( 14عاملياً) بنتيجة
 4-6و.3-6
وت� � � ��أه � � ��ل الأرج � �ن � �ت � �ي � �ن� ��ي دي �ي �غ ��و
��ش�ف��ارت���س�م��ان امل���ص�ن��ف  15عاملياً،
ب �ف��وزه ع�ل��ى ال�ن�روج��ي ك��ا��س�بر رود
( 3-6 ،)10و .3-6وه ��ذه املرة
الأوىل ي �� �ص��ل ف �ي �ه��ا الأرجنتيني
ال �ب��ال��غ  29ع��ام �اً �إىل ه ��ذا ال ��دور
من امل�سابقة التي تقام يف �صحراء
كاليفورنيا.
و�شفارت�سمان الذي احتاج يف املباراة
ال �� �س��اب �ق��ة �إىل ث�ل��اث جمموعات
ل �ت �خ �ط��ي ع �ق �ب��ة ال�ب�ري� �ط ��اين دان

�إي�ف��ان��ز ال�ث��ام��ن ع�شر  7-5و4-6
و�6-صفر� ،سيواجه يف الدور املقبل
الربيطاين كامريون ن��وري الفائز
ع�ل��ى الأم�ي�رك ��ي ت��وم��ي ب ��ول 4-6
و 6-4و.2-6
ولدى ال�سيدات ،بلغت البيالرو�سية
ف�ي�ك�ت��وري��ا �أزارن � �ك ��ا ( 32عاملياً)،
ح��ام�ل��ة ال�ل�ق��ب م��رت�ين يف 2012
و ،2016ن�صف ال�ن�ه��ائ��ي بفوزها
ع�ل��ى الأم�ي�رك �ي��ة ج�ي���س�ي�ك��ا بيغوال
( 24ع��امل �ي �اً) مب�ج�م��وع�ت�ين 4-6
و.2-6
اح�ت��اج��ت �أزارن �ك��ا ( 32ع��ام �اً) �إىل
 94دقيقة الن�ه��اء م�شوار بيغوال
وبلوغ املربع الأخ�ير للمرة الرابعة
يف م�سريتها.
قالت البيالرو�سية "حقاً لقد لعبت
جيداً يف اللحظات احلا�سمة .لهذا
ال�سبب �أن��ا �سعيدة اليوم" .تلتقي
يف امل��رب��ع الأخ�ي��ر ال�لات�ف�ي��ة يلينا
�أو�ستابنكو الفائزة على الأمريكية
� �ش �ي �ل �ب��ي رودج � � � ��رز  4-6و6-4
و.3-6
يذكر �أن التون�سية �أن�س جابر التي
�ست�صبح �أول عربية ت��دخ��ل الئحة
ال�ع���ش��ر الأول �ي ��ات الأ� �س �ب��وع املقبل،
كانت قد ت�أهلت �إىل ن�صف النهائي
وه � ��ي ت�ل�اق ��ي اال� �س �ت ��ون �ي ��ة �أن �ي ��ت
ك��ون�ت��اف�ي��ت ،فيما تلعب الإ�سبانية
ب��اوال بادو�سا م��ع الأمل��ان�ي��ة �أجنليك
كريبر.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 15أكتوبر  2021العدد 13367
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 162835 :
با�ســم� :سيام فود �سريفي�سز ليمتد.
وع�ن��وان��ه 2439 :اول��د بَكنام ري�ل��واي رود ب��راك�ه��ان��وجن ،كلوجنتوي ،بانكوك ،10110
تايالند
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الواقـعة بالفئة35 :
بتاريخ2012/10/08 :
وامل�سجلة حتت رقم162835 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية
وحتى تاريخ2031/09/22 :
يف 2021/09/22
�إدارة العالمات التجارية

