الطوارئ والأزمات والرتبية تعلنان عن
بروتوكول اختبارات ال�صف  12يف املدار�س

�ص 02

معر�ض �أبوظبي لل�صيد يُطلق ُم�سابقة
�أجمل الق�صائد يف و�صف الطري واملقنا�ص

•• �أبوظبي -وام:

 �أعلنت وزارة الرتبية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث..
عن الربوتوكولالوطني املنظم الختبارات طلبة ال�صف الثاين ع�شر واملقرر عقدها يف
املدار�س احلكومية واملدار�س اخلا�صة التي تطبق منهاج وزارة الرتبية والتعليم على
م�ستوى الدولة وحتديدا يف �شهر يونيو املقبل.
ويت�ضمن ال�بروت��وك��ول تطبيق حزمة م��ن الإج ��راءات االح�ترازي��ة والوقائية وذلك
بهدف �ضمان توفري �أعلىمعايري ال�صحة وال�سالمة لطلبة املدار�س والكوادر الإدارية
والتعليمية وكوادر اخلدمات امل�ساندة .ووفقا لقواعد الربوتوكول ،ف�إنه يتوجب على
جميع الفئات املعنية ،وهي طلبة ال�صف الثاين ع�شر والكادرالإداري والكادر التعليمي
واخلدمات امل�ساندة تنظيم وحرا�سة ومتوين ونظافة �إبراز نتيجة فح�ص�PCR سلبية
يف يوم الثالثاء املوافق  8يونيو  2021ويوم الأحد املوافق  13يونيو  2021على �أال
(التفا�صيل �ص)3
تزيد مدةنتيجة الفح�ص عن �أربعة �أيام.
مواقــيت ال�صالة الفجر04:08 ........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

12:22
03:43
07:07
08:30

الثالثاء  25مايو  2021م  13 -شوال  1442العدد 13248
25 May 2021 - Issue No 13248

Tuesday

�أخبار الإمارات

عربي ودويل

�ص 10

حمدوك يتعهد بح�سم ملف ف�ض
اعت�صام القيادة وحترك نحو “اجلنائية”
�ص 19

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

الفجر الريا�ضي

االبتكار والتكيف وروح الفريق �سبب
فوز الـ “�سيتي” بلقب “الربمييري ليج”
 32صفحة -الثمن درهمان

الإم������ارات ت��دي��ن حم��اول��ة
احلوثيني تنفيذ هجوم بزورق
مفخخ جنوب البحر الأحمر

ت�ستهدف � 12ألف الجئ �سوري يف خميمات الأردن

الهالل الأحمر يد�شن املرحلة الأوىل من برنامج
تطعيم الالجئني مبخيم مريجيب الفهود

•• �أبوظبي -وام:

رئي�س الدولة و نائبه و حممد بن زايد
يهنئون رئي�س �إريرتيا بذكرى ا�ستقالل بالده

•• �أبوظبي  -وام :

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل
برقية تهنئة �إىل فخامة �أ�سيا�س�أفورقي رئي�س دولة �إريرتيا مبنا�سبة ذكرى
ا�ستقالل بالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبيرعاه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقواتامل�سلحة برقيتي
تهنئة مماثلتني �إىل فخامة الرئي�س �أ�سيا�س �أفورقي.

 �أعربت دولة الإمارات عن �إدانتها
وا�ستنكارها ال�شديدين ملحاوالت
م�ي�ل�ي���ش�ي��ات احل��وث��ي الإرهابية
املدعومةمن �إيران ،تنفيذ هجوم
م��ن خ�ل�ال زورق م�ف�خ��خ جنوب
البحر الأح�م��ر ،اعرت�ضته قوات
التحالف.
و�أك �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��دت وزارة اخل ��ارج �ي ��ة
وال �ت �ع��اون ال� ��دويل �أن ا�ستمرار
هذه الهجمات الإرهابية جلماعة
احل��وث��ي يعك�س حتديها ال�سافر
للمجتمع ال ��دويل وا�ستخفافها
ب �ج �م �ي��ع ال� �ق ��وان�ي�ن والأع� � � ��راف
الدولية.
و� �ش��ددت ال � ��وزارة ع�ل��ى �أن دولة
الإم� � ��ارات ت�ع�ت�بر ه ��ذا االعتداء
دليال جديدا على �سعي جماعة
احل��وث��ي االره��اب�ي��ة �إىل تقوي�ض
الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
وجددت دولة الإم��ارات ت�ضامنها
ال� �ك ��ام ��ل م ��ع امل �م �ل �ك��ة العربية
ال���س�ع��ودي��ة ال���ش�ق�ي�ق��ة �إزاء هذه
الهجمات الإره��اب �ي��ة ،والوقوف
م �ع �ه��ا يف � �ص��ف واح � ��د � �ض��د كل
تهديد يطال �أمنها و�أمن املالحة
والتجارة العاملية.

•• عمان  -وام:

�أ�شاد بجهود الفقيد الدكتور نبيل عزيز عو�ض اهلل

حممد بن زايد :كر�س حياته للعطاء الإن�ساين وال�صحي
•• �أبوظبي -الفجر:

�أ�شاد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى للقوات
امل�سلحة الدكتور نبيل عزيز عو�ض اهلل معرباً عن
تقدير �سموه ملا قدمه من عطاء وقال يف تغريدة
على ح�ساب �سموه ال�شخ�صي يف(تويرت):

رحم اهلل الدكتور نبيل عزيز عو�ض اهلل الذي كر�س
حياته يف جمال العطاء الإن�ساينوال�صحي خا�صة
دع��م جهود الق�ضاء على دودة غينيا ..متجاوزاً
ج�م�ي��ع ال���ص�ع��وب��ات والتحديات ال �ت��ي واجهته..
ع�ط��ا�ؤه �سيبقى ملهماً للم�ضي ق��دم�اً يف حماربة
�أمرا�ض املناطقاملدارية املهملة و�إنقاذ حياة الب�شر
من خماطرها.

م�صر والأردن ي�ؤكدان على حل الدولتني

بلينكن يبد�أ جولة يف ال�شرق الأو�سط لتعزيز وقف �إطالق النار
•• عوا�صم-وكاالت:

توجه وزي��ر اخلارجية الأمريكي،
�أنتوين بلينكن �إىل القد�س يف زيارة
ت�شمل �أي���ض��ا رام اهلل ،والقاهرة،
وعمان يف الفرتة من � 24إىل 27
مايو �أيار .2021
وت ��أت ��ي ج��ول��ة ب�ل�ي�ن�ك��ن ب �ن��اء على
طلب الرئي�س جو بايدن ،ملناق�شة
جهود املتابعة الأ�سا�سية لتعزيز
وقف �إطالقالنار وتقليل خماطر
ان��دالع امل��زي��د م��ن ال���ص��راع خالل
الأ�شهر املقبلة.
و� �س �ي �ل �ت �ق��ي ال� ��وزي� ��ر يف القد�س
ب��ال��رئ�ي����س الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،ر�ؤوف�ي�ن
ريفلني ،ورئي�س ال��وزراء ،بنيامني
نتنياهو ،ووزير اخلارجية ،غابي
�أ�شكنازي ،وم�س�ؤولني �إ�سرائيليني
كبار �آخرين.
وم��ن املقرر �أن يجتمع يف رام اهلل
ب��رئ�ي����س ال���س�ل�ط��ة الفل�سطينية،
حممود عبا�س ،ورئي�س ال ��وزراء،
حممد ا�شتية ،وغريهما من كبار
م�س�ؤويل ال�سلطة.
ث��م ي�ت��وج��ه ال ��وزي ��ر ب�ل�ي�ن�ك��ن بعد

وزيرا خارجية م�صر والأردن خالل م�ؤمترهما ال�صحفي
ذل ��ك �إىل ال �ق��اه��رة ،ح�ي��ث يلتقي ال � ��وزراء ووزي ��ر اخل��ارج �ي��ة �أمين وق��د التقى وزي��را خارجية م�صر
والأردن يف عمان �أم�س و�أكد وزير
بالرئي�س ع�ب��د ال�ف�ت��اح ال�سي�سي ،ال�صفدي.
وك� ��ان� ��ت ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة قد اخل��ارج�ي��ة امل���ص��ري خ�لال اللقاء
ووزير اخلارجية�سامح �شكري.
ويختتم الوزير جولته بالتوقف يف بد�أت قبل �أيام جهوداً دبلوما�سية على موا�صلة القاهرة م�ساعيها
عمان للقاء العاهل الأردين امللك مكثفة لإن�ه��اء العنف واملواجهات ل �ت �ع��زي��ز وق� ��ف �إط �ل ��اق ال� �ن ��ار يف
ع �ب��د اهلل ال �ث ��اين ،ون��ائ��ب رئي�س الع�سكرية يفغزة.
قطاع غ��زة ،و�ضرورة �إعادة �إحياء

م���س��ار ال �� �س�لام ،وت �ق��دمي الدعم
وامل� ��� �س ��ان ��دة ال�ل��ازم�ي��ن لل�شعب
الفل�سطيني. وقال متحدث با�سم
وزارة اخلارجية امل�صرية يف تويرت
�إن الزيارة ت�أتي تعبرياً عن املوقف
امل�صري الثابت من موا�صلة دعم
ال�شعب الفل�سطيني.
وك ��ان ��ش�ك��ري ق��د و� �ص��ل �إىل رام
اهلل قادما من عمان ،حيث التقى
هناك بالعاهل الأردين امللك عبد
اهلل الثاين بعد اجتماعه بنظريه
الأردين �أمي ��ن ال���ص�ف��دي ،عقدا
بعده م�ؤمتراً �صحفياً.
و�أك��د ال��وزي��ران يف امل�ؤمتر موقف
بلديهما جتاه الق�ضية الفل�سطنية،
والتطورات الأخرية يف قطاع غزة،
و�ضرورة التو�صل �إىل ح��ل عادل
للق�ضية الفل�سطينية على �أ�سا�س
حل الدولتني والقد�س ال�شرقية
عا�صمةلدولة فل�سطينية.
و�أ��ش��رف��ت م�صر على ات�ف��اق وقف
�إطالق النار بني حما�س و�إ�سرائيل،
ال��ذي ب��د�أ تنفيذه فجر اجلمعة،
بعد نحو  11يوما من الت�صعيد
الع�سكري بني اجلانبني.

الأمم املتحدة  :العامل يف حرب �ضد «كوفيد – »19

غربي�سيو�س :متحورات كورونا قد تعيد املواجهة �إىل نقطة ال�صفر
•• جنيف – وكاالت:

دعا الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�س،
االثنني ،املجتمع الدويل لتبني منطق احلرب ملكافحة
الوباء ،معتربا �أن العامل يف حرب �ضد كوفيد-19.
وحتدث غوتريي�س عما و�صفه بت�سونامي من املعاناة
�أثارته �أزمة فريو�س كورونا.
ويف م�ستهل انعقاد اجلمعية ال�سنوية للدول الأع�ضاء
يف منظمة ال�صحة العاملية� ،أ�شار �إىل �أن �أكرث من 3.4
ماليني �شخ�ص توفوا ،بينما ّ
متت خ�سارة  500مليون
وظيفة منذ ظهر الوباء يف ال�صني �أواخر 2019.
وقال غوتريي�س الأكرث �ضعفا هم الأكرث معاناة و�أخ�شى
�أن النهاية ال تزال بعيدة ،م�شددا على املخاطرالناجمة
عن ا�ستجابة عاملية بوتريتني» .وق��ال للأ�سف ،ما مل
نتح ّرك فورا.
وت��اب��ع ب��إم�ك��ان تف�شيه ب�شكل �إ� �ض��ايف �أن ي ��ودي بحياة
الآالف ،ويبطئ تعايفاالقت�صاد العاملي».
ويف ظل هذا الو�ضع ،دعا غوتريي�ش �إىل الإقرار بحقيقة
�أننا يف حرب �ضدفريو�س.
من جانبه جدد الدكتور تيدرو�س ادهانوم غربي�سيو�س
املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية حتذيراته من �أن
العامل ل��ن ي�ك��ون ف��ى م��أم��ن م��ن خطر ك��ورون��ا ومهما

حاملة طائرات �صينية ،تقود جمموعة من ال�سفن احلربية ،تعرب م�ضيق تايوان.

بني اخلداع والإنذار:

ال�صني وتايوان :هل احلرب «و�شيكة»؟

املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية يلقي كلمته
ك��ان م�ستوى التلقيح ف��ى �أى بلد قبل ال�سيطرة على
الفريو�سفى كل مكان وحتى البلد االخري.
وقال غربي�سيو�س لقد بلغت بلدان العامل عدد الوفيات
التى حدثت ب�سبب الفريو�س ف��ى ال�ع��ام املا�ضى ولكن
حدث ذلك فى الأ�سبوعني الأخريين فقط.
وح��ذر غربي�سيو�س فى كلمة افتتح بها �أعمال جمعية
ال�صحة العاملية فى دورتها الرابعة وال�سبعنيافرتا�ضيا
م��ن �أن ال�ت�غ�يرات ال�ت��ى حت��دث ع�ل��ى ال�ف�يرو���س والتى
تعرف باملتحورات قد تعيد املواجهة �إىلنقطة ال�صفر. 

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

•• الفجر -بيري �أنطوان دونيت ترجمة خرية ال�شيباين

ي��وم الأرب �ع��اء 19 ،م��اي��و� ،أ��ص��درت م�ؤ�س�سة فكرية مقرها هونغ ك��ون��غ ،تابعة
للحزب ال�شيوعي ال�صيني ،درا�سة مثرية للقلق.
�إنها ُتظهر �أن التوترات يف م�ضيق تايوان قد ت�صاعدت اىل درجة ،هي «الأعلى
�أك�ث�ر م��ن �أي وق��ت م���ض��ى» ..وب��ات��ت ت�شري �إىل خطر ن�شوب ح��رب ب�ين الرب
الرئي�سي لل�صني وتايوان ...هل هي خدعة� ،أم �إن��ذار� ،أم حتذير؟ يف تقريرها،
ت�ست�شهد الأكادميية ال�صينية عرب امل�ضيق ،بباحثني مل تذكر هويتهم ،بحثوا يف
عوامل خمتلفة من بينها ،القوة الع�سكرية التي تراكمت يف ال�سنوات الأخرية
على جانبي م�ضيق ت��اي��وان ،بالإ�ضافة �إىل حلفاء ف��ورم��وزا ال�سابقة .وكانت
ا�ستنتاجهم :بكني وتايبيه الآن «على و�شك احلرب»( .التفا�صيل �ص)13

د�شنت هيئة الهالل الأحمر الإم��ارات��ي املرحلة الأوىل من برنامج
تطعيم الالجئني ال�سوريني يف خميمات اململكة الأردنية الها�شمية
ال�شقيقة �ضد فريو�س «كوفيد ،»-19وي�ستهدف الربنامج تطعيم
� 12أل��ف الج��ئ يف املخيم الإم��ارات��ي الأردين مبريجيب الفهود
وخميمات الزعرتي والأزرق واحلديقة بلقاح «�سينوفارم».
ي�أتي ذلك تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة
االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة
الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية الرئي�س الفخري لهيئة
الهالل الأح�م��ر الإم��ارات��ي "�أم الإمارات" ،ويجري تنفيذ برنامج
اللقاحات بالتن�سيق مع �سفارة الدولة لدى ع ّمان ودائرة ال�صحة -
�أبوظبي ووزارة ال�صحة الأردنية .ح�ضر �إطالق برنامج التطعيم يف
املخيم الإم��ارات��ي الأردين لالجئني ال�سوريني مريجيب الفهود ..
وفد الهالل الأحمر الإماراتي برئا�سة �سعادة الدكتور حممد عتيق
الفالحي الأم�ين العام ،و�سعادة �أحمد على حممد البلو�شي �سفري
ال��دول��ة ل��دى اململكة الأردن �ي��ة الها�شمية  ،و�سعادة الدكتور جمال
حممد الكعبي وك�ي��ل دائ ��رة ال�صحة – �أب��وظ�ب��ي ،وال��دك�ت��ور غازي
�شرك�س م�ساعد الأمني العام ل�ش�ؤون الأوبئة والأمرا�ض ال�سارية يف
وزارة ال�صحة الأردنية ،وعدد من امل�س�ؤولني.
و�أكد �سعادة الفالحي �أن برنامج تطعيم �آالف الالجئني ال�سوريني
يف الأردن ي�أتي بناء على توجيهات �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
«�أم الإم��ارات» ومتابعة �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
(التفا�صيل �ص)2