في�سبوك ت�شدد قواعدها �ضد امل�ضايقات
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�أعلنت "في�سبوك" ت�شديد قواعدها �ضد امل�ضايقات عربها يف وقت تعمل �شبكة التوا�صل االجتماعي العمالقة على
�إقناع ال�سلطات والر�أي العام بدورها الإيجابي يف املجتمع.
وقالت مديرة ال�سالمة يف املجموعة �أنتيغوين ديفي�س يف بيان "ال ن�سمح بامل�ضايقات على من�صتنا وعندما يحدث
ذلك ،نت�صرف" .وكان ما ك�شفته موظفة �سابقة يف "في�سبوك" من خالل وثائق داخلية لل�شركة �س ّربتها و�شهادة
�أدلت بها �أمام جلنة يف جمل�س ال�شيوخ الأمريكي �أدت �إىل اهتزاز جديد ل�سمعة ال�شبكة التي تتعر�ض �أ�ص ً
ال النتقادا
كثرية من ال�سلطات واملنظمات غري احلكومية.
و�أكدت املوظفة فران�سي�س هوغن �أن "في�سبوك" وتطبيقاتها ومنها "�إن�ستغرام" تغ ّلب "الربح املادي" على "�سالمة"
امل�ستخدمني.
وتعتزم "في�سبوك" حالياً الت�صدي لـ"جهود امل�ضايقة اجلماعية املن�سقة التي ت�ستهدف الأفراد ذوي الأو�ضاع اله�شة
يف العامل احلقيقي ،ك�ضحايا امل�آ�سي العنيفة �أو املعار�ضني ال�سيا�سيني  -حتى لو كان املحتوى نف�سه ال ينتهك"
قواعدها ،بح�سب ديفي�س .وق��د تلج�أ ال�شبكة االجتماعية يف ه��ذا الإط��ار �أي�ضاً �إىل ح��ذف الر�سائل اخلا�صة �أو
التعليقات ،اعتماداً على ال�سياق ومعلومات �إ�ضافية.
كذلك �ستعمل "في�سبوك" على توفري حماية �أف�ضل لل�شخ�صيات العامة ،كال�سيا�سيني وامل�شاهري ،من خالل �إ�ضافة
فئة جديدة �إىل قائمة املحظورات التي تركز على �إ�ضفاء الطابع اجلن�سي على ه�ؤالء.
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ابن العامني قتل والدته بر�صا�صة

ا�ستخراج كتلة �شعر �ضخمة من بطن فتاة

قتل طفل يبلغ عامني والدته التي كانت حت�ضر اجتماعاً
عرب تطبيق "زوم" ب�إطالقه ر�صا�صة على ر�أ�سها ،مما �أدى
�إىل توقيف الأب �أول �أول �أم�س الثالثاء يف فلوريدا بتهمة
عدم و�ضع �سالحه بعيداً من متناول جنله .وقالت ال�شرطة
واملدعي العام �إن فيوندري �أف�يري ( 22عاماً) وُ�ضع قيد
التوقيف بتهمة القتل غري العمد ب�سبب الإه�م��ال وعدم
و�ضع �سالحه الناري بطريقة �آمنة .وبهذا ال�سالح الذي
و�ضعه فيوندري يف حقيبة ظهر م�ستوحاة من امل�سل�سل
ال �ت �ل �ف��زي��وين لل��أط �ف��ال "باو باترول" ،وك� ��ان حم ّم ً
ال
بالذخرية ومن دون َقفل مفتاح الأمان ،قتل الطفل والدته
�شامايا لني يف منزل العائلة يف � 11آب�/أغ�سط�س بر�صا�صة
واحدة فيما كانت املر�أة البالغة  21عاماً ت�شارك يف اجتماع
عرب "زوم" .وقالت زميلة �شامايا لني ملوظف تل ّقي بالغات
ال�ط��وارئ يف ات�صال هاتفي ن�شرت ال�شرطة ت�سجي ً
ال له
و�أوردت �صحيفة "�أورالندو �سنتينل" ن�صه "لقد فقدت
�إحدى الفتيات الوعي ،كانت تنزف .الكامريا قيد الت�شغيل،
وطفلها يبكي يف اجلزء اخللفي من الغرفة".