الرئا�سة تنفي امل�سرحية رديئة الإخراج:

ما حقيقة ّ
اخلطة االنقالبية للرئي�س التون�سي...؟
•• الفجر –تون�س

�أث � � ��ارت وث �ي �ق��ة � �س��ري��ة م�سربة
ح�صل عليها موقع ميدل �إي�ست
�آي ال�بري �ط��اين خل�ط��ة انقالب
رئ��ا� �س �ي��ة بتون�س ج� ��دال وا�سعا
وردود ف �ع��ل يف � �ص �ف��وف القوى
ال�سيا�سية او �صفحات التوا�صل
االجتماعي.
 ون �ف��ى م �� �ص��در م ��ن الرئا�سة
التون�سية يف ت�صريح اذاعي �أم�س
االثنني �صحة ما ورد يف الوثيقة
امل�سربة والتي و�صفها بالوثيقة
امل ��زع ��وم ��ة وامل �� �س��رح �ي��ة ردي �ئ��ة
الإخراج.
 و�أ��ض��اف �أن رئا�سة اجلمهورية
ترتفع ع��ن مثل ه��ذه االدع ��اءات
التافهة ،ح�سب قوله.
 وق ��د اع �ت�ب�ر �أم�ي��ن ع ��ام حركة

�سعيد يف زيارة لوزارة الداخلية
ال�شعب زهري املغزاوي يف ت�صريح وتندرجيف �إطار �صراع بني م�شروع
اذاعي �أم�س االثنني� ،أن ما �سمي الإ� � �س�ل��ام ال �� �س �ي��ا� �س��ي وم�شروع
بوثيقة انقالب رئي�س اجلمهورية ينخرط فيه رئي�س اجلمهورية
امل�سربة هي جمرد حم�ض خيال مع عدة �أطراف�أخرى.
(التفا�صيل �ص)11
و�أ� �ض �غ��اث �أح�ل�ام ل��دى البع�ض،

الإعدام ل�ضابط يف ال�سودان �أدين بقتل متظاهر

قادةاالحتادالأوروبييناق�شون
فر�ض عقوبات �ضد بيالرو�سيا

ق�ضت حمكمة �سودانية ب�إعدام �ضابط يف قوات الدعم ال�سريع ،بعد �إدانته
بقتل �أحد املحتجني ده�سا بالتزامنمع ف�ض االعت�صام �أمام مبنى القيادة
العامة للقوات امل�سلحة يف اخلرطوم عام 2019.
وبد�أت حماكمة ال�ضابط علي الفكي يف يوليو  2020وعقدت خالها 26
جل�سة� ،إىل �أن جاءت جل�سة النطقباحلكم ،االثنني.
وق�ضت حمكمة جنايات و�سط اخلرطوم بالإعدام �شنقا حتى املوت الفكي،
بعد �إدنته يف ق�ضية مقتل حنفيعبد ال�شكور الذي قتل يف الثالث من يونيو
 ،2019يف �أحد �شوارع �أم درم��ان التي ت�شكل �إح��دى املدن الثالثة املكونة
للعا�صمة ال�سودانية اخلرطوم .وا�ستند القا�ضي يف حكمه �إىل العديد من
الأدل��ة التي تدين املتهم ،وبعد �أخ��ذ ر�أي �أول�ي��اء ال��دم ال��ذي��ن طلبوا على
الفور الق�صا�ص .وقتل عبد ال�شكور ده�سا بعربة ال�ضابط املدان ،الذي كان
يعمل يف ال�سابق يف جهاز الأمن .ووقعت جرمية مقتل عبدال�شكور يف نف�س
اليوم الذي مت فيه ف�ض اعت�صام املحتجني �أمام القيادة العامة يفالعا�صمة
اخلرطوم ،وتبع ذلك عمليات مطاردة يف اخلرطوم واملدن الأخرى ،مما �أدى
�إىل قتل واعتقالالعديد منهم.

ي�ستعد االحت��اد الأوروب ��ي افر�ض
ع�ق��وب��ات على بيالرو�سيا ،عندما
يجتمع ر�ؤ��س��اء وزراء دول التكتل
الـ 27خالل �ساعات يف بروك�سل
ب �ع��د �إج� �ب ��ار ط ��ائ ��رة � �ش��رك��ة ري ��ان
�إي ��ر ع�ل��ى ال�ه�ب��وط واع �ت �ق��ال �أحد
ال �� �ص �ح��اف �ي�ين ك� ��ان على متنها.
وع� �ل ��ى ال � �ط ��اول ��ة ،اي �� �ض��ا فر�ض
عقوبات م�ستهدفة على امل�س�ؤولني
ع ��ن ال �ه �ب��وط الق�سري للرحلة
ال �ت �ج��اري��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ب�ي�ن �أثينا
وفيلنيو�س .ومت احتجاز ال�صحايف
امل�ن���ش��ق روم � ��ان بروتا�سيفيت�ش،
ب �� �س �ب��ب م ��زاع ��م ب ��وج ��ود تهديد

•• اخلرطوم-وكاالت:

•• بروك�سل-وكاالت:

�ألي�س كذلك يا جو بايدن؟

�أخذ العربة من التجربة
االقت�صادية لأمريكا الالتينية!...

•• الفجر -موي�سي�س نعيم -ترجمة خرية ال�شيباين

هناك ميل لتجاهل الدرو�س التي ميكن �أن يتعلمها
ال �ع��امل م��ن �أم��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة فيما يتعلق ب� ��إدارة
الأزمات االقت�صادية .بعد كل �شيء ،ملاذا ال نلقي نظرة
فاح�صة على منطقة حيث الأزم ��ات ه��ي القاعدة؟
ميكننا �أن ن�ق��ول �إن امل�شكلة الرئي�سية يف �أمريكا
الالتينية هي نزوعها �إىل االجن��راف يف ال�سيا�سات
العامة والتي ،كما هو معروف جيدًا ،تنتهي دائ ًما

نازحون من فنزويال جراء االزمة االقت�صادية
ب�شكل �سيئ :جمامعة االموات �أيديولوجيا� ،أي احلب
وال�شغف بالأفكار امليتة ،هو زاد الكثري من ال�سيا�سيني
(التفا�صيل �ص) 15
وقادة املنطقة.
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�أخبـار الإمـارات

Tuesday

جلنة ال�سالمة املرورية يف �أبوظبي تطلق م�شروع تطوير ا�سرتاتيجية الر�ؤية ال�صفرية
•• �أبوظبي -وام:

02

�أعلنت اللجنة امل�شرتكة لل�سالمة املرورية ب�إمارة �أبوظبي التي ترت�أ�سها
دائ��رة البلديات والنقل وت�ضم يف ع�ضويتها القيادة العامة ل�شرطة
�أبوظبي ،ودائ��رة ال�صحة ومركز النقل املتكامل ،عن �إط�لاق م�شروع
تطوير ا�سرتاتيجية ال��ر�ؤي��ة ال�صفرية التي تهدف �إىل حتقيق �أعلى
م�ستويات ال�سالمة املرورية يف الإم��ارة وخف�ض �أع��داد وفيات احلوادث
على الطرق و�صو ًال �إىل �صفر وفيات.
و�أك � ��دت دائ� ��رة ال �ب �ل��دي��ات وال �ن �ق��ل �أن �إط�ل��اق ه ��ذا امل �� �ش��روع لتطوير
ا�سرتاتيجية ال��ر�ؤي��ة ال�صفرية ينبع م��ن حر�صها وح��ر���ص ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني �أ�صحاب العالقة على توفري نظام نقل �آمن وم�ستدام

جت�سيداً لر�ؤية وتوجيهات القيادة احلكيمة نحو تلبية حاجات الفرد
واملجتمع وامل�ساهمة يف رفع جودة احلياة وجعل �أبوظبي جمتمعاً �أكرث
�أمانا.
وعلى الرغم من جناح �إمارة �أبوظبي خالل ال�سنوات املا�ضية يف حتقيق
خف�ض ملمو�س مبعدالت احلوادث املرورية والإ�صابات والوفيات الناجمة
عنها ،ف ��إن دائ ��رة البلديات وال�ن�ق��ل ت�ه��دف م��ن خ�لال اال�سرتاتيجية
ال�صفرية وبالتعاون مع ال�شركاء �إىل بلوغ نتائج �أف�ضل يف �إطار �سعيها
لتحقيق تنقل �آمن و�سهل للجميع و�إر�ساء نظام نقل �آمن وم�ستدام يعزز
�أمن و�سالمة م�ستخدمي الطرق.
وتركز ا�سرتاتيجية الر�ؤية ال�صفرية على و�ضع خارطة طريق بهدف
خف�ض الإ��ص��اب��ات اجل�سيمة وال��وف�ي��ات و��ص��وال للهدف ال�سامي �صفر

وتتمحور فكرة ا�سرتاتيجية الر�ؤية ال�صفرية حول بناء نظام نقل �آمن
ومت�سامح بحيث ال ي��ؤدي فيه ارتكاب اخلط�أ الب�شري �إىل اخل�سارة يف
الأرواح وي�أخذ هذا النظام بعني االعتبار القدرات الفيزيائية املحدودة
للج�سم الب�شري يف حتمل قوة اال�صطدام.
ويت�ضمن نطاق �أعمال امل�شروع تطوير خطة عمل تغطي كافة املحاور
اال�سرتاتيجية من �إر�ساء طرق �آمنة ،وتطبيق ال�سرعات الآمنة ،وتطوير
م��وا��ص�ف��ات ال���س�لام��ة للمركبات و� �ص��و ًال �إىل م��رك�ب��ات �آم �ن��ة ،وتعزيز
م�س�ؤولية م�ستخدمي الطريق جت��اه الآخ��ري��ن و�سلوكياتهم ليكونوا
م�ستخدمني �آمنني ،بالإ�ضافة اىل تطوير نظام اال�ستجابة للحوادث
املرورية.
ويتم ذلك من خالل ا�ستخدام عدد من الأدوات الالزمة و�إطالق عدد

من املبادرات وامل�شاريع التي تتلخ�ص يف العديد من التخ�ص�صات منها
التعليم وبرامج تدريب ال�سائقني بالإ�ضافة اىل �آليات ترخي�ص املركبات
وال���س��ائ�ق�ين ،وال �ق��وان�ين وال �ق��واع��د ب��الإ��ض��اف��ة اىل ال�ضبط امل ��روري،
واملوا�صفات ،واالب��داع واالبتكار ،والتن�سيق ،والبحث العلمي وال�سيما
باالعتماد على البيانات وحتليلها.
وبهدف تعزيز وعي �أفراد املجتمع من �سائقني وم�شاة مبتطلبات ال�سالمة
املرورية ،وحتقيقا للأهداف املن�شودة� ،ستطلق اللجنة امل�شرتكة لل�سالمة
املرورية خالل الفرتة املقبلة حمالت توعوية ت�شجع �أفراد املجتمع على
التجاوب البناء مع ر�سائل و�أهداف م�شروع تطوير ا�سرتاتيجية الر�ؤية
ال�صفرية مبا يدعم اجلهود املبذولة لتحقيق �أه��داف��ه اال�سرتاتيجية
املتمثلة يف تعزيز �أمنهم و�سالمتهم.

حمدان بن زايد ي�ستقبل وزيرا يف حكومة �إقليم ال�سند
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ ح�م��دان بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان مم�ث��ل احل��اك��م يف
منطقة الظفرة يف ق�صر النخيل
م �ع��ايل ��س�ي��د ن��ا� �ص��ر ح���س�ين �شاه
ال��وزي��ر يف ح�ك��وم��ة �إق�ل�ي��م ال�سند
بجمهورية باك�ستان اال�سالمية .
ورحب �سموه بالوزير الباك�ستاين

م�ؤكدا على عمق العالقات املتميزة
التي تربط بني االمارات وباك�ستان
واحل��ر���ص امل�ستمر على تعزيزها
وتنميتها  ،وتطوير �أوجه التعاون
امل�شرتك يف املجاالت كافة.
ومت خ�ل�ال ال�ل�ق��اء ت �ب��ادل وجهات
ال �ن �ظ��ر ح ��ول ع ��دد م��ن الق�ضايا
الإقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك.

من جانبه �أك��د معايل �سيد نا�صر
ح�سني ��ش��اه ع�ل��ى ع�م��ق العالقات
التاريخية القائمة ب�ين البلدين
وال�ت��ي �أر� �س��ى دعائمها امل�غ�ف��ور له
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
طيب اهلل ثراه وت�سري على نهجه
قيادة دولة االمارات الر�شيدة .
وقال �إن بالده تويل اهتماماً كبرياً
بتطوير عالقتها مع الإمارات و�أنها

حري�صة على دعمها وتعزيزها مبا
يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
وال �� �ش �ع �ب�ين ال �� �ص��دي �ق�ين معربا
ع��ن ��ش�ك��ره ل��دول��ة االم � ��ارات على
وقوفها الدائم اىل جانب ال�شعب
الباك�ستاين يف خمتلف الظروف
وامل � �ح ��ن ال� �ت ��ي م ��ر ب �ه��ا و�إق ��ام ��ة
امل �� �ش��اري��ع ال �ت �ن �م��وي��ة يف خمتلف
ال�ق�ط��اع��ات .ح�ضر ال�ل�ق��اء ال�شيخ

حم �م��د ب��ن ح �م��دان ب��ن زاي� ��د �آل
نهيان و�سعادة عي�سى حمد بو�شهاب
م�ست�شار �سمو رئي�س هيئة الهالل
الأحمر الإم��ارات��ي و�سعادة خدمي
ع �ب��د اهلل ال ��درع ��ي ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س الإدارة وال�شريك امل�ؤ�س�س
ل�شركة الظاهرة الزراعية و�سعادة
ب�خ�ي��ت ع�ت�ي��ق ال��رم�ي�ث��ي امل�ست�شار
بالقن�صلية العامة

ت�ستهدف � 12ألف الجئ �سوري يف خميمات الأردن

الهالل الأحمر يد�شن املرحلة الأوىل من برنامج تطعيم الالجئني مبخيم مريجيب الفهود
•• عمان  -وام:

د�شنت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي املرحلة الأوىل من برنامج تطعيم
الالجئني ال�سوريني يف خميمات اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة �ضد
فريو�س "كوفيد ،"-19وي�ستهدف الربنامج تطعيم � 12أل��ف الج��ئ يف
املخيم الإماراتي الأردين مبريجيب الفهود وخميمات الزعرتي والأزرق
واحلديقة بلقاح "�سينوفارم".
ي��أت��ي ذل��ك تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك رئي�سة
االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة
الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية الرئي�س الفخري لهيئة الهالل الأحمر
الإم��ارات��ي "�أم الإمارات" ،وي�ج��ري تنفيذ برنامج اللقاحات بالتن�سيق
مع �سفارة الدولة ل��دى ع ّمان ودائ��رة ال�صحة � -أبوظبي ووزارة ال�صحة
الأردن �ي��ة .ح�ضر �إط�ل�اق برنامج التطعيم يف املخيم الإم��ارات��ي الأردين
لالجئني ال�سوريني مريجيب الفهود  ..وف��د الهالل الأحمر الإماراتي
برئا�سة ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور حممد عتيق ال�ف�لاح��ي الأم�ي�ن ال �ع��ام ،و�سعادة
�أحمد على حممد البلو�شي �سفري الدولة لدى اململكة الأردنية الها�شمية
 ،و�سعادة الدكتور جمال حممد الكعبي وكيل دائ��رة ال�صحة – �أبوظبي،
والدكتور غازي �شرك�س م�ساعد الأمني العام ل�ش�ؤون الأوبئة والأمرا�ض
ال�سارية يف وزارة ال�صحة الأردنية ،وعدد من امل�س�ؤولني.