متكن فريق طبي �أردين يف �أحد امل�ست�شفيات احلكومية بالعا�صمة
الأردنية عمان ،من ا�ستخراج كتلة من ال�شعر وزنها  6كيلوغرامات
من بطن فتاة ع�شرينية يف عملية نادرة.
وق��ال مدير ع��ام م�ست�شفى الب�شري ،ال��دك�ت��ور علي العبدالالت،
�إن الطواقم الطبية يف ق�سم اجلراحة العامة تعاملت مع حالة
مر�ضية نادرة ت�سمى "البا َزهْ ر َ
ال�ش ْعري" لفتاة تبلغ من العمر 20
ً
عاما ،وهي حالة مر�ضية نادرة جدا ت�سمى "هو�س �أكل ال�شعر".
و�أو�ضح العبدالالت �أن الفتاة راجعت ق�سم الطوارئ يف امل�ست�شفى،
وكانت تعاين من �أمل و�إم�ساك �شديدين منذ خم�سة �أيام ،و�صعوبة
يف البلع ،وهبوط يف ال��وزن مبا يقرب من  30كيلوغراما خالل
ال�سنة املا�ضية.
وتعر�ضت الفتاة �إىل حالة من التوتر النف�سي ال�شديد ،نتج عنه
�أكل كميات كبرية من ال�شعر ،وبعد �صور الأ�شعة تبني وجود كتلة
كبرية من ال�شعر يف اجلهاز اله�ضمي واملعدة� ،أدت �إىل �إغالق كلي
للمجرى اله�ضمي.
وا�ستدعى ه��ذا التدهور يف �صحة الفتاة تدخال جراحيا فوريا،
�إذ �أج��ري��ت عملية ج��راح�ي��ة للفتاة حت��ت �إ� �ش��راف جمموعة من
اال�ست�شاريني والأخ�صائيني يف جراحة الباطنية داخل م�ست�شفى
الب�شري ،وتكللت العملية بالنجاح ،وفق ما ذكر العبدالالت.

رجل م�سلح بقو�س يقتل �أ�شخا�صا عدة
قتل رجل م�س ّلح بقو�س ن�شاب عددا من الأ�شخا�ص وجرح
�آخرين �أم�س الأول الأربعاء يف كونغ�سربغ يف جنوب �شرق
الرنوج وفق ال�شرطة الرنوجية التي �أعلنت توقيف م�شتبه
ب��ه .وق ��ال امل �� �س ��ؤول يف ال���ش��رط��ة املحلية �أوي�ف�ي�ن��د �آ� ��س يف
م�ؤمتر �صحايف "للأ�سف ميكننا �أن ن�ؤكد �إ�صابة �أ�شخا�ص
عدة ومقتل �آخرين" .و�أ�ضاف �إن "ال�شرطة �أوقفت الرجل
ال��ذي ارتكب هذا العمل ،وبح�سب معلوماتنا لي�س هناك
�سوى �شخ�ص واح��د �ضالع" يف الهجوم .ومل تعرف بعد
دواف��ع الهجوم ال��ذي ُن ّفذ يف �أن�ح��اء ع��دة يف و�سط مدينة
كونغ�سربغ .ومل تعط ال�شرطة �أي تفا�صيل حول امل�شتبه
به با�ستثناء �أنه ُنقل �إىل مركز ال�شرطة يف مدينة درامن
امل�ج��اورة .وق��ال امل�س�ؤول يف ال�شرطة �إن��ه ال يجري حاليا
البحث عن �أ�شخا�ص �آخرين .ونقل امل�صابون �إىل امل�ست�شفى،
�إال �أن �أي معلومات مل تتوافر حول �أو�ضاعهم �أو هوياتهم.

تنجب طفلة رغم �إ�صابتها ب�سرطان الرحم

تغلبت ام� ��ر�أة بريطانية ع�ل��ى �إ��ص��اب�ت�ه��ا ب���س��رط��ان ع�ن��ق الرحم،
ومتكنت من �إجناب طفلتها الأوىل وهي يف التا�سعة والثالثني من
عمرها .تقول �إميا ديفي�س ،التي مت ت�شخي�ص �إ�صابتها ب�سرطان
عنق الرحم وهي يف �سن احلادية والثالثني� ،إنها جنحت يف �إجناب
طفلة مب�ساعدة عالجات اخل�صوبة رغم ا�ستئ�صال عنق رحمها.
وق��د �أط�ل�ق��ت �إمي��ا ا��س��م وي�ل��و غ��ري����س ،على م��ول��ودت�ه��ا اجلديدة،
تكرمياً لطبيبة �أطفال الأنابيب التي �أ�شرفت على حملها ،والتي
حتمل اال�سم نف�سه  .الحظت �إميا لأول مرة وجود م�شكلة �صحية
لديها يف �أبريل  ،2013بعد امل��اراث��ون ال��ذي �شاركت فيه مبدينة
لندن ،حيث �أ�صيبت بنزيف غري طبيعي ،و�آالم يف الظهر وفقدان
ال ��وزن ،مم��ا دفعها ال�ست�شارة طبيب ع��ام .مت ت�شخي�ص �إ�صابة
�إمي��ا ،الحقاً ب�سرطان عنق الرحم ،وخ�ضعت جلراحة مت خاللها
�إزال��ة عنق الرحم والغدد الليمفاوية .بالن�سبة حلالتها ،مل تكن
هناك حاجة للعالج الكيميائي والعالج الإ�شعاعي ،لذلك مل تكن
بحاجة �إىل جتميد بوي�ضاتها .ومع ذلك ،كانت هناك فر�صة لعودة
�سرطان �إميا العدواين يف غ�ضون خم�س �سنوات.

انهيار �شرفة منزل يودي بحياة �شقيقتني

العثور على امر�أة مقطوعة الر�أ�س يف فرن�سا

عُ�ثر م�ساء �أم�س الأول الأرب�ع��اء على ام��ر�أة تبلغ من العمر 77
عاماً مقطوعة الر�أ�س يف منزلها الواقع يف منتجع �أغد البحري يف
جنوب فرن�سا ،وفق ما �أفادت ال�شرطة �أم�س اخلمي�س.
واكت�شفت ال�شرطة اجلثة نحو ال�ساعة العا�شرة من م�ساء الأربعاء
( 20,00ت غ) بعد تلقيها ات�صا ًال من ابن ال�ضحية الذي كان قلقاً
لعدم تلقيه �أي �أخبار عن والدته بينما يتحدث معها عادة يومياً،
وفق ما �أفاد م�صدر يف ال�شرطة .ودخل االبن �إىل نظام كامريات
مراقبة املنزل ور�أى ظ ً
ال على الأر�ض .وبح�سب م�صدر �آخر ،ف�إن
ً
ر�أ�س ال�ضحية كان مو�ضوعا على طاولة �إىل جانب اجلثة .مل تكن
هناك �آث��ار اقتحام والباب اخلارجي كان مغلقاً فيما مل يكن باب
مدخل املنزل مو�صداً .مل يت ّم ترجيح �أي فر�ضية حتى الآن.

املمثلة الأمريكية زوي دي�شانيل ت�صل �إىل لو�س �أجنلو�س حل�ضور العر�ض الأول للمو�سم الثاين من �سل�سلة HBO

نحن هنا يف ا�ستوديوهات �سوين بيكت�شرز يف كولفر �سيتي  ،كاليفورنيا .ا ف ب

ر�صد اجلذام يف ال�شمبانزي لأول مرة

جينيفري لوران�س تتعاقد
على فيلم كوميدي
ب�ع��د �أن �أع�ل�ن��ت حملها يف طفلها
الأول ،تعاقدت النجمة العاملية 
جينيفر لوران�س على ت�صوير فيلم
ك��وم �ي��دي ج��دي��د ،ي�ح�م��ل عنوان
"."No Hard Feelings
وك�شف موقع "� "Deadlineأن
ل��وران ����س ��س�ت�ب��د�أ ت���ص��وي��ر عملها
ال�سينمائي اجلديد يف �صيف عام
.2022
وكانت حر�صت النجمة ال�سينمائية
ال�شهرية على اال�ستمتاع بوقتها
�أث�ن��اء �سريها يف ��ش��وارع نيويورك
ب��رف�ق��ة املمثلة ال�ك��وم�ي��دي��ة �إميي
� �ش ��وم ��ر .وب � ��دت م�ل�ام ��ح احلمل
للمرة االوىل وا�ضحة على النجمة
العاملية.
ي��ذك��ر �أن ل��وران ����س ف ��ازت بجائزة
االو� �س �ك��ار ع��ام  2012ع��ن �أدائها
ب� �ف� �ي� �ل ��م Silver Linings
 playbookالذي قامت ببطولته
مع براديل كوبر.