و�أك��د �سعادة الفالحي �أن برنامج تطعيم �آالف الالجئني ال�سوريني يف
الأردن ي��أت��ي بناء على توجيهات �سمو ال�شيخة فاطمة بنت م�ب��ارك "�أم
الإمارات" ومتابعة �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم
يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،وذلك للت�صدي
جل��ائ�ح��ة كوفيد -19داخ ��ل خم�ي�م��ات ال�لاج�ئ�ين وخ��ارج �ه��ا ،م��ن خالل
مبادرات �إن�سانية وطبية للأ�شقاء ال�سوريني متكنهم من جتاوز الأو�ضاع
الإن�سانية واالقت�صادية الناجمة ع��ن اجلائحة ،م�شريا �إىل �أن برنامج
توفري اللقاحات لالجئني ال�سوريني ي�ساهم يف دعم جهود اململكة الأردنية
الها�شمية يف الت�صدي للجائحة وتداعياتها على �أرا�ضيها.
وقال �إن �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان يويل اهتماما خا�صا لأو�ضاع
الالجئني والنازحني ب�صورة عامة والالجئني ال�سوريني ب�صفة خا�صة،
الفتا �إىل حر�ص �سموه على تو�سيع مظلة امل�ستفيدين من برنامج التطعيم
يف خميمات الأردن لأهميته يف حماية الالجئني م��ن ت��داع�ي��ات جائحة
كوفيد ،-19وتعزيز �إجراءات الوقاية يف املخيمات باعتبار �أنها �أكرث عر�ضة
لتف�شي اجلائحة ب�سبب الكثافة العددية داخلها.
و�أ��ض��اف �أم�ين ع��ام الهالل الأح�م��ر " :يتم تنفيذ ه��ذا الربنامج ب�شراكة
�إم��ارات�ي��ة �أردن�ي��ة ممثلة يف ال�ه�لال الأح�م��ر الإم��ارات��ي ودائ��رة ال�صحة يف
�أبوظبي ووزارة ال�صحة الأردنية ،وبالتن�سيق مع املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،هذا بجانب قيام هيئة الهالل الأحمر الإماراتي

بتوفري االحتياجات املعي�شية واحلياتية الأخرى لالجئني".
م��ن جانبه �أك��د �سعادة البلو�شي �أن برنامج ت��وف�ير اللقاحات لالجئني
ال�سوريني يف الأردن ي��أت��ي يف �إط��ار اجل�ه��ود التي تبذلها دول��ة الإم ��ارات
ملكافحة جائحة "كوفيد "-19عامليا ،وتوفري اللقاحات للعديد من الدول
التي تواجه حتديات �صحية ،وم�ساعدتها لبلوغ مرحلة التعايف.
وق ��ال ��س�ع��ادت��ه " :ح��ر��ص��ت دول ��ة الإم � ��ارات خ�ل�ال اجل��ائ�ح��ة ع�ل��ى القيام
مب�س�ؤوليتها الإن�سانية جت��اه ال�شعوب الأخ ��رى ،وقدمت وال ت��زال تقدم
ال��دع��م وامل���س��ان��دة لتلك ال���ش�ع��وب ع�ل��ى جت ��اوز ظ ��روف الأزم� ��ة ال�صحية
الراهنة ".و�أعرب �سعادته عن بالغ �شكره وتقديره لوزارة ال�صحة الأردنية
ومفو�ضية �ش�ؤون الالجئني وكافة اجلهات وامل�ؤ�س�سات املحلية والدولية
املعنية على ج�ه��وده��ا املتمثلة ب�سرعة اال�ستجابة وتنظيمها وتعاونها
املثمر مع �سفارة الدولة وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي ودائرة ال�صحة
يف �أبوظبي لتنفيذ برنامج التطعيم وكافة امل�شاريع واملبادرات الإن�سانية
وال�صحية التي قدمتها دولة الإمارات يف اململكة.
من جهته قال �سعادة الكعبي " :جت�سد هذه املبادرة الإن�سانية ال�صحية التي
نحن ب�صدد تد�شني مرحلتها الأوىل اليوم يف خميمات الالجئني ال�سوريني
يف الأردن الدور الذي ت�ضطلع به دولة الإمارات للت�صدي جلائحة كوفيد-
� 19إقليميا ودول�ي��ا ،وت�ؤكد وقوفها بجانب ال��دول ال�شقيقة وال�صديقة
ملواجهة اجلائحة واحلد من انت�شارها".

معر�ض �أبوظبي لل�صيد يُطلق ُم�سابقة �أجمل الق�صائد يف و�صف الطري واملقنا�ص
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا املنظمة
ل� �ل� �م� �ع ��ر� ��ض ال� � � � � ��دويل لل�صيد
وال�ف��رو��س�ي��ة (�أب��وظ �ب��ي ،)2021
ع��ن ب ��دء ا��س�ت�ق�ب��ال امل �� �ش��ارك��ات يف
م�سابقة "�أجمل الق�صائد يف و�صف
ال�ط�ير واملقنا�ص" ،وذل ��ك �ضمن
ف�ع��ال�ي��ات ال � ��دورة ال�ث��ام�ن��ة ع�شرة
التي ُتقام حتت رعاية �سمو ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ممثل

احل��اك��م يف منطقة الظفرة رئي�س
ن� ��ادي � �ص �ق��اري الإم� � � ��ارات ،خالل
الفرتة من � 27سبتمرب ولغاية 3
�أكتوبر القادمني يف مركز �أبوظبي
ال��وط�ن��ي ل�ل�م�ع��ار���ض ،بتنظيم من
نادي �صقاري الإمارات.
وي�ح�ظ��ى امل�ع��ر���ض ب��رع��اي��ة ر�سمية
م� ��ن ه �ي �ئ��ة ال �ب �ي �ئ��ة � -أب ��وظ� �ب ��ي،
ال���ص�ن��دوق ال ��دويل للحفاظ على
احلبارى ،ومركز �أبوظبي الوطني
للمعار�ض.

ُت��زاوج املُ�سابقة بني ف ّنني تراثيني
عريقني يف منطقة اخلليج العربي،
ه�م��ا ال���ش�ع��ر ال�ن�ب�ط��ي ال ��ذي ُيعبرّ
ع��ن ال��وج��دان املُجتمعي ويحظى
ب��اه �ت �م��ام ك �ب�ي�ر ،وال �� �ص �ق��ارة التي
ُت�ع�ت�بر �إح ��دى �أه ��م رك��ائ��ز الرتاث
العربي الأ�صيل.
�وج ��ه امل ُ �� �س��اب �ق��ة يف ن�سختها
وت� �ت � ّ
اجلديدة لهذا العام لفئة ال�شباب
ح�صراً ،وذلك �ضمن جهود اللجنة
العليا امل ُ ّ
نظمة التي ت�سعى لتحفيز

اجليل اجلديد من هواة ومتذوقي
ه��ذا ال�شعر الأ��ص�ي��ل ،على تطوير
مواهبهم الأدبية الإبداعية يف �إطار
احلر�ص على �صون املوروث الثقايف
املُعبرّ عن القيم العربية الأ�صيلة.
وت �� �ش �م��ل ف �ئ��ات امل �� �س��اب �ق��ة� :أجمل
ق�صيدة نبطية يف و��ص��ف الطري،
�أج �م��ل ق���ص�ي��دة ن�ب�ط�ي��ة يف و�صف
املقنا�ص ،و�أجمل ق�صيدة نبطية يف
و�صف فقدان � /ضياع الطري.
ُي���ش��ارك يف حتكيم الق�صائد عدد

م ��ن �أه� � ��م ال �� �ش �ع ��راء والباحثني
خت�صني بال�شعر النبطي ،وفق
امل ُ ّ
تجُ
م� �ع ��اي�ي�ر دق� �ي� �ق ��ة ،ح� �ي ��ث � ��ري
جلنة التحكيم درا��س��ة مُ�ستفي�ضة
للق�صائد امل ُ�� �ش��ارك��ة ُت��راع��ي فيها
ال�ب�ن�ي��ة اجل �م��ال �ي��ة ل�ل�ق���ص�ي��دة من
ح�ي��ث ال ��وزن وال�ق��اف�ي��ة ،وجمالية
التعبري عن حالة املقنا�ص وعالقة
ال�صقار املميزة مع ط�يره و�أهمية
رحلة القن�ص بالن�سبة له.
املُ�سابقة خا�صة بال�شعر النبطي،

وال ق �ي��ود ع �ل��ى ج�ن���س�ي��ة ال�شاعر،
على �أن ي�تراوح عُمره ما بني 18
– � 28سنة ،و�أن تكون الق�صيدة
حديثة ومل ي�سبق ن�شرها يف و�سائل
الإع�ل��ام ،وب �ع��دد  25 – 15بيت
�شعر وف��ق ق��واع��د ال�شعر النبطي
املعروفة .ويتوجب على املُ�شارك �أن
يُرفق مع الق�صيدة ت�سجيال �صوتيا
لها ب�صوته ،مع نبذة خمت�صرة عن
�سريته الذاتية.
ُ
ّ
ُتر�سل الق�صائد املر�شحة مطبوعة

و�أ�شار �إىل �أن دائ��رة ال�صحة � -أبوظبي وهيئة الهالل الأحمر الإماراتي
تن�سقان معا لتحقيق تطلعات دولة الإم��ارات يف م�ساندة اململكة الأردنية
الها�شمية ال�شقيقة على جت��اوز الأزم��ة ال�صحية الراهنة من خالل دعم
ال�ق��درات ال�صحية املوجهة للحد م��ن انت�شار اجلائحة و�سط الالجئني
ال�سوريني الذين ت�ست�ضيفهم اململكة وتوفر لهم �سبل ال��راح��ة واحلياة
ال�ك��رمي��ة ،م ��ؤك��دا ح��ر���ص اجل��ان�ب�ين على تو�سيع ن�ط��اق امل�ستهدفني من
ال�ل�ق��اح��ات خ��ا��ص��ة و� �س��ط ال���ش��رائ��ح ال�ضعيفة وال �ف �ئ��ات الأك �ث�ر عر�ضة
للإ�صابة.
م��ن جانبه �أك��د ال��دك�ت��ور �شرك�س �أه�م�ي��ة ت��وف�ير اللقاحات �ضد فريو�س
"كوفيد " -19لالجئني ال�سوريني املتواجدين على �أر�ض اململكة ،مثمنا
دور دول��ة الإم ��ارات وال�شراكة احلقيقية يف دع��م القطاعات املختلفة وال
�سيما القطاع ال�صحي.
وبني �أن الدعم املقدم من دولة الإمارات واملتمثل بتوجيهات �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك يف تنظيم برامج تطعيم يف خميم الالجئني ال�سوريني
يف الأردن �ضد جائحة فريو�س "كوفيد " -19ي�ساهم ب�شكل كبري يف حماية
املجتمع يف احلد من انت�شار الفريو�س ورفع قدرات الكوادر ال�صحية العاملة
واملواطنني على حد �سواء ،م�ؤكدا �أن هذا الدعم يعزز �إمكانات الأردن يف
الو�صول �إىل �أعداد فحو�صات كافية للقطاع ال�صحي باللقاحات الالزمة
للوقاية من انت�شار اجلائحة.

ع�بر ال�بري��د الإل� �ك�ت�روين ح�صراً
@competitions
 ،adihex.comم��ع العلم � ّأن
�آخ��ر موعد ال�ستالم املُ�شاركات هو
ي��وم � 31أغ�سط�س  ،2021فيما
ُتعلن النتائج خالل �أيّام املعر�ض.
وق��د �ساهمت امل�سابقة على مدى
ال � � � � ��دورات امل ��ا�� �ض� �ي ��ة يف ت�شجيع
ال �� �ش �ع ��راء ع �ل��ى ن �ظ��م الق�صائد
التي تتعلق بال�صقارة ،بينما كان
الإن �ت��اج ال�شعري يف ه��ذا امل�ج��ال ال

يُوازي كثافة �شعبية ريا�ضة ال�صيد
بال�صقور يف املنطقة.
ويُعترب ال�شعر النبطي �أكرث �أنواع
ال���ش�ع��ر ال�شعبي ال�ع��رب��ي انت�شاراً
�سواء على م�ستوى �إنتاجه �أو عدد
ُم�ت��ذوق�ي��ه ،وه ��ذا م��ا يعك�س روعة
وج �م��ال �ي��ة مُ�لام �� �س �ت��ه للوجدان
ال�شعبي لأف ��راد املُجتمع� ،إذ ُيعبرّ
عن حياتهم اليومية واهتماماتهم
وطموحاتهم بلغة �سل�سة و�أ�سلوب
�ش ّيق ممتع.
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�أجرت  178,528فح�صا ك�شفت عن � 1,512إ�صابة

ال�صحة تعلن �شفاء  1,481حالة جديدة من كورونا
تقدمي  61,323جرعة من لقاح كوفيد -19خالل الـ � 24ساعة املا�ضية

••�أبوظبي -وام:

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  178,528فح�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  1,512حالة �إ�صابة
ج��دي��دة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح ��االت م�ستقرة وتخ�ضع ل�ل��رع��اي��ة ال�صحية ال�ل�ازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  557,619حالة.
كما �أعلنت الوزارة عن وفاة  3حاالت م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة 1,654
حالة.

و�أعربت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع ع��ن �أ�سفها وخال�ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتوفني ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني،
مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات
وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  1,481حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد
تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون
جمموع حاالت ال�شفاء  537,531حالة.

م��ن ج�ه��ة اخ ��رى �أع�ل�ن��ت وزارة ال���ص�ح��ة ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع ع��ن تقدمي
 61,323جرعة م��ن لقاح "كوفيد "-19خ�لال ال�ساعات ال �ـ 24
املا�ضية وب��ذل��ك يبلغ جمموع اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى ام�س
 12,165,848جرعة ومعدل توزيع اللقاح  123.01جرعة لكل
� 100شخ�ص.
ي�أتي ذلك متا�شيا مع خطة الوزارة لتوفري لقاح "كوفيد "-19و�سعياً
�إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم والتي �ست�ساعد
يف تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد."-19

عبداهلل بن زايد يرت�أ�س اجتماع جمل�س التعليم واملوارد الب�شرية عن بعد
•• �أبوظبي -وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون
ال � ��دويل رئ �ي ����س جم�ل����س التعليم
وامل ��وارد الب�شرية اجتماع املجل�س
ال ��ذي ع�ق��د ع�ب�ر ت�ق�ن�ي��ة االت�صال
املرئي عن بعد.
وا� �س �ت �ع��ر���ض م� �ع ��ايل ح �� �س�ي�ن بن
�إب��راه �ي��م احل �م��ادي وزي ��ر الرتبية
وال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م خ� �ل� ��ال االج � �ت � �م� ��اع
م�ستجدات حتديث برنامج البعثات
ال ��درا�� �س� �ي ��ة وج� �ه ��ود ت �ن��وي��ع دول
االب�ت�ع��اث وجم ��االت ال��درا� �س��ة مبا
ي�سهم يف تزويد الدولة بخريجني
ذوي خ �ب��رات م �ت �ن��وع��ة ووا�سعة
ت �ع ��زز م ��ن ت�ن��اف���س�ي�ت�ه��م يف �سوق
العمل ومتكنهم م��ن امل�ساهمة يف
ب�ن��اء اق�ت���ص��اد تناف�سي مبني على
امل �ع��رف��ة ي �ح �ق��ق ر�ؤي � ��ة وتوجهات
احل� �ك ��وم ��ة ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل بناء
ال �� �ش��راك��ات الأك��ادمي �ي��ة والتعاون
ال � � ��دويل م ��ع �أف� ��� �ض ��ل اجلامعات
وامل�ؤ�س�سات التعليمية على م�ستوى
ال� � �ع � ��امل .وت � �ط� ��رق م �ع��ال �ي��ه �إىل
معايري اختيار اجلامعات والدول
ومتطلبات و�إجراءات قبول الطلبة
�إىل ج��ان��ب اخل �ط ��وات وامل� �ب ��ادرات

الداعمة لإعداد الطلبة يف املراحل
ال��درا��س�ي��ة امل�ستهدفة للدرا�سة يف
دول االبتعاث املتنوعة مبا ي�ؤهلهم
للح�صول ع�ل��ى ال�ق�ب��ول يف �أف�ضل
اجلامعات العاملية.
و�أ�� �ش ��ار م�ع��ال�ي��ه �إىل �أن امل �ب ��ادرات
الداعمة ت�شمل م�ب��ادرات للإر�شاد
وال� �ت ��وج� �ي ��ه ال� ��� �ش ��ام ��ل وم � �ب� ��ادرة
"انطالقة" وم � �ب� ��ادرة التبادل
ال �ط�ل�اب��ي �إ� �ض��اف��ة �إىل امل� �ب ��ادرات
ال �ق��ائ �م��ة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع اجلهات