Friday

يف �سابقة علمية ،اكت�شف باحثون �إ�صابة جمموعات من ال�شمبانزي مبر�ض
اجلذام ،الذي ير�صد لأول مرة على هذه الكائنات الربية.
ومت ت�أكيد احل��االت امل�صابة ب�شكل متزامن ،عرب جمموعات غري مت�صلة
من ال�شمبانزي ،يف غينيا بي�ساو وكوت ديفوار ،فيما ظهرت البثور املميزة
للمر�ض ب�شكل وا�ضح على �أج�سادها ،التي فقدت �أي�ضا الكثري من الوزن.
لكن وفقا لعلماء من مركز البيئة واحلفظ بجامعة �إك�سرت الربيطانية،
ف�إن �سالالت اجلذام املر�صودة يف ال�شمبانزي تختلف عن تلك التي ت�صيب
الب�شر ،و�إن كانت �أعرا�ضه تت�شابه مظهريا.
وق��ال العلماء �إن طريقة انتقال ع��دوى اجل��ذام �إىل القردة غري معروف،
لكنهم يعتقدون �أن املر�ض قد يكون قد �أ�صابهم من الب�شر ،و"رمبا ينت�شر
يف احليوانات الربية �أكرث مما كان يعتقد �سابقا" .واجل��ذام ،الذي يعرف
�أي�ضا با�سم "هان�سن" �أو "ت�آكل الأطراف" ،مر�ض بكتريي ي�سبب �أوراما
حبيبية يف اجلهازين الع�صبي والتنف�سي واجللد والعينني .ويعترب الب�شر
العائل الرئي�سي لبكترييا اجلذام� ،إال �أنها قد تنتقل �إىل كائنات �أخرى من
الثدييات ،حيث ر�صد �سابقا يف ال�سناجب وحيوان املدرع.

خبز الباغيت رمز فرن�سي ب�أيد تون�سية

�أع��اد ف��وز مكرم العكروت اخلباز التون�سي ،بلقب "�أف�ضل خبز باغيت يف
باري�س" لعام  ،2021الت�سا�ؤل ب�ش�أن �سر ا�ستحواذ التون�سيني على هذا
اخلبز الذي �أعلن الرئي�س الفرن�سي� ،إميانويل ماكرون دعم حملة ت�سعى
�إىل �إدراجه يف قائمة الرتاث العاملي غري املادي التابعة لـ"اليون�سكو".
يعد م�ك��رم ال�ع�ك��روت� ،ساد�س تون�سي ي�ف��وز ب�ه��ذه امل�سابقة خ�لال الع�شر
�سنوات الأخ�يرة ،بعد تخطيه مناف�سة �شديدة �إىل جانب  170خبازا من
�أ�صل  1107خباز حمرتف يف العا�صمة الفرن�سية ،ما �سيمنحه �شرف
تزويد مائدة الرئي�س الفرن�سي يف ق�صر الإليزيه بهذا اخلبز ال�شهري ملدة
عام كامل.
ونظرا للأهمية التي ي�شكلها ه��ذا اخلبز الطويل بالن�سبة للفرن�سيني،
باعتباره رمزا ثقافيا ،فقد دعا الرئي�س الفرن�سي �إىل حفظ و�صفة �إعداده
ومكوناته.
ول�ع��ل التون�سيني ت��و��ص�ل��وا �إىل �إت �ق��ان ��س��ر "الو�صفة ال�سحرية" خلبز
الباغيت ،مما يف�سر فوزهم املتعاقب على اجلائزة .وهذا ما ي�ؤكده اخلباز
التون�سي احلائز على جائزة �أف�ضل "باغيت" لعام  ،2018حممود م�سدي،
يف ت�صريحه ملوقع "�سكاي نيوز عربية"" :نحن كتون�سيني ن�ستهلك اخلبز
ب�ك�ثرة ون�ح��ب تناوله يف وجباتنا اليومية ،فهو ج��زء م��ن ثقافة الطبخ
التون�سي ،لذا من الطبيعي �أن يكون ذو جودة عالية".

كري�سنت دان�ست
تت�ألق يف لندن
ت�ألقت املمثلة العامليةكري�سنت دان�ست
خالل عر�ض فيلم "power of the
 "dogيف لندن ،الذي تلعب فيه دوراً
مع املمثل بينيديكت كومرببات�ش.
لب�ست املمثلة ف�ستاناً �أ� �س��ود وذهبياً
بينما ل�ب����س امل�م�ث��ل بينيديكت ثياب
ك��اج��وال م��ن ج��اك�ي��ت ب �ي��ج ،ن��� ّ�س��ق لها
فوالر مع ر�سومات قط.
ال�ف�ي�ل��م م��ن �إخ � ��راج جاين كامبيون
التي تعود اىل االخراج بعد غياب 12
عاماً.
وك��ان��ت كري�سنت ت��أل�ق��ت ي��وم االثنني
على ال�سجادة احلمراء بف�ستان �أخ�ضر
مع نق�شة الورود ذات االكمام املنتفخة.
وذلك يف مهرجان االفالم ال�سينمائية
يف العا�صمة الربيطانية لندن.