احل �ك��وم �ي��ة م �ث��ل وزارة الثقافة
وال � �� � �ش � �ب� ��اب ل �ت �� �ش �ج �ي��ع الطلبة
ل�لاب�ت�ع��اث يف تخ�ص�صات الفنون
والثقافة وغريها.
ك �م��ا ا� �س �ت �ع��ر���ض م �ع��ال �ي��ه �ضمن
جدول �أعمال االجتماع م�ستجدات
مفو�ضية االعتماد الأكادميي بوزارة
الرتبية والتعليم و الإح�صائيات
الرئي�سية حول م�ؤ�س�سات التعليم
ال� � �ع � ��ايل امل ��رخ� ��� �ص ��ة وت ��وزي� �ع� �ه ��ا
وال �ب�رام ��ج الأك ��ادمي� �ي ��ة املعتمدة

وت ��وزي� �ع� �ه ��ا ب �ح �� �س��ب التخ�ص�ص
والدرجات العلمية.
وت �ط ��رق م�ع��ال�ي��ه �إىل الإجن� � ��ازات
وامل���ش��اري��ع الرئي�سية للمفو�ضية
وم� ��ن � �ض �م �ن �ه��ا �إط �ل ��اق وتطبيق
معايري حديثة لالعتماد و�إع ��ادة
هيكلة الربامج الأكادميية وجهود
االع � �ت� ��راف ال� � � ��دويل واالع� �ت� �م ��اد
امل���ش�ترك وم���ش��روع املقيم املعتمد
�إىل ج��ان��ب ال�ت�ط�ل�ع��ات امل�ستقبلية
للمفو�ضية واخل �ط��وات وامل�شاريع

ال�ق��ادم��ة .م��ن جانبها ا�ستعر�ضت
م�ع��ايل ��س��ارة ع��و���ض عي�سى م�سلم
رئ �ي ����س دائ � ��رة ال�ت�ع�ل�ي��م واملعرفة
 �أب ��وظ �ب ��ي م �� �س �ت �ج��دات مدر�سةال�شراكات التعليمية االفرتا�ضية
يف �أب ��وظ� �ب ��ي ال� �ت ��ي مت �إطالقها
لأول م��رة ب��ال�ت�ع��اون م��ع م�ؤ�س�سة
" "Edurizonخل� ��دم� ��ات
ال�ت�ع�ل�ي��م ك�ح��ل مبتكر ي �ه��دف �إىل
ت��وف�ي�ر ف��ر���ص ت�ع�ل�ي�م�ي��ة للطلبة
ال��ذي واج�ه��وا حت��دي يف ا�ستكمال

تعليمهم يف املدرا�س اخلا�صة ب�سبب
ال �ظ��روف ال�ت��ي فر�ضتها تداعيات
جائحة "كوفيد ."19 -
و�أو�� �ض� �ح ��ت م �ع��ال �ي �ه��ا �أن � ��ه خالل
مرحلتها الأوىل التي انطلقت يف
�أك �ت��وب��ر م��ن ال �ع��ام  2020توفر
امل ��در�� �س ��ة االف�ت�را�� �ض� �ي ��ة خدمات
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ن��وع��ي جم��ان��ا للطلبة
من ال�صف اخلام�س وحتى ال�صف
احل� � ��ادي ع �� �ش��ر امل �ت �ق��دم ح �ي��ث مت
ت���س�ج�ي��ل ن �ح��و  578ط��ال �ب��ا هذا

ال �ع��ام م��ن  15ج�ن���س�ي��ة خمتلفة
ويتم متابعة �أداء املدر�سة ب�صورة
م���س�ت�م��رة م ��ن ق �ب��ل ال� ��دائ� ��رة مبا
ي�ضمن جودة خمرجات التعليم.
ح�ضر االجتماع معايل ح�سني بن
�إب��راه �ي��م احل �م��ادي وزي ��ر الرتبية
وال �ت �ع �ل �ي��م وم� �ع ��ايل ج �م �ي �ل��ة بنت
�سامل م�صبح املهريي وزي��رة دولة
ل �� �ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م ال� �ع ��ام ومعايل
ن��ا� �ص��ر ب ��ن ث� ��اين ال �ه��ام �ل��ي وزي ��ر
املوارد الب�شرية والتوطني ومعايل
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ح�صة بنت عي�سى بو حميد وزيرة
ت�ن�م�ي��ة امل�ج�ت�م��ع وم �ع��ايل عبداهلل
ب ��ن ط ��وق امل� ��ري وزي� ��ر االقت�صاد
ومعايل الدكتور �أحمد بن عبد اهلل
حميد بالهول الفال�سي وزير دولة
لريادة الأعمال وامل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ومعايل �شما بنت �سهيل
ب��ن ف��ار���س امل ��زروع ��ي وزي� ��رة دولة
ل�ش�ؤون ال�شباب ومعايل زك��ي �أنور
ن�سيبة امل�ست�شار الثقايف ل�صاحب
ال �� �س �م��و رئ �ي ����س ال ��دول ��ة الرئي�س
الأع�ل��ى جلامعة الإم ��ارات ومعايل
��س��ارة بنت يو�سف الأم�ي�ري وزيرة
دول��ة للتكنولوجيا املتقدمة �أمني
عام املجل�س ومعايل جا�سم حممد
ب��وع �ت��اب��ه ال��زع��اب��ي رئ �ي ����س دائ ��رة
امل��ال �ي��ة ع���ض��و امل�ج�ل����س التنفيذي
ومعايل �سارة عو�ض عي�سى م�سلم
رئ�ي����س دائ ��رة التعليم وامل �ع��رف��ة -
�أبوظبي و�سعادة الدكتور عبداهلل
حم �م��د ال� �ك ��رم م ��دي ��ر ع� ��ام هيئة
املعرفة والتنمية الب�شرية  -دبي
و��س�ع��ادة ال��دك �ت��ورة حم��دث��ة يحيى
ال �ه��ا� �ش �م��ي رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة التعليم
اخلا�ص  -ال�شارقة و�سعادة حممد
خ �ل �ي �ف��ة ال �ن �ع �ي �م��ي م ��دي ��ر مكتب
�ش�ؤون التعليم يف دي��وان ويل عهد
�أبوظبي.

برنامج الإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار يختار � 9أبحاث �أولية للمرحلة املقبلة �ضمن دورته الرابعة
•• �أبوظبي  -الفجر:

�أعلن املركز الوطني للأر�صاد من
خ�ل�ال ب��رن��ام��ج الإم� � ��ارات لبحوث
ع�ل��وم اال��س�ت�م�ط��ار ال�ت��اب��ع ل��ه �أم�س
عن تر�شح � 9أبحاث �أولية مبتكراً
للمرحلة املقبلة من الدورة الرابعة
للربنامج ،وذلك من بني  81طلباً
مت ا��س�ت�لام�ه��ا .وغ�ط��ت املقرتحات
البحثية الأولية املر�شحة عدداً من
امل �ج��االت وال �ت��ي ��ش�م�ل��ت العمليات
ال �ف �ي��زي��ائ �ي��ة ال��دق �ي �ق��ة لل�سحب،
وت�ق�ي�ي��م ع�م�ل�ي��ات ت�ل�ق�ي��ح ال�سحب،
وتقييم ت�أثري مواد التلقيح ،وقيا�س
ال���ش�ح�ن��ات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة للقطرات
امل ��ائ � �ي ��ة ،ودع � � ��م ع �م �ل �ي��ات تلقيح
ال���س�ح��ب اع �ت �م��اداً ع �ل��ى التنب�ؤات
اجلوية ،وا�ستخدام تقنيات الذكاء
اال�صطناعي.
وبهذه املنا�سبة قال �سعادة الدكتور
ع� �ب ��داهلل امل� �ن ��دو� ��س ،م��دي��ر املركز

ال��وط�ن��ي ل�ل�أر� �ص��اد رئ�ي����س االحتاد
الآ�سيوي للأر�صاد اجل��وي��ة" :يعد
حت��دي��د امل���ش��اري��ع البحثية امل�ؤهلة
ل �ل �ح �� �ص��ول ع �ل��ى م �ن �ح��ة برنامج
الإم��ارات لبحوث علوم اال�ستمطار
مرحلة حمورية ومهمة ،حيث جاء
ال�برن��ام��ج لي�شكل داع �م �اً رئي�سياً
للجهود العلمية الدولية يف جمال
اال�ستمطار متا�شياً م��ع توجيهات
القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات،
ونحن نتطلع �إىل �أن ت�شكل امل�شاريع
املختارة رافداً معرفياً وعلمياً مهماً،
و�أن ت�ت�رك �أث� � ��راً م�ل�م��و��س�اً ي�صب
يف امل�ساعي العاملية للحد م��ن ُ�ش ّح
املياه".
وق� ��د مت اخ �ت �ي��ار ق��ائ �م��ة البحوث
الأول�ي��ة الـت�سعة بعد عملية تقييم
دق� �ي� �ق ��ة ام � �ت� ��دت ل �� �ش �ه��ر وانتهت
ب��اج �ت �م��اع جل �ن��ة امل��راج �ع��ة الفنية
ال��دول�ي��ة اف�ترا��ض�ي�اً خ�لال الفرتة
من  17ولغاية  19مايو الختيار

القائمة النهائية للبحوث املر�شحة
يف ه��ذه امل��رح�ل��ة .وج ��رت املفا�ضلة
بني جمموعة متنوعة من البحوث
بلغت  81م�شروعاً بحثياً تقدّم بها
 378باحثاً وعاملاً وخبرياً ينت�سبون
لـ  159م�ؤ�س�سة بحثية تتواجد يف
 37دولة وتتوزع على خم�س قارات.
وق ��د مت حت��دي��د ال �ب �ح��وث الأولية

امل �خ �ت��ارة ب �ن��ا ًء ع�ل��ى �أرب �ع��ة معايري
�أ� �س��ا� �س �ي��ة ه� ��ي :اجل� � ��ودة العلمية
وم��دى ال�ت��أث�ير ،واخل�ب�رة العلمية
للفريق البحثي و�إمكانية التطبيق،
والتعاون متعدد التخ�ص�صات عرب
� �ش��رك��اء �أك��ادمي �ي�ي�ن وم ��ن القطاع
وحكوميني ،وال �ق��درة على تطوير
جم� ��ال ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي اخلا�ص
ب��اال� �س �ت �م �ط��ار يف دول � ��ة الإم � � ��ارات
واملناطق الأخرى من العامل.
وب��دوره��ا �أ� �ش��ادت ع�ل�ي��اء املزروعي،
م��دي��رة ب��رن��ام��ج الإم � ��ارات لبحوث
ع �ل��وم اال� �س �ت �م �ط��ار ،ب �ج �ه��ود جلنة
املراجعة الفنية الدولية التي ركزت
على درا�سة وتدقيق جمموعة مهمة
م ��ن امل �� �ش��اري��ع ال�ب�ح�ث�ي��ة امل�ستلمة
��ض�م��ن ال � ��دورة ال��راب �ع��ة للربنامج
واخ �ت �ي��ار �أف���ض�ل�ه��ا ل�لان �ت �ق��ال �إىل
جولة التقييم التالية.
وقالت املزروعي" :متيزت املقرتحات
البحثية امل�ستلمة يف الدورة الرابعة

م��ن ال�برن��ام��ج بنوعيتها وقيمتها
ال �ع �ل �م �ي��ة ال �ع��ال �ي��ة ،وه � ��ذا ب� ��دوره
تطلب م��ن �أع���ض��اء اللجنة الفنية
الدولية للربنامج بذل جهود كبرية
للمفا�ضلة ب�ين ال�ب�ح��وث وحتديد
�أك�ث��ره� ��ا مت � �ي ��زاً ب ��االع �ت �م ��اد على
معايري دقيقة ت�ضمن م�ساهمتها يف
تعزيز عمليات اال�ستمطار وتوظيف
تقنيات م�ت�ط��ورة وم�ب�ت�ك��رة يف هذا
امل�ج��ال بالإ�ضافة �إىل دع��م اجلهود
ال�ب�ح�ث�ي��ة ال �ق��ائ �م��ة ح��ال �ي �اً ب�أفكار
ج ��دي ��دة مل��وا� �ص �ل��ة ال �ن �ه��و���ض بهذا
احل�ق��ل ال�ع�ل�م��ي امل�ه��م ال ��ذي ي�شكل
داعماً رئي�سياً ل�ضمان الأم��ن املائي
العاملي".
و� �ض �م��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة الدولية
للربنامج عدداً من �أف�ضل اخلرباء
م ��ن ك��اف��ة �أن� �ح ��اء ال �ع ��امل والذين
يتخ�ص�صون يف جمموعة متنوعة
م��ن امل �ج ��االت مب��ا يف ذل ��ك تعديل
ال �ط �ق �� ��س ،وال� �ن� �م ��ذج ��ة ال �ع ��ددي ��ة

ل �ب��رام � ��ج ال� �ط� �ق� �� ��س ،وال� �ف� �ي ��زي ��اء
الدقيقة لل�سحب ،والهباء اجلوي،
واال� �س �ت �� �ش �ع��ار ع ��ن ب �ع��د ،وال ��ذك ��اء
اال�صطناعي.
وق��د مت��ت دع��وة �أ��ص�ح��اب امل�شاريع
املختارة لإع��داد وتقدمي مقرتحات
ب �ح �ث �ي��ة ك��ام �ل��ة يف م ��وع ��د �أق�صاه
منت�صف الليل بتوقيت جرينيت�ش
يوم � 26أغ�سط�س  .2021وعقب

ا�ستالم البحوث النهائية� ،ستقوم
اللجنة الفنية الدولية باالجتماع
جم ��دداً لتقييم ال�ب�ح��وث النهائية
واخ �ت �ي��ار �أف���ض�ل�ه��ا ل�ل�ح���ص��ول على
منحة الربنامج.
وي�شهد ه��ذا ال�ع��ام ال ��دورة الرابعة
من برنامج الإم��ارات لبحوث علوم
اال� �س �ت �م �ط��ار ،ح �ي��ث ��س�ي�ت��م تقدمي
م�ن�ح��ة ت�ب�ل��غ ق�ي�م�ت�ه��ا  1.5مليون

دوالر �أمريكي موزعة على � 3سنوات
لكل واح��د من املقرتحات البحثية
الفائزة .و�سوف ت�ساهم هذه املنح يف
االنتقال بهذه البحوث �إىل مرحلة
التطبيق ع�ل��ى �أر� ��ض ال��واق��ع ،على
�أن ي�ب��د�أ تنفيذها يف غ�ضون �شهر
من �إعالن �أ�سماء امل�شاريع البحثية
احل��ا� �ص �ل��ة ع �ل��ى امل �ن �ح��ة يف يناير
.2022

الطوارئ والأزمات والرتبية تعلنان عن بروتوكول اختبارات ال�صف الثاين ع�شر يف املدار�س
•• �أبوظبي -وام:

 �أعلنت وزارة الرتبية والتعليم
والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزم � � � � � ��ات وال � � � �ك� � � ��وارث ..عن
ال�ب�روت ��وك ��ول الوطني املنظم
الخ�ت�ب��ارات طلبة ال�صف الثاين
ع�شر واملقرر عقدها يف املدار�س
احل�ك��وم�ي��ة وامل ��دار� ��س اخلا�صة
التي تطبق منهاج وزارة الرتبية
والتعليم على م�ستوى الدولة

وحتديدا يف �شهر يونيو املقبل.
ويت�ضمن ال�بروت��وك��ول تطبيق
حزمة من الإجراءات االحرتازية
وال��وق��ائ�ي��ة وذل��ك ب�ه��دف �ضمان
ت��وف�ي�ر �أع �ل ��ى معايري ال�صحة
وال� ��� �س�ل�ام ��ة ل �ط �ل �ب��ة امل� ��دار�� ��س
وال� �ك ��وادر الإداري � ��ة والتعليمية
وكوادر اخلدمات امل�ساندة.
ووف� �ق ��ا ل �ق��واع��د ال�ب�روت ��وك ��ول،
ف�إنه يتوجب على جميع الفئات
املعنية ،وهي طلبة ال�صف الثاين

ع�شر وال �ك��ادر الإداري والكادر
التعليمي واخل��دم��ات امل�ساندة
تنظيم وحرا�سة ومتوين ونظافة
�إب � � ��راز ن �ت �ي �ج��ة فح�ص PCR
�سلبية يف ي��وم ال�ث�لاث��اء املوافق
 8يونيو  2021وي��وم الأحد
املوافق  13يونيو  2021على
�أال ت��زي��د م��دة نتيجة الفح�ص
عن �أربعة �أيام.
وحدد الربوتوكول جمموعة من
ال�ضوابط العامة� ،شملت �ضرورة

الو�صول �إىل املدر�سة خالل 30
دق �ي �ق��ة كحد �أق �� �ص��ى م ��ن وقت
االختبار املحدد ،و�أنه �سيتم فتح
باب الدخول قبل  60دقيقة من
وقت االختبار.
ك � �م� ��ا مي � �ن� ��ع �أول� � � �ي � � ��اء الأم � � � ��ور
وامل � � ��راف� � � �ق � � ��ون ل� �ل� �ط� �ل� �ب ��ة من
االخ� �ت�ل�اط ب��ال�ط�ل�ب��ة الآخرين
واق� �ت� ��� �ص ��ار ت� ��واج� ��ده� ��م داخ � ��ل
ال�سيارات وو�سائل النقل فقط،
وي�ستثنى من ذلك �أ�صحاب الهمم

كما يجب عليهم �إج��راء فح� ص
PCR املطلوب ،م�ث��ل جميع
ال �ف �ئ��ات امل �ع �ن �ي��ة بالربوتوكول
واالل �ت��زام ب��الإج��راءات الوقائية
واالحرتازية.
و�أكد الربوتوكول �ضرورة التزام
ال �ط �ل �ب��ة وك ��اف ��ة ال � �ك� ��وادر بعدم
ال��ذه��اب �إىل املن�ش�آت التعليمية
ع �ن��د ال �� �ش �ع��ور ب � ��أي� ��ة�أع� ��را�� ��ض
الإ�� �ص ��اب ��ة ب��ال �ف�ي�رو���س �أو �أي ��ة
�أعرا�ض تنف�سية.

و�سيتم مراعاة كافة الإجراءات
االحرتازية والوقائية يف قاعات
ال �ب�روت ��وك ��والت م �ث��ل التباعد
اجل�سدي ولب�سالكمام.
ووفقا لربوتوكول ،ف�إنه ي�ستثنى
م � ��ن احل � �� � �ض� ��ور ل�ل�اخ� �ت� �ب ��ارات
الطلبة امل�صابني بالفريو�س �أو
امل�خ��ال�ط�ين للم�صابني و�سيتم
ات� �ب ��اع �إج � � ��راء �آخ � ��ر لت�أديتهم
لالمتحان ،وااللتزام بالإجراءات
الوقائية واالحرتازية.

تناق�ش االجتماعات مو�ضوعات متعلقة مب�ستقبل العمل وتنقل العمالة بني دول الإر�سال واال�ستقبال

الوطني للأر�صاد :هزتان
�أر�ضيتان يف دبا الفجرية
•• �أبوظبي -وام:

�سجلت ال�شبكة الوطنية لر�صد الزالزل التابعة للمركز الوطني للأر�صاد
�صباح �أم�س هزتني �أر�ضيتني على �ساحل دبا الفجرية الأوىل بقوة 3.1
درح��ة على مقيا�س ريخرت ال�ساعة  04:54والثانية بقوة  2.3درجة
ال�ساعة  07:24ح�سب التوقيت املحلي للدولة .وقال املركز  -يف بيان له -
�إن الهزتني وقعتا على عمق  5كيلومرتات و�شعر ال�سكان بهما لعدة ثواين
ولي�س لهما ت�أثري �أو �أ�ضرار .و�أو�ضح املركز �أن �سبب حدوث هذه الهزات هو
وجود فوالق �أر�ضية باملنطقة  ..م�شريا �إىل �أنه من خالل ر�صد الن�شاط
الزلزايل يف هذه املنطقة خالل الع�شر �سنوات املا�ضية منذ �إن�شاء ال�شبكة
الحظنا �أن هذا الن�شاط ي�تراوح بني اخلفيف واملتو�سط وقد يتكرر عده
مرات خالل ال�سنة ويعترب ن�شاطا طبيعيا.

الإمارات ت�ست�ضيف اجتماعات كبار امل�س�ؤولني يف م�سار حوار �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

ت���س�ت���ض�ي��ف دول� ��ة االم � � ��ارات عرب
من�صة اف�ترا��ض�ي��ة مت تطويرها
حمليا اج�ت�م��اع��ات " م���س��ار حوار
�أبوظبي" ال�ت��ي انطلقت اعمالها
ام����س برئا�سة ال��دول��ة ومب�شاركة
اك�ثر � 200شخ�ص ميثلون كبار
امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن يف اجل� �ه ��ات املعنية
مبلفات العمل يف ال��دول االع�ضاء
يف احل��وار واخل�براء وممثلني عن
ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص ومم �ث �ل�ي�ن عن
املنظمات الدولية املعنية بق�ضايا
العمل ب�صفة مر اقبني.
وت�ستمر االج �ت �م��اع��ات ح�ت��ى 27
ال �� �ش �ه��ر اجل � ��اري وذل � ��ك يف اط ��ار
ال �ت �ح �� �ض�ير ل�ل�م�ل�ت�ق��ى ال�ساد�س

للوزراء املعنيني مبلفات العمل يف
ال ��دول االع���ض��اء وامل �ق��رر انعقاده
خ�ل�ال ال ��رب ��ع االخ�ي��ر م ��ن العام
اجلاري.
وي�شكل " م���س��ار ح ��وار �أبوظبي"
ال � ��ذي ان �ط �ل��ق يف ال� �ع ��ام 2008
م�ن�برا ل�ل�ح��وار وال�ت���ش��اور وتبادل
االف �ك��ار و�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات حول
الق�ضايا الرئي�سية املتعلقة بالعمل
التعاقدي امل�ؤقت مبا يدعم تطوير
ال �� �ش ��راك ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ومتعددة
االطراف وتعزيز الفوائد التنموية
لتنقل العمالة بني الدول االع�ضاء
املر�سلة وامل�ستقبلة للعمالة يف �إقليم
�آ� �س �ي��ا وال�ب��اف���س�ي��ك وع ��دده ��ا 16
دول��ة ت�شمل دول جمل�س التعاون
ل ��دول اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي وماليزيا

وافغان�ستان وبنغالدي�ش والهند
وان��دون �ي �� �س �ي��ا ون �ي �ب��ال وباك�ستان
والفلبني و�سريالنكا وفيتنام.
و�أكد �سعادة عبد اهلل النعيمي وكيل
وزارة امل ��وارد الب�شرية والتوطني
امل �� �س��اع��د ل�لات �� �ص��ال والعالقات
الدولية �ضرورة ان ت�شكل �صياغة
� �س �ي��ا� �س��ات �أ� � �س ��واق ال �ع �م��ل حمور
�أول��وي��ات ال�ت�ع��اون امل�ستقبلي بني
ح� �ك ��وم ��ات ال � � ��دول االع� ��� �ض ��اء يف
احلوار.
وق � � ��ال يف ال �ك �ل �م��ة االفتتاحية
ل�لاج�ت�م��اع��ات �إن �ن��ا ن��دخ��ل حقبة
ج ��دي ��دة م ��ن ال �ن �م��و االقت�صادي
وذل� ��ك ب��ال �ت��وازي م��ع التغيريات
امل�ح��وري��ة يف �أ� �س��واق العمل والتي
فر�ضتها التقنيات احلديثة والدور

املتزايد للمر�أة يف املجتمعات وهو
م� ��ا ي �ف ��ر� ��ض ع �ل �ي �ن��ا اال� �س �ت �ع ��داد
للتعامل مع هذه املتغريات ال �سيما
من حيث اتخاذ القرارات امل�ستندة
�إىل �أدل��ة قوية مبنية على البحث
العلمي.
و�شدد على �أهمية تطوير التعاون
ب�ي�ن ال� � ��دول االع� ��� �ض ��اء يف ح ��وار
�أب��وظ �ب��ي وال���س�ع��ي احل�ث�ي��ث نحو
ب�ل��ورة ر�ؤى م�شرتكة يف الق�ضايا
امل �ط��روح��ة ع�ل��ى ط��اول��ة النقا�ش
الأمر الذي من �ش�أنه متكني هذه
ال � ��دول م��ن م��واج �ه��ة التحديات
امل�ستقبلية لأ�سواق العمل.
وتناق�ش االج�ت�م��اع��ات ح��زم��ة من
امل��و� �ض��وع��ات و�أوراق ال �ع �م��ل من
بينها االجتاهات الأ�سا�سية لأ�سواق

ال �ع �م��ل يف دول جم�ل����س التعاون
واحتياجاتها من العمالة املاهرة
يف ظ��ل ال�سعى نحو ار� �س��اء ركائز
اق�ت���ص��اد امل�ع��رف��ة وت ��أث�ي�ر جائحة
كوفيد  19على العمل يف الدول
االع�ضاء وا�ستثمار التكنولوجيا
يف ح��وك �م��ة ت �ن �ق��ل ال �ع �م��ال��ة بني
هذه ال��دول وفر�ص و�أف��اق حتقيق
التكامل بني احل��وارات الإقليمية
وال ��دول� �ي ��ة ب �� �ش ��أن ه �ج��رة العمل
امل�ؤقت.
وت�شري ال��درا��س��ات املعرو�ضة على
ج��دول �أع�م��ال االجتماعات والتي
�شاركت يف �إع��داده��ا نخبة خمتارة
م��ن اخل�ب�راء وال�ب��اح�ث�ين� ،إىل �أن
اال�سرتاتيجيات التي اتبعتها دول
اخلليج العربي لتنويع اقت�صاداتها

� �س �ت ��ؤدي �إىل ال �ت��وج��ه ب �ع �ي �دًا عن
ال���ص�ن��اع��ات كثيفة االع�ت�م��اد على
ال �ع �م��ال��ة و� �س �ي�ت�رت��ب ع �ل��ى ذلك
جمموعة من النتائج التي �ست�ؤثر
ع�ل��ى �أ� �س ��واق ال�ع�م��ل يف امل�ن�ط�ق��ة ،
م��ن �أه �م �ه��ا ارت� �ف ��اع ال �ط �ل��ب على
جم �م��وع��ة ج ��دي ��دة م ��ن امل� �ه ��ارات
ال� �س �ي �م��ا يف جم � ��ال تكنولوجيا
املعلومات واالت���ص��االت وجماالت
العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
والريا�ضيات.
وم� � � ��ن امل � � �ق� � ��رر ان ي � �ت� ��م خ �ل�ال
االجتماعات ت�سمية رئي�سا جديدا
ل �ي �ت ��وىل رئ ��ا�� �س ��ة "م�سار ح� ��وار
�أبوظبي" خلفا ل��دول��ة الإم ��ارات
العربية املتحدة التي تنتهي فرتة
رئا�ستها يف العام .2022
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ال�شارقة للرتاث ي�شارك ب�أكرث من  300عنوان يف �أبوظبي للكتاب
•• ال�شارقة-وام:

04

ي�شارك معهد ال�شارقة للرتاث يف معر�ض �أبوظبي ال��دويل للكتاب
يف دورت ��ه ال �ـ  30ال�ت��ي ت�ستمر ح�ت��ى  29م��اي��و اجل ��اري ب ��أك�ثر من
 300ع�ن��وان يف �شتى جم��االت ال�ت�راث الثقايف وال�ت��اري��خ والثقافة
واالنرتبولوجيا ومن بينها �أحدث الإ�صدارات.
وقال �سعادة الدكتور عبدالعزيز امل�سلم ،رئي�س معهد ال�شارقة للرتاث
يندرج �إ��ص��دار ه��ذا الكم النوعي من الكتب واملن�شورات �ضمن ر�ؤية
املعهد الثقافية ال�شاملة واملتكاملة والرامية �إىل رفد ال�ساحة الثقافية
بنتاجات علمية قيمة تراعي املعايري العلمية وال�ضوابط الأكادميية
امل�ت�ع��ارف عليها يف جم��ال الن�شر وال�ت��ي تت�سق م��ع م�شروع ال�شارقة
الثقايف وتتوافق مع توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان

بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة ال�سامية
والرامية �إىل بناء ج�سور املعرفة عرب الكتاب من خالل اختيار عناوين
�شيقة ذات م�ضامني ثرية ت�سهم يف بلورة الوعي الثقايف و�إثراء املكتبة
الإماراتية والعربية باجلديد واملفيد يف الثقافة وال�تراث والتاريخ
والآداب والعلوم والأنرثوبولوجيا واملو�ضوعات ذات ال�صلة.
و�أ��ض��اف يعمل املعهد على �إث��راء امل�شهد الثقايف واملكتبة الإماراتية
والعربية بعناوين غنية ومتنوعة يف جماالت الثقافة والفكر والتاريخ
واالنرتبولوجيا وغريها من املعارف يف كل منا�سبة  ..م�شريا �إىل �أن
ه��ذه امل�شاركة تعترب الأوىل م��ن نوعها يف معر�ض �أبوظبي الدويل
للكتاب و ن�أمل �أن حتقق �إ�ضافة نوعية مبا نقدمه من عناوين متنوعة
على غ��رار م�شاركتنا يف معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب ال��ذي حقق
جناحا باهرا يف دورته اال�ستثنائية املنعقدة العام املا�ضي .

من جانبه �أ�شار الدكتور مني بونعامه مدير �إدارة املحتوى والن�شر
باملعهد �إىل �أن املعهد خطا خطوات مت�سارعة يف جمال الن�شر �أكدت على
م�ستوى عال يف �صناعة الكتاب ون�شر املعرفة �ضمن الر�ؤية املتكاملة
التي يعمل املعهد على حتقيقها  ..الفتا �إىل �أن هذه امل�شاركة تعترب
واح��دة من امل�شاركات املهمة التي ت�سهم يف �إط�لاع الباحثني والكتاب
واملتابعني على جهود املعهد يف الن�شر.
و�أ�ضاف اخرتنا جمموعة من العناوين املهمة التي تعمل على توثيق
ال�تراث الإم��ارات��ي وت�أ�صيله وحتقيقه مبا يتما�شى مع ر�ؤي��ة املعهد
ور�سالته الرامية �إىل تعزيز املعارف الرتاثية وتوفري مكتبة علمية
للجميع.
ومن الإ�صدارات التي ي�شارك بها املعهد  ..املو�سوعة الإماراتية للحرف
واملهن وال�صناعات التقليدية للباحث ح�سن الغردقة ومعاين الكلمات

العامية يف اللهجة الإم��ارات �ي��ة للدكتور ��س��امل القمزي ومل�ح��ات �إىل
الداللة اللغوية لأ�سماء املوا�ضع ال�شرقية من الإمارات للباحث حممد
احل���س��اين ال���ش��ارق��ة يف ك�ت��اب��ات ال��رح��ال��ة ال�بري�ط��اين ول�ي��م بلجريف
للدكتور منـي بونعامه وال�ي��ازرة للدكتور حمد بن �صراي والباحث
ع �ب��داهلل ال�ه��ام��ور و ح�صن ال��ذي��د للباحث خليفة الطنيجي وعلم
الأوبئة يف الرتاث العربي للدكتور خالد حربي.
كما ت�شمل النخلة النوبية للدكتورة ناهد بابا احل�ضارة الإ�سالمية يف
جنوب �شرق �أوروب��ا للدكتور م�سعود �إدري�س والدكتور حممد علي و
الثقافة العربية والإ�سالمية يف مقدونيا وكو�سوفا للدكتور �إ�سماعيل
�أحمدي و �سرية الراوي حممد خلفان الزعابي للدكتور عبداهلل جمعة
املغني ومقاربات نقدية حول مو�سوعة الكائنات اخلرافية ملجموعة
م�ؤلفني و فنون �أ�صيلة للفنان علي الع�شر وغريها الكثري.

خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان يتفقد من�صة الأر�شيف الوطني

من�صة الأر�شيف الوطني بد�أت فعالياتها يف �أول �أيام �أبوظبي الدويل للكتاب
•• ابوظبي-الفجر:

تفقد �سمو ال�شيخ خالد بن حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي رئي�س
مكتب �أبوظبي التنفيذي -املن�صة
التي ي�شارك بها الأر�شيف الوطني
يف الن�سخة الثالثني من معر�ض
�أب��وظ�ب��ي ال ��دويل ل�ل�ك�ت��اب ،واطلع
�سموه على الفعاليات والن�شاطات
ال �ت��ي حت �ف��ل ب �ه��ا امل �ن �� �ص��ة ،والتي
ت�ؤكد الدور الذي ي�ؤديه الأر�شيف
ال��وط�ن��ي يف ح�ف��ظ ذاك ��رة الوطن
ل �ل��أج � �ي� ��ال ،ج � ��اء ذل � ��ك يف حفل
اف �ت �ت��اح ال � ��دورة احل��ال �ي��ة ملعر�ض
�أب��وظ �ب��ي ال � ��دويل ل �ل �ك �ت��اب ،وقد
ك��ان يف ا�ستقبال �سموه يف املن�صة
��س�ع��ادة ال��دك �ت��ور ع�ب��د اهلل حممد
ال��ري �� �س��ي م ��دي ��ر ع� ��ام الأر�شيف
ال��وط�ن��ي و��س�ع��ادة عبد اهلل ماجد
�آل علي املدير التنفيذي للأر�شيف
الوطني.
وتفقد �سموه �أرك ��ان املن�صة التي

كانت حتفل بالإ�صدارات النوعية
امل��وث �ق��ة وامل �ت �ن��وع��ة ،واط �ل��ع على
�أح � ��دث الإ�� � �ص � ��دارات ال �ت��ي توثق
جوانب مهمة من تاريخ الإمارات
واملنطقة ،وعلى ال�صور التي توثق
ع �م��ق ال �ع�ل�اق��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة بني
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة

وجمهورية �أملانيا االحتادية ،وتربز
�أهمية ه��ذه العالقات التي بنيت
ع�ل��ى �أ� �س ����س ق��وي��ة وم�ت�ي�ن��ة ت ��زداد
ت �ط��وراً وازده� � ��اراً يف ظ��ل القيادة
الر�شيدة لدولة الإم��ارات العربية
املتحدة.
ويف ال ��رك ��ن اخل ��ا� ��ص بالرتميم

ا��س�ت�م��ع ��س�م��وه �إىل � �ش��رح مف�صل
ع��ن ال��دور ال��ذي ي��ؤدي��ه الأر�شيف
الوطني يف جم��ال حفظ الوثائق
ال �ت��اري �خ �ي��ة وت��رم�ي�م�ه��ا ي�ستفيد
م�ن�ه��ا ال �ب��اح �ث��ون يف ك�ت��اب��ة تاريخ
دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة،
واجل �ه��ود ال �ت��ي ي�ب��ذل�ه��ا يف �سبيل

ت�ع��زي��ز االن �ت �م��اء ل�ل��وط��ن وال ��والء
للقيادة احلكيمة ،وتر�سيخ الهوية
الوطنية لدى �أبناء املجتمع.
واطلع �سموه والوفد املرافق على
��ص�ح�ي�ف��ة االحت � ��اد ال �ت��ي عر�ضها
الأر�شيف الوطني يف املن�صة ،والتي
توثق لأول معر�ض كتاب �أقيم يف
�أبوظبي يف دي�سمرب عام ،1974
وك� ��ان ه ��ذا امل �ع��ر���ض � �ش��اه��داً عل
اهتمام الباين وامل�ؤ�س�س ال�شيخ زايد
بن �سلطان –طيب اهلل ثراه -ببناء
الإن�سان املثقف وبن�شر املعرفة بني
جميع فئات املجتمع ،وعلى نهجه
�سارت قيادتنا الر�شيدة وهي تعزز
مكانة العلم والثقافة.
هذا وقد ب��د�أت فعاليات الأر�شيف
ال��وط �ن��ي م �ن��ذ � �ص �ب��اح �أول �أي� ��ام
املعر�ض بعدد من الور�ش القرائية
االف�ترا��ض�ي��ة ،ك��ان �أول �ه��ا يف كتاب
(زاي��د م��ن التحدي �إىل االحتاد)
ت � �ن ��اول ��ت ف �ي �ه ��ا ه� �ن ��د ال ��زع ��اب ��ي
�أخ� ��� �ص ��ائ ��ي ب� ��رام� ��ج ت �ع �ل �ي �م �ي��ة يف
الأر�شيف الوطني  -مولد ال�شيخ

زاي ��د وتعليمه ،ون���ش��أت��ه وجهوده
العظيمة م��ن �أج ��ل ت�شييد �صرح
االحت ��اد .و�أك ��دت يف ال��ور��ش��ة التي
تابعها ع��دد كبري م��ن الطلبة �أن
املغفور له –ب�إذن اهلل -ال�شيخ زايد
�سيظل رمز ال�شجاعة والت�ضحية
يف �سبيل الق�ضايا النبيلة ،ماث ً
ال يف
ذاكرة وقلوب الأجيال يف الإمارات،
وجولة افرتا�ضية يف املن�صة التي
ي�شارك بها الأر��ش�ي��ف الوطني يف
املعر�ض.
ويف م�ساء اليوم الأول من املعر�ض
قدم الدكتور �صديق جوهر خبري
ال�ترج �م��ة يف الأر� �ش �ي��ف الوطني
حم��ا� �ض��رة اجل �غ��راف �ي��ة اللغوية
وامل� ��� �ص ��احل ��ات ال �ت ��اري �خ �ي ��ة :من
�آ�سيا �إىل دول االحت��اد الأوروب ��ي،
وق � ��د ا� �س �ت �ط �ل��ع ف �ي �ه��ا املحا�ضر
ال�ت�ن��وع ال�ل�غ��وي وال �ث �ق��ايف يف عدد
م��ن الأق �ط��ار الآ��س�ي��وي��ة ويف دول
االحت� � ��اد الأوروب � � � ��ي م ��ن منظور
ت��اري �خ��ي ول �غ��وي وي���ش�ير البحث
�إىل التعددية اللغوية يف الإمارات

وال� �ت ��ي مت�خ���ض��ت ع �ن �ه��ا تعددية
ث �ق��اف �ي��ة م � ��وازي � ��ة ح �ي ��ث يعي�ش
�أك�ث�ر م��ن مئتي جن�سية يف وطن
واح ��د ي�ت�ح��دث��ون ل �غ��ات ولهجات
خمتلفة وجتمعهم ثقافة هجينة

ه��ي ث�ق��اف��ة ال�ت���س��ام��ح ال�ت��ي ت�سود
املجتمع الإم��ارات��ي املعا�صر والتي
جت�سد معنى التعاي�ش الإن�ساين
يف املجتمعات املتح�ضرة يف الألفية
اجلديدة.

الأر�شيف الوطني يرعى �إ�صدار كتاب «حتت راية االحتاد» الذي جرى توقيعه يف �أبوظبي الدويل للكتاب
•• ابوظبي-الفجر:

رع��ى الأر��ش�ي��ف الوطني تد�شني
كتاب (حتت راية االحتاد) مل�ؤلفة
م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ح �ن �ي��ف ح�سن
القا�سم والذي ُطبع برعاية ودعم
الأر� �ش �ي��ف ال��وط�ن��ي م��ن منطلق
ح��ر� �ص��ه ع �ل��ى دع ��م الإ�� �ص ��دارات
الوطنية التاريخية.
وق� ��د ن �ظ��م الأر�� �ش� �ي ��ف الوطني
ب�ح���ض��ور ��س�ع��ادة ال��دك�ت��ور عبداهلل حم�م��د ال��ري���س��ي م��دي��ر عام
الأر�شيف الوطني  -حفل توقيع
ل �ك �ت��اب (حت � ��ت راي� � ��ة االحت� � ��اد)
يف ث ��اين �أي� ��ام م�ع��ر���ض �أبوظبي
ال��دويل للكتاب  ،2021وي�أتي
ه ��ذا ال �ك �ت��اب خ�لا� �ص��ة خم�سني
عاماً من الذاكرة التي يفخر بها
امل��ؤل��ف ،وه��ي حافلة بالإجنازات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،وق� � ��د مت �إط �ل�اق� ��ه
ب� ��ال � �ت� ��زام� ��ن م � ��ع االح � �ت � �ف� ��االت
باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات

العربية املتحدة ،ومرور خم�سني
عاماً على قيام االحتاد.
ويع ّد كتاب (حتت راي��ة االحتاد)
� �س�يرة ذات �ي��ة ث��ري��ة ،ي ��روي فيها
امل� ��ؤل ��ف ب ��أ� �س �ل��وب ��س�ه��ل جت ��ارب
�إن�سانية ومهنية فريدة وناجحة،

وي � �ق ��دم خ� �ب��رات غ �ن �ي��ة ،ويثري
ق�ضايا مهمة ،وك��ل ذل��ك يجعل
من الكتاب م�صدر �إلهام وتوعية
ل�شباب الإم��ارات الذين يعملون
على حتقيق �أهداف الوطن.
ويف التقدمي ي�شيد معايل ال�شيخ

ن �ه �ي��ان م �ب��ارك �آل ن �ه �ي��ان وزير
الت�سامح بالكتاب ،وي�ؤكد �أنه ي�أتي
جت�سيداً لقول الباين وامل�ؤ�س�س
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
طيب اهلل ثراه "�أن التاريخ يندثر
م ��ا مل ي �ت��م تدوينه" ،وي�شيد

معاليه مب�سرية امل�ؤلف الناجحة
والتي تغطي ما يقارب خم�سني
عاماً ،و�أن ث��راء الكتاب �سيجعله
ممتعاً للقارئ.
وت �� �ش�ي�ر � �ص �ف �ح��ات ال �ك �ت��اب �إىل
�أن امل ��ؤل��ف ع��ا���ش يف زم ��ن مليء

بالتحوالت والأح ��داث التي كان
لها بالغ الأثر يف تطور املجتمع،
وي�ع�بر امل ��ؤل��ف ع��ن اع �ت��زازه ب�أنه
كان م�شاركاً يف �صناعة امل�ستقبل
و�شاهداً على �أحداث ا�ستثنائية.
ويوثق امل�ؤلف يف كتابه (حتت راية

االحت��اد) �أه��م الأح ��داث وامللفات
والق�ضايا ال�ت��ي عا�صرها �أثناء
ع�م�ل��ه ال��ر��س�م��ي وزي� ��راً للرتبية
والتعليم ،ووزي ��راً لل�صحة ،لكي
ي �ع � ّرف الأج �ي��ال ال���ش��اب��ة بحجم
التحديات والأعباء التي واجهها

تو�سيع نطاق برنامج اجلينوم الإماراتي
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت مبادلة للرعاية ال�صحية
ال�ي��وم �أن�ه��ا �ستخ�ص�ص �أرب�ع��ة من
م��راف�ق�ه��ا امل�ت�م�ي��زة ل��دع��م برنامج
اجل �ي �ن��وم الإم � ��ارات � ��ي م ��ن خالل
ت�سخريها ل�ت�ك��ون مب�ث��اب��ة مراكز
جل �م��ع ال �ع �ي �ن��ات م ��ن الراغبني
بامل�شاركة يف الربنامج الواعد الذي
م��ن املتوقع �أن ي�ساهم يف تر�سيخ
مكانة الإم ��ارات كوجهة رائ��دة يف
جمال الطب والت�شخي�ص الدقيق
والرعاية ال�صحية الوقائية.
وي ��أت��ي ه��ذا الإع �ل�ان مت��ا��ش�ي�اً مع
توجيهات دائرة ال�صحة يف �أبوظبي
بتو�سيع ن�ط��اق ب��رن��ام��ج اجلينوم
الإماراتي يف جميع �أنحاء �أبوظبي
وزي��ادة �إج�م��ايل ع��دد مواقع جمع
العينات �إىل  18موقعاً.
ويُعد برنامج اجلينوم الإماراتي
ثمرة ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني
دائ��رة ال�صحة يف �أبوظبي و�شركة
"جي  "42ل �ل��رع��اي��ة ال�صحية
وي� � �ه � ��دف �إىل ر� � �س� ��م اخل� ��ارط� ��ة
اجلينية املرجعية وفهم الرتكيبة
اجلينية مل��واط�ن��ي دول��ة الإم ��ارات
ومعرفة امل�سببات الوراثية للعديد

من الأمرا�ض.
وجن � � ��ح ال �ب��رن � ��ام � ��ج ب ��ال� �ف� �ع ��ل يف
ت ��أ� �س �ي ����س �أول ق� ��اع� ��دة بيانات
م��رج �ع �ي��ة ح��دي �ث��ة للإماراتيني
بنا ًء على عينات احلم�ض النووي
ال��ري �ب��وزي م�ن�ق��و���ص الأك�سجني
ال� �ت ��ي مت ج �م �ع �ه��ا م� ��ن 1000
م��واط��ن حيث مت حتليل العينات
ب��ا� �س �ت �خ��دام م �ن �� �ص��ات الت�سل�سل
اجليني من اجليل الثالث واجليل
املقبل املتطورة املدعومة بالذكاء
اال�صطناعي وي�ت��م تو�سيع نطاق
الربنامج الآن لي�شمل ع��دد �أكرب

من امل�شاركني.
وجاء الإعالن عن املبادرة اجلديدة
ل �ـ "مبادلة ل�ل��رع��اي��ة ال�صحية"
خالل حدث خا�ص �أُقيم يف مركز
�إم�بري��ال كوليدج ل�ن��دن لل�سكري
حيث ق��ام كبار امل�س�ؤولني بجولة
يف امل ��رك ��ز ل�ل��إع�ل�ان ر� �س �م �ي �اً عن
ج �ه��وده��م ال �ت �ع��اون �ي��ة و�ستتو�سع
مراكز جمع العينات من امل�شاركني
اجل � � � ��دد يف ب� ��رن� ��ام� ��ج اجل� �ي� �ن ��وم
الإماراتي لت�شمل عدد من املرافق
ال�ت��اب�ع��ة ل�شبكة م�ب��ادل��ة للرعاية
ال���ص�ح�ي��ة وه ��ي م��رك��ز �إم�ب�ري ��ال

ك��ول �ي��دج ل �ن��دن ل�ل���س�ك��ري ومركز
ال �ع��ا� �ص �م��ة ل �ل �ف �ح ����ص ال�صحي
وم�ست�شفى هيلث بوينت بالإ�ضافة
�إىل م�ست�شفى كليفالند كلينك
�أبوظبي.
ك �م��ا � �س �ت��دع��م م �ب��ادل��ة للرعاية
ال �� �ص �ح �ي��ة خ� �ب ��راء "جي "42
ب�إحدى وحداتها الطبية املتنقلة
وامل ��زودة ب��أح��دث التجهيزات مما
ي�سهم يف ت��و��س�ي��ع ن �ط��اق امل�شروع
يف م��وق �ع��ه اجل� ��دي� ��د يف جزيرة
احلديريات.
وق � � ��ال ح �� �س��ن ج ��ا�� �س ��م النوي�س

الرئي�س التنفيذي ملبادلة للرعاية
ال�صحية �أن ه��ذا الربنامج ي�شكل
م�شروعاً ا�سرتاتيجياً هاماً �سيكون
له ت�أثري هائل على م�ستقبل قطاع
الرعاية ال�صحية يف دولة الإمارات
وين�سجم متاماً مع ر�ؤية "مبادلة
للرعاية ال�صحية" ب�أهمية الطب
الوقائي يف �ضمان �صحة و�سالمة
�أف� � ��راد امل�ج�ت�م��ع ج �ن �ب �اً �إىل جنب
م��ع العمل امل�ستمر لإي�ج��اد حلول
ت�شخي�صية وعالجية مبتكرة.
و�أ�ضاف "نحن متحم�سون للغاية
ل��ر�ؤي��ة ال �ت ��أث�ير الإي �ج��اب��ي الذي
��س�ي�ق��دم��ه ال�ب�رن��ام��ج حل �ي��اة عدد
كبري من املر�ضى الإماراتيني حيث
�سيتم ا�ستخدام اجلينوم املرجعي
كمعيار نوعي لدرا�سة الرتكيبات
اجلينية مل��واط�ن��ي دول��ة الإم ��ارات
وت� �ع ��زي ��ز ال� � �ق � ��درة ع� �ل ��ى التنب�ؤ
وال��وق��اي��ة وال�ع�لاج م��ن الأمرا�ض
لذلك يهدف امل�شروع �إىل حت�سني
منظومة الرعاية ال�صحية ب�شكل
عام وبالتايل ج��ودة حياة الأجيال
احلالية وامل�ستقبلية.
وم ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال �آ� �ش �ي ����ش كو�شي
الرئي�س التنفيذي ل�شركة "جي
 "42للرعاية ال�صحية ان هذه