لقيت �شقيقتان يف لبنان حتفهما بعد تعر�ضهما حلادثة
�سقوط� ،إثر انهيار جزء من �شرفة منزلهما ،الكائن يف
مبنى �سكني قدمي يف منطقة القبة مبدينة طرابل�س.
و�أ� �ش��ارت م���ص��ادر طبية لـ"�سكاي ن�ي��وز عربية" �إىل �أن
ال�ضحية الأوىل �صباح زعبي توفيت ليلة �أول �أول �أم�س
الثالثاء ،فيما توفيت �شقيقتها حياة �صباح �أم�س الأول
الأربعاء .وقال �شاهد عيان من �سكان املنطقة �إن املبنى
املنكوب قدمي جدا يعود حلقبة ال�ستينيات ،و�إن �شرفته
التي �سقطت كانت م�صدعة .وذكر خمتار املنطقة ،عبد
ال�ق��ادر ال�ق�ب��وط" :ال�شرفة �سقطت ب�سبب الإه �م��ال يف
م��دي�ن��ة ط��راب�ل����س وه �ن��اك م��أ��س��اة يف امل�ن��اط�ق��ة ال�شعبية
داخ��ل �أزق��ة منطقة القبة املحرومة ،وم��ن املفرت�ض �أن
يكون ه��ذا املبنى من الطراز الأثري" .ونا�شد القبوط
امل�س�ؤولني بـ"االهتمام مبنطقة القبة ال�شعبية والوقوف
�إىل جانب العائلة املنكوبة" ،م�ضيفا" :الوجع �صار �أكرث
ق���س��اوة ،وه�ن��اك العديد م��ن امل�ب��اين امل�شابهة م��ن حيث
حالتها وتعترب غري �آمنة".

اكت�شاف كائنات بحرية نادرة يف �شمال البحر الأحمر

�أعلنت �شركة "نيوم" عن نتائج البعثة امل�شرتكة التي
نفذتها بالتعاون مع " �أو�شن �إك�س" ،يف �إطار مبادرتها
الطموحة والفريدة ال�ستك�شاف �شمال البحر الأحمر،
التي ا�ستمرت �ستة �أ�سابيع على منت �سفينة "�أو�شن
�إك�سبلورر"� ،إح��دى �أكرث �سفن اال�ستك�شاف والبحث
تقدما يف العامل.
وق��دم��ت البعثة بحثا علميا خا�صا بالنظم البيئية
البحرية ،وجمموعات الكائنات احلية ال�ضخمة التي
تعي�ش يف قاع البحر ،و�أحوا�ض املياه املاحلة ،بالإ�ضافة
�إىل درا�سة حول كيفية احلفاظ على ال�شعاب املرجانية
وجتديدها.
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي ل�شركة "نيوم" املهند�س
نظمي الن�صر �أن جهود البعثة امل�شرتكة حققت �أهم
�أهدافها بالتعرف على منطقة طبيعية كانت بعيدة
عن الأهتمام العاملي ،و�أب��رزت ع��دداً من االكت�شافات
العلمية العاملية غري امل�سبوقة ،املتمثلة يف :اكت�شاف
قمة بحرية بارتفاع ي�صل �إىل  635مرتاً (�أعلى من
الكثري من ناطحات ال�سحاب يف ال�ع��امل) واكت�شاف

�أكرب حو�ض للمياه املاحلة يف �أعماق البحار يف العامل،
بالإ�ضافة �إىل م�ساحة تزيد عن  600كيلومرت مربع
م��ن امل��واق��ع اجل��اذب��ة للتنوع البيولوجي للأ�سماك
وال�شعاب املرجانية.
و�أ��ض��اف�" :أما فيما يخ�ص الكائنات البحرية فقد
ج��رى توثيق م�شاهدتني اثنتني ب��ال�ك��ام�يرا حلبار
ع�م�لاق مل ي�سبق م���ش��اه��دت��ه م��ن ق�ب��ل يف املنطقة،
بالإ�ضافة �إىل ت�أكيد وج��ود  12ن��و ًع��ا م��ن الكائنات
ال�ضخمة يف مياه نيوم ،مبا يف ذلك �أ�سماك القر�ش
واحليتان والأط��وم وال�سالحف والدالفني ،وحتديد
 341ن��و ًع��ا م��ن الأ� �س �م��اك يف ن �ي��وم ،م�ن�ه��ا � 8أن ��واع
جديدة و  68نوعًا م�ستوطنًا ،و 18نوعًا ناد ًرا ومهددًا
ب��االن�ق��را���ض على م�ستوى العامل" ،م�شرياً �إىل �أن
البعثة متكنت �إىل جانب ذلك من توثيق م�ستوطنات
ج��دي��دة ل�شعاب مرجانية ن ��ادرة تتميز مبقاومتها
التغري امل�ن��اخ��ي ،وع�م��ل م�سوحات تف�صيلية لثالث
جزر غري م�ستك�شفة ،واكت�شاف ثالثة مواقع بحرية
وحطام �سفن قدمية.