الآب ��اء امل��ؤ��س���س��ون م��ن �أج��ل بناء
دولة ع�صرية متقدمة.
وم ��ن �أه ��م م��و��ض��وع��ات الكتاب:
ذاكرة البدايات ،القادة امللهمون،
حكمة زاي ��د ،ر�ؤي ��ة را� �ش��د� ،إرادة
حممد بن را�شد وطموحه ،حزم
حم �م��د ب ��ن زاي� � ��د ،م �ن �� �ص��ور بن
زاي��د :القائد اال�ستثنائي ورجل
امللفات ال�صعبة ،الإمارات  ..وطن
الإجن ��ازات ال ال�شعارات ،جامعة
زاي� ��د ،ال�ع�م��ل ال � ��وزاري� ،أن�شطة
وزارية ،ذاكرة ال�صور ...وغريها.
وع �ل ��ى � �ص �ف �ح��ات ال �ك �ت��اب يبوح
امل � ��ؤل� ��ف ب �ح �ن �ي �ن��ه �إىل الفريج
وذك��ري��ات الطفولة ،وه��و يفخر
بتفا�صيل التجربة الوطنية التي
وبح�سه الوطني
عا�شها بامتياز،
ّ
ً
وج��د نف�سه ملزما ب ��أن ي�سردها
للجيل ال���ش��اب؛ ليكت�شف حجم
الإجن��از ال��ذي حققته الدولة يف
زمن قيا�سي ،وكيف مت بناء نظام
التعليم املعا�صر وتطويره.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
املبادرة ت�شكل خطوة مهمة للغاية
فكلما زاد عدد امل�شاركني �أ�صبحت
ال�ب�ي��ان��ات امل��رج�ع�ي��ة �أك�ث�ر �شمو ًال
وق�ي�م��ة ي �ه��دف ب��رن��ام��ج اجلينوم
الإم��ارات��ي لتمكني العالج الطبي
الدقيق واملخ�ص�ص واالرتقاء بنظام
الرعاية ال�صحية يف دولة الإمارات
العربية املتحدة من خالل تعزيز
ال �ب �ح��وث امل�ح�ل�ي��ة وال��دول �ي��ة مما
ي�ساعد على اكت�ساب فهم �أف�ضل
لطبيعة الأمرا�ض الوراثية ودعم
وت�ط��وي��ر ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات الوقاية
لل��أج �ي��ال احل��ال �ي��ة وامل�ستقبلية
م��ن الإم��ارات �ي�ين و�ست�ساهم هذه
اخلطوة الب�سيطة التي نطلب من
جميع الإماراتيني اتخاذها اليوم
بنه�ضة ال�ط��ب ال��وق��ائ��ي يف دولة
الإمارات.
و�س ُيتاح للمواطنني الإماراتيني
الذين يزورون �أياً من فروع مركز
�إمربيال كوليدج لندن لل�سكري �أو
مركز العا�صمة للفح�ص ال�صحي �أو
م�ست�شفى هيلث بوينت�أو م�ست�شفى
كليفالند كلينك �أبوظبي املوافقة
على منوذج الطلب وتقدمي عينات
�إ� �ض��اف �ي��ة م ��ن ال � ��دم ع �ن��د �إج � ��راء
اختبارات الدم.

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4616

رقم املحرر 16460/1/2021
املنذر � :شركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية املحدودة
املنذر �إليهم  -1 :فجر ال�شرق لالن�شاءات (�ش ذ م م)
 - 2مهند �أحمد الدو � -سوري اجلن�سية  -مدير املنذر اليها الأويل
املو�ضـوع  :انذار قانوين بالتنبيـه علـى املنـذر اليهمـا بـ�أن ي�ؤديـا للمنـذرة مبلغ  1,234,276,67/مليون
درهم (مليون ومائنت و�أربعة وثالثون �ألفا ومائتان �ستة و�سبعون درهما و 67فل�سا) والفوائد القانونية
من تاريخ اال�ستحقاق بواقع � %9سنويا وحتى متام ال�سداد .
 -1مبنا�سبة تعامالت جتارية عبارة عن عقدي الإتفاق امل�ؤرخنی  2016/5/30و  2016/7/11قامت
املنذرة بتنفيذ اعمال الأ�صباغ ل�صالح املنذر اليها .
 -2وقد قامت املنذرة بكافة الأعمال املطلوبة منها علي �أكمل وجه وبدون �أي ت�أخري يذكر .وقد تر�صد
بذمة املنذر اليها  /مبلغ  1,234,276,67/مليون درهم (مليون ومائنت و�أربعة وثالثون �ألفا ومائتان
�ستة و�سبعون درهما و 67فل�سا) مل ت�سددها املدعي عليها رغم ا�ستحقاقها .وذلك وفقا لك�شوف احل�ساب
ال�صادرة عن النظام املحا�سبي للمنذرة والتي تعد مبثابة الدفاتر التجارية املنتظمة .وكل تلك احل�سابات
م�ؤيدة بالفواتري وطلبات ال�شراء املوقعة �أ�صوال من املنذر اليها.
 -3ومن ناحية �أخري فقد �سلمت املنذر اليها للمنذرة ال�شيكات التالية التي مل يتم �صرفها عند تقدميها
للبنك حيث ارتدت جميعا بدون �صرف وبياناتها كالتايل -:
تاريخ ال�شيك

مبلغ ال�شيك

البنك امل�سحوب عليه ال�شيك

2019/11/30

 22,490الف درهم

ADCB

2019/12/30

 22,490الف درهم

ADCB

2020/1/30

 100,000الف درهم

ADCB

2020/2/28

 144,979الف درهم

ADCB

2020/3/30

 144,979الف درهم

ADCB

202/4/30

 144,979الف درهم

ADCB

2020/5/30

 144,979الف درهم

ADCB

2020/6/30

 144,979الف درهم

ADCB

2020/7/30

 144,979الف درهم

بنك الإ�ستثمار

2020/8/30

 144,979الف درهم

بنك الإ�ستثمار

فيكون �إجمايل قيمة ال�شيكات مبلغ  1,159,833 /مليون درهم (مليون ومائة ت�سعة وخم�سون درهما
وثمامنائة ثالثة وثالثون درهما).
فان املنذرة تنبه على املنذر اليهما بالآتي  - :بان ي�ؤديا للمنذرة مبلغ  1,234,276,67/مليون درهم
(مليون ومائنت و�أربعة وثالثون �ألفا ومائتان �ستة و�سبعون درهما و 67فل�سا) والفوائد القانونية من
تاريخ الإ�ستحقاق بواقع � %9سنويا وحتي متام ال�سداد .وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ ا�ستالم الر�سالة واال
يحق للمنذرة �إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظا على حقوقها.
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اجلامعة القا�سمية و�أوقاف ال�شارقة تعززان تعاونهما امل�شرتك
•• ال�شارقة  -وام:

وقعت اجلامعة القا�سمية ودائ��رة الأوق��اف بال�شارقة �أم�س مبقر
اجل��ام �ع��ة م��ذك��رة ت�ف��اه��م ل�ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك يف جمال
الدرا�سات العلمية والبحوث التطبيقية ودعم امل�شاريع البحثية
وخا�صة املرتبط منها باملجاالت ال�شرعية والوقفية.
وقع املذكرة الدكتور عواد اخللف القائم ب�أعمال مدير اجلامعة
القا�سمية و طالب �إبراهيم املري مدير عام دائرة الأوقاف.
وت�ضمنت بنود مذكرة التفاهم تعزيز عالقات التعاون ومد ج�سور
التعاون العلمي و�إج ��راء ال��درا��س��ات وامل�شاريع امل�شرتكة وتبادل
اخل�ب�رات وال�ت��دري��ب ب�ه��دف ال��و��ص��ول �إىل ��ش��راك��ة ا�سرتاتيجية

طويلة الأمد لتحقق الغاية التي وقعت من �أجلها هذه املذكرة.
كما ن�صت امل��ذك��رة على التعاون يف تنظيم امل ��ؤمت��رات وامللتقيات
العلمية وور�ش العمل والربامج التدريبية املختلفة التي تناق�ش
وت�ستعر�ض �أح��دث التطورات و�أف�ضل املمار�سات يف املجاالت ذات
االهتمام امل�شرتك  .و تعزز املذكرة التعاون املثمر بني اجلامعة
القا�سمية ب�إعتبارها م�ؤ�س�سة تعليمية بحثية رائ ��دة يف جمال
التعليم ال �ع��ايل وال�ب�ح��ث العلمي ودائ ��رة الأوق� ��اف مل��ا ي�ق��ع على
ع��ات�ق�ه��ا م��ن دور ري ��ادي وم�ت�م�ي��ز يف ال�ع�م��ل ال��وق�ف��ي مب��ا يحقق
ا��س�ت��دام��ة الأ� �ص��ول الوقفية والتنمية املجتمعية وف��ق مقا�صد
ال�شريعة الإ�سالمية يف توفري االمكانات واملرافق املتاحة لتنظيم
الفعاليات والأن�شطة والربامج املختلفة يف هذا ال�صدد .ومتثل

املذكرة ترجمة لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س
اجلامعة القا�سمية ب�ضرورة التعاون بني امل�ؤ�س�سات ذات الأهداف
امل�شرتكة يف جميع املجاالت مبا ينعك�س على خدمة �إمارة ال�شارقة
وتعزيز الفر�ص التعليمية واال��س�ت�ف��ادة م��ن اخل�ب�رات امل�شرتكة
وتكاملها  .ومبقت�ضى مذكرة التفاهم تو�ضع �أطر م�شرتكة وفق
�أنظمة م�ؤ�س�سية متقدمة و فاعلة مبا يكفل جناح هذه ال�شراكة
وتطويرها مبا يخدم كافة �شرائح املجتمع وتقدمي برامج تدريبية
للطلبة واخلريجني وتهيئتهم للمناف�سة ف��ى �سوق العمل وفق
التخ�ص�صات املنا�سبة لن�شاط دائرة الأوقاف و توفري احتياجاتها
الوظيفية من خالل تزويد الدائرة بقاعدة بيانات اخلريجني.

تخ�ص�صية �شاملة ومتعددة ،وجمموعة من العالجات البيولوجية املتطورة واجلراحة الروبوتية
يقدم خدمات ّ

05

ً
ً
ّ
مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية تفتتح مركزا �شامال لطب التهابات الأمعاء يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

�أع� �ل� �ن ��ت م��دي �ن��ة ال �� �ش �ي��خ �شخبوط
الطبية� ،إحدى �أكرب م�ست�شفيات دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة يف تقدمي
خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية للحاالت
احلرجة واملعقدة ،وامل�شروع امل�شرتك
ب�ي��ن �� �ش ��رك ��ة �أب� ��وظ � �ب� ��ي للخدمات
ال�صحية "�صحة" و"مايو كلينك"،
عن الإطالق الر�سمي ملركزها ال�شامل
ل �ل��رع��اي��ة ال �� �ص �ح �ي��ة ل �ط � ّ�ب التهاب
الأم �ع��اء ( ،)IBDاملن�ش�أة اجلديدة
الأوىل ب �ن��وع �ه��ا يف دول � ��ة الإم� � ��ارات
العربية املتحدة ،والتي �ستكون وجهة
م��رم��وق��ة ل�ت�ق��دمي خ��دم��ات الرعاية
الطبية املتميزة لأم��را���ض التهابات
الأم�ع��اء يف املنطقة .ويف �إط��ار تنظيم
جم �م��وع��ة اخل ��دم ��ات ال �ت��ي �سيعمل
طب التهاب
على تقدميها ،قام مركز ّ
الأم �ع��اء يف م��دي�ن��ة ال�شيخ �شخبوط
الطبية بتكليف فريق جديد متعدّد
التخ�ص�صات م��ن اخل�ب�راء املك ّر�سني
ّ
لتقدمي خدمات اجلراحة والتنظري
وال �ت �غ��ذي��ة وال �ع�ل�اج��ات الإ�شعاعية
وال �� �ص �ي��دالن �ي��ة وخ� ��دم� ��ات ال�صحة
ال�سلوكية ،بالإ�ضافة �إىل غريها من
اخلدمات .وقال الدكتور طلحة مالك،
امل ��دي ��ر اجل ��دي ��د مل��رك��ز ط � ّ�ب التهاب

الأم �ع��اء يف م��دي�ن��ة ال�شيخ �شخبوط
ال�ط�ب�ي��ة" :يتمثل ه��دف�ن��ا احل ��ايل يف
م�ت��اب�ع��ة م�ن�ه�ج�ن��ا امل�ب�ت�ك��ر يف تقدمي
خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية ال�شاملة
ال �ت��ي ت��رك��ز ع �ل��ى امل��ري ����ض ،و�إن�شاء
متخ�ص�صة يف تقدمي الرعاية
وجهة
ّ
ال�صحية ال�شاملة لأم��را���ض التهاب
الأم �ع ��اء� ،سعياً لتلبية االحتياجات
العالجية املحدّدة ملر�ضانا".
ّ
طب التهاب الأمعاء يف
يوظف مركز ّ
مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية فريقاً
م�ت�خ���ص���ص�اً م ��ن ج� � ّراح ��ي القولون
وامل�ستقيم الذين يعملون على تنفيذ
جم�م��وع��ة م�ت�ك��ام�ل��ة م��ن الإج � ��راءات
اجل��راح�ي��ة ال�ع�لاج�ي��ة ،وال �ت��ي ت�شمل
عمليات ال�ت��دخ��ل اجل��راح��ي املحدود

واجلراحة الروبوتية .ويتميز النهج
ال �ع�لاج��ي امل �ت �ب��ع يف امل��رك��ز بت�أثريه
الإيجابي الكبري على نتائج املر�ضى،
وق� ��درت� ��ه ع �ل��ى احل � � � ّد م ��ن خماطر
حدوث م�ضاعفات ،وخماطر الت�أثري
على احل�م��ل واخل���ص��وب��ة ،ف�ض ً
ال عن
�أث� ��ره الإي �ج��اب��ي يف حت���س�ين وظائف
الأمعاء يف امل�ستقبل .و�أو�ضح الدكتور
ف��ائ��ق ج �م��ايل ،رئ�ي����س ق���س��م جراحة
القولون وامل�ستقيم يف مدينة ال�شيخ
�شخبوط الطبية "التعاون الوثيق
بني الأخ�صائيني يف �أم��را���ض اجلهاز
اله�ضمي وجراحة القولون وامل�ستقيم
كعن�صر �أ��س��ا��س��ي يف ت �ق��دمي خدمات
الرعاية ال�شاملة التي تتمحور حول
طب التهاب الأمعاء
املري�ض يف مركز ّ

يف م��دي�ن��ة ال���ش�ي��خ ��ش�خ�ب��وط الطبية
الذي مت �إن�شا�ؤه حديثاً ،وقال" :يُعترب
التهاب الأمعاء من الأمرا�ض ال�صعبة
وال� �ف ��ري ��دة م ��ن ن��وع �ه��ا ،وغ��ال �ب �اً ما
ي�ستفيد املر�ضى ب�صورة �أك�بر عندما
يت ّم فح�صهم و�إدارة حالتهم ال�صحية
متخ�ص�ص
منذ البداية على يد فريق
ّ
ي�ع�م��ل ب�شكل ت �ع��اوين م���ش�ترك على
و� �ض��ع خ �ط��ة ال� �ع�ل�اج الأن �� �س ��ب لكل
م��ري����ض ع�ل��ى ح ��دة .ويف ح��ال اتخاذ
ق��رار ب��إج��راء اجل��راح��ة ،يتميز مركز
طب التهاب الأمعاء يف مدينة ال�شيخ
ّ
�شخبوط الطبية بقدرته على توفري
�أك�ث�ر الإج� � ��راءات اجل��راح �ي��ة تقدماً
با�ستخدام تقنيات م�ساعدة روبوتية
ذات تدخل حمدود للح ّد من الت�أثري