�أجنلينا جويل حترم �أوالدها
من املرياث

يل بحرمان خم�سة من �أبنائها من املرياث،
�أو�صت النجمة العاملية�أجنلينا جو 
وذلك لرف�ضهم انف�صالها عن النجم العامليبراد بيت.
كما �أو�صت ب��أن تذهب ثروتها كاملة البنها الأك�بر مادوك�س ،ال��ذي يبلغ من
العمر  17عاما ، ،بح�سب موقع "بيزني�س تاميز.
فتتو ّزع ثروة جويل ما بني �أم��وال وعقارات والتي تقدر بحواىل  120مليون
دوالر.
وي�شار �إىل �أنها متلك منز ًال بامل�شاركة مع براد ويقدر �سعره بـ 60مليون دوالر.
وكانت �أعلنت جملة فورب�س العاملية �أن اجنلينا احتلت املركز الـ 74يف قائمة
امل�شاهري الأعلى �أجرا عام .2014
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�أع�ل�ن��ت املغنية ال�بري�ط��ان�ي��ة �أديل
ع�ب�ر ال �� �ش �ب �ك��ات االج �ت �م��اع �ي��ة �أن
�أل �ب��وم �ه��ا امل �ن �ت �ظ��ر ال � ��ذي يحمل
ع �ن��وان "�� ،"30س�ي���ص��در يف 19
ت�شرين الثاين/نوفمرب.
وي�ن�ت�ظ��ر حم�ب��و امل�غ�ن�ي��ة ال�شهرية
ومعهم �أو� �س��اط املو�سيقى ،بفارغ
ال �� �ص�بر ط ��رح الأل� �ب ��وم ب �ع��د �ست
� �س �ن��وات ع �ل��ى �إ�� �ص ��دار �أدي � ��ل �آخر
�أعمالها.
و� �س �ت �ط��رح ال�ن�ج�م��ة الربيطانية
ال �ي��وم اجل �م �ع��ة �أوىل الأغنيات
املنفردة من الألبوم ،بعنوان "�إيزي
�أون مي".
وق ��د �أط �ل �ق��ت �أدي� ��ل ع�ل��ى الألبوم
ع � �ن� ��وان " "30يف �إ�� � �ش � ��ارة �إىل
ع �م��ره��ا ح�ي�ن ب ��ا�� �ش ��رت الإع � � ��داد
لهذا العمل قبل ثالث �سنوات ،يف
ف�ت�رة م�ضطربة يف ح�ي��اة املغنية
� �ص��اح �ب��ة ال �ك �ث�ير م ��ن الأغنيات
ال�ضاربة بينها "�ساموان اليك يو"
و"هيلو".
وق � � � ��د ك� ��� �ش� �ف ��ت جن � �م� ��ة ال � �ب� ��وب
ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة امل �ق �ي �م��ة يف لو�س
�أجن �ل �ي ����س ع ��ن ال �� �ص �ع��وب��ات التي
واج�ه�ت�ه��ا ع�ن��د ب�ل��وغ�ه��ا الثالثني
وال �ت��ي �أل�ه�م��ت م�ضمون �ألبومها
اجل��دي��د " ،"30مد�شنة عودتها
بقوة �إىل ال�ساحة الفنية من خالل
مقابلة مع جملة "فوغ" ت�ضمنت
عدداً من االعرتافات .وقالت �أديل
( 33عاما) يف الن�سخة الربيطانية
من املجلة "يف الثالثني من عمري،
انهارت حياتي دون �سابق �إنذار".
و�أ�ضافت "�أ�شعر ب��أن ه��ذا الألبوم
�أ��ش�ب��ه ب�ت��دم�ير ال ��ذات ث��م الت�أمل
الذاتي فاخلال�ص الذاتي".