اجل��راح��ي وحت�سني النتائج" .وقال
ال��دك �ت��ور م��اي�ك��ل واال� � ��س ،ا�ست�شاري
�أم ��را� ��ض ال �ك �ب��د واجل �ه ��از اله�ضمي
ورئي�س ق�سم �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي
وال �ك �ب��د يف م��دي�ن��ة ال���ش�ي��خ �شخبوط
الطبية" :يُوفر م��رك��ز ط� ّ�ب التهاب
الأمعاء لدينا خدمات تنظري داخلي
عالية اجلودة �أي�ضاً ،لتلبية احتياجات
م��ر��ض��ى ال �ت �ه��اب الأم �ع ��اء املعر�ضني
ب�صورة �أك�ب�ر للتقرحات ال�ت��ي ت�سبق
الإ� �ص��اب��ة ب���س��رط��ان ال �ق��ول��ون ،والتي
ي�صعب ع��اد ًة ر�ؤيتها و�إزالتها .ونحن
م�ت�خ���ص���ص��ون يف �أ� �س��ال �ي��ب الك�شف
امل�ت�ق��دم��ة ل�ل�ت�ق��رح��ات م�ث��ل التنظري
ال�ل��وين (ال�صبغة الرقمية والزرقاء
على ح��د ��س��واء) و�إزال�ت�ه��ا با�ستخدام
امل �ن��اظ�ير ب� ��د ًال ع��ن اجل ��راح ��ة .وقد
ا� �س �ت �ق �ب �ل �ن��ا ب��ال �ف �ع��ل م ��ر� �ض ��ى متت
�إح��ال�ت�ه��م ل�ل�ج��راح��ة ل��دي �ن��ا� ،إال �أننا
ن�ستطيع �إزالة التقرحات لديهم بدون
احل��اج��ة �إىل جراحة" .و ُي�ع��د تنظري
ال �ق��ول��ون ال���ص�ب�غ��ي م��ن الإج� � ��راءات
النادرة يف م�ست�شفيات دولة الإمارات،
تخ�ص�صي ي��وف��ره مركز
وه��و جم��ال ّ
ط � � ّ�ب ال� �ت� �ه ��اب الأم� � �ع � ��اء يف مدينة
اال �� �ش �ي��خ � �ش �خ �ب��وط ال �ط �ب �ي��ة .ويُع ّد
تنظري القولون ال�صبغي� ،أو تنظري
ال �ك��روم��و� �س��وم��ات� ،إج� � ��را ًء م�ساعداً

يعتمد على تطبيق ال�صبغ املو�ضعي
�أو املر�شحات ال�ضوئية الرقمية �أثناء
التنظري الداخلي للقولون ،لتحديد
الت�شوهات التي ي�صعب ر�ؤيتها .ومع
احل ��ر� ��ص ع �ل��ى جت �ن��ب ال �ل �ج��وء �إىل
ال �ت��دخ�ل�ات اجل ��راح� �ي ��ة ،م ��ن خالل
الفح�ص الدقيق لكل حالة ،ف�إن بع�ض
احلاالت قد تتطلب القيام باجلراحة،
ول � ��ذا ،ي���ض��م ف��ري �ق �ن��ا �أي �� �ض �اً ثالثة
م�ت�خ���ص���ص�ين يف ج ��راح ��ة القولون
وامل�ستقيم يتمتعون بت�أهيل جراحي
متخ�ص�ص يف هذا املجال.
وق ��ال ال��دك �ت��ور ط�ل�ح��ة م��ال��ك�" :إىل
جانب نهجنا املبتكر وال�شامل ،ف�إننا
نعمل ب�ج� ّد على �إن���ش��اء �أول ائتالف
ل �ط� ّ�ب ال�ت�ه��اب الأم �ع ��اء يف �أبوظبي.
و�سي�شمل ه��ذا جميع مر�ضى التهاب
الأمعاء يف الإم��ارة ،مبا �سيمكننا من
�إجراء �أبحاث ر�صد قوية وو�ضع بنية
حت�ت�ي��ة ل�ل�ت�ج��ارب ال���س��ري��ري��ة تهدف

ب�شكل مبا�شر �إىل تلبية احتياجات
مر�ضانا املحليني من مر�ض التهاب
الأمعاء" .وت�ت�م�ث��ل �إح� ��دى الفوائد
طب التهاب
الأخرى للمر�ضى يف مركز ّ
الأمعاء ،يف قدرتهم على الو�صول �إىل
ال��رع��اي��ة ال �ت��ي ي�ح�ت��اج��ون�ه��ا ع�ل��ى يد
�أخ�صائي من اجلن�س نف�سه .ويف �إطار
حملة مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية
"حيث الن�ساء يعتنني بالن�ساء" يف
��ش�ه��ر ال �ت��وع �ي��ة ب �� �س��رط��ان القولون
وامل�ستقيم ،قدمنا �أخ�صائيات املناظري
وجراحة القولون وامل�ستقيم يف مدينة
ال �� �ش �ي��خ � �ش �خ �ب��وط ال �ط �ب �ي��ة خدمات
تنظري ومعاجلة القولون وامل�ستقيم
للمري�ضات ،مبا وف��ر لهن مزي ًد من
الطم�أنينة والراحة التي �ساهمت يف
زي��ادة �إقبالهن على �إج ��راء الفح�ص
ب��امل �ن �ظ��ار .وت �ع � ّد ال��رع��اي��ة ال�شاملة
طب
واملتكاملة من �أه��م مزايا مركز ّ
ال �ت �ه��اب الأم� �ع ��اء يف م��دي �ن��ة ال�شيخ

�شخبوط الطبية ،حيث يقدم املركز
جميع اخلدمات الطبية واجلراحية
الرئي�سية� ،إىل جانب خدمات التغذية
والأ�� �ش� �ع ��ة امل �ت �ق��دم��ة واالخ� �ت� �ب ��ارات
املعملية والعناية بعد عمليات الفغر،
وخدمات ال�صيدلة �ضمن موقع واحد
يف مرفقنا احلديث .ويختم الدكتور
م��اي�ك��ل واال�� ��س ب �ق��ول��ه" :باالعتماد
ع �ل��ى ال �ن �ه��ج ال �ت �ع ��اوين ب�ي�ن مدينة
ال�شيخ �شخبوط الطبية ومايو كلينك
وال� ��ذي ي��رك��ز ع�ل��ى امل��ري ����ض ،ميكننا
م��ن اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ن �ق��اط ال �ق��وة يف
ه��ذا امل �� �ش��روع امل �� �ش�ترك ،واال�ستفادة
التجارب الناجحة واالجن ��ازات التي
حققتها م��اي��و كلينك لتطبيقها يف
طب التهاب الأمعاء يف مدينة
مركز ّ
ال�شيخ �شخبوط الطبية .ونحن الآن
ع�ل��ى ا� �س �ت �ع��داد ت ��ام خل��دم��ة املر�ضى
ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن ال�ت�ه��اب الأمعاء
وتوفري مايحتاجونه من رعاية".

قدم الرعاية الطبية لنحو � 20ألف مري�ض بال�سرطان خالل العام املا�ضي

م�ست�شفى توام ير�سخ مكانته على خريطة الرعاية ال�صحية ك�أف�ضل امل�ست�شفيات يف عالج مر�ضى ال�سرطان
ر�سخ م�ست�شفى ت��وام �إح��دى من�ش�آت
�شركة �أبوظبي للخدمات ال�صحية
"�صحة" �أك �ب��ر � �ش �ب �ك��ة للرعاية
ال�صحية يف دولة الإم��ارات ،مكانتها
على خريطة ال��رع��اي��ة ال�صحية يف
دول��ة الإم ��ارات ،واملنطقة ،باعتباره
من �أف�ضل امل�ست�شفيات التي حتقق
جن� ��اح � �اً الف � �ت � �اً يف ع �ل��اج مر�ضى
ال�سرطان ،و�أ��ص�ب��ح م�ست�شفى توام
عنوان الثقة يف مواجهة ال�سرطان،
من خالل تقدميه للرعاية الطبية
وفقاً لأعلى املعايري العاملية.
وقدم م�ست�شفى توام الرعاية الطبية
لنحو � 20ألف مري�ض خالل العام
امل��ا��ض��ي  2020راج �ع��وا العيادات
اخل��ارج �ي��ة للم�ست�شفى ،و1276
م��ري���ض�اً مت �إدخ��ال �ه��م للم�ست�شفى
ل�ت�ل�ق��ي ال �ع�ل�اج م��ن خم�ت�ل��ف �أن ��واع
�أم��را���ض ال���س��رط��ان ،يف ح�ين �أجرت
ن �ح��و ( )405ع �م �ل �ي��ات جراحية
ناجحة ملر�ضى �أورام من البالغني،
وق� ��دم� ��ت ال � �ع�ل��اج ال � �ل� ��ازم لنحو
( )486من املر�ضى الأطفال.
و�أك��د الدكتور خالد بالعراج رئي�س

خ��دم��ات الأورام يف م�ست�شفى توام،
�أن م�ست�شفى ت ��وام ح�ق��ق جناحات
ب��ارزة ،ون�سب �شفاء عالية يف عالج
م��ر��ض��ى ال���س��رط��ان ال��ذي��ن راجعوا
امل�ست�شفى خ�لال ال�سنوات املا�ضية،
مب ��ا مي �ت �ل �ك��ه م ��ن خ �ب��رات عميقة
ت��راك �م��ت ع �ل��ى م� ��دى � �س �ن��وات من
ت�ق��دمي��ه ال �ع�لاج مل��ر��ض��ى ال�سرطان
على �أي��دي ا�ست�شاريني وخمت�صني
م�ؤهلني ت�أهي ً
ال عالياً ،وبا�ستخدام
ال �ت �ج �ه �ي��زات امل �ت �ط��ورة والتقنيات
احلديثة التي ت�سهم يف عالج الأورام
ال�سرطانية بنجاح كبري.
وقال �إنه مت يف الآونة الأخرية �إجراء
عمليات حت��دي��ث �شاملة ل�ع��دد من
الأق�سام وتزويدها بتقنيات الذكاء
اال�صطناعي ،والأج �ه��زة احلديثة،
بهدف تقدمي رعاية �صحية عالية
اجل ��ودة للمر�ضى ،وت��وف�ير جتربة
فريدة لهم ،ت�ستند �إىل �إرث عميق
م ��ن اخل �ب��رة وال �� �س�ل�ام��ة والثقة،
ال �ت��ي مت�ي��ز م�ست�شفى ت ��وام� ،أعرق
امل�ست�شفيات املعنية ب�ع�لاج مر�ضى
ال� ��� �س ��رط ��ان يف دول � � ��ة الإم � � � � ��ارات،
واملنطقة.
و�أ� �ض ��اف �أن م�ست�شفى ت ��وام يويل

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /ج��و يوجن
ك �ي��م  ،ج �م �ه��وري��ة كوريا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()12178617M
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0557717173

فقدان جواز �سفر
ف � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و  /دي � ��ن
ىل  ،ج� �م� �ه ��وري ��ة ك ��وري ��ا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()m35010299
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0557717173

فقدان جواز �سفر
ف �ق ��د امل � ��دع � ��و  /مينجو
ج� ��و  ،ج� �م� �ه ��وري ��ة ك ��وري ��ا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()m93772366
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0557717173

فقدان جواز �سفر

•• �أبوظبي -الفجر

ف � � �ق� � ��د امل � � � � ��دع � � � � ��و /ت� �ي� �ت ��ى
� �س ��و� �س �ي�ل�اوات ��ى ب� ��ت عمان
م �ي ��رت � � ��ا  ،ان� ��دون � �ي � �� � �س � �ي� ��ا
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )4507458Bمن يجده
عليه االت�صال بتليفون رقم
0504556570

�أه�م�ي��ة ق�صوى للعالج املبني على
ال��دل�ي��ل وال�ب�راه�ي�ن العلمية وفقاً
للمقايي�س العاملية ،ويراعي التنوع
ال � �ث � �ق� ��ايف ،وي � �ح �ت��رم خ�صو�صية
امل��ري ����ض ،مب ��ا يف ذل ��ك الفروقات
اجلغرافية والعرقية واالجتماعية
واالقت�صادية والروحية ،وامل�ستوى
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ،م �� �ش�يراً �إىل �أن منهج
الرعاية متعدد التخ�ص�صات الذي
تقدمه م�ست�شفى ت��وام ،يعد عام ً
ال
م �ه �م �اً يف ت� �ق ��دمي رع ��اي ��ة �شاملة
للمر�ضى ب��دءاً من الت�شخي�ص �إىل
ط ��رق ال� �ع�ل�اج ،وال��رع��اي��ة الطبية
امل �ت �ن��وع��ة وامل � �ت � �ط ��ورة؛ مم ��ا يوفر
ُي�سر
لبم�ؤ�ضى نظام رعاية �صحية م ّ
ومرن يلبي احتياجاتهم.
ومن �أبرز الأق�سام التي تقدم العناية
ملر�ضى ال�سرطان يف م�ست�شفى توام،
مركز العناية بالثدي ،وال��ذي يعد
الأول م��ن نوعه يف دول��ة الإم ��ارات،

وي� � �ق � ��دم رع � ��اي � ��ة ط �ب �ي ��ة متميزة
ل �ل �م��واط �ن��ات وامل �ق �ي �م��ات م �ن��ذ عام
 ،2007وهو مزوّد ب�أحدث �أجهزة
ال�ت���ص��وي��ر والت�شخي�ص املتطورة،
بالإ�ضافة �إىل وحدة ت�صوير متنقلة
ل�ل�ث��دي ،تتيح امل�ج��ال للو�صول �إىل
الن�ساء ال��راغ�ب��ات ب��إج��راء الفح�ص
ال �ل��ازم يف خم�ت�ل��ف م �ن��اط��ق �إم� ��ارة
�أبوظبي.
وي �ع �م��ل يف امل ��رك ��ز ف ��ري ��ق متعدد
ال �ت �خ �� �ص �� �ص��ات م ��ن �أط � �ب� ��اء �أ�شعة
وج��راح�ين وممر�ضات و�أخ�صائيات
اج �ت �م��اع �ي��ات ج �م �ي �ع �ه��م م ��ن ذوي
ال�ك�ف��اءة العالية واخل�ب�رة العميقة
ٌ
كل يف جمال تخ�ص�صه.
وي �ه��دف م��رك��ز ال�ع�ن��اي��ة ب��ال�ث��دي يف
م�ست�شفى ت��وام �إىل ت�شجيع الن�ساء
على العناية ب�صحة الثدي وتوفري
خ ��دم ��ات ال �ت �� �ص��وي��ر والت�شخي�ص
املبكر وعالج �أمرا�ض الثدي ،ويوفر
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العديد م��ن اخل��دم��ات م��ن �أبرزها:
فح�ص ال �ث��دي ،الت�صوير الرقمي
ل�ل�ث��دي ( امل��ام��وغ��رام) ،اال�ست�شارة
اجلراحية ،ت�صوير الثدي باملوجات
ف��وق ال�صوتية (ال�سونار) ،ت�صوير
ال �ث��دي ب��ال��رن�ين املغناطي�سي� ،أخذ
خزعة �أث�ن��اء الت�صوير التلفزيوين
باملوجات فوق ال�صوتية� ،أخذ خزعة
جم�س ّمة� ،أخذ خزعة �أثناء الت�صوير
بالرنني املغناطي�سي ،تقدمي امل�شورة
ال �ط �ب �ي��ة ،ال�ت�ث�ق�ي��ف ال �� �ص �ح��ي� ،إىل
جانب ت�صوير الثدي اال�ستق�صائي
ال� ��ذي ي�ع�ن��ى ب��اك�ت���ش��اف العالمات
املبكرة ل�سرطان الثدي ،فكلما كانت
الكتلة �صغرية كانت فر�ص ال�شفاء
�أف �� �ض��ل .وي �ت��وف��ر ع�ل�اج �سرطان
ال�ث��دي عند ال��رج��ل كما ه��و احلال
عند املر�أة.
وم��ن الأق �� �س��ام ال�ت��ي ت�ق��دم العناية
مل��ر� �ض��ى ال �� �س��رط��ان يف م�ست�شفى

ت ��وام  ،ك��ذل��ك ع �ي��ادة الأوارم مركز
وعالج الأوارم النهاري ،الذي يقدم
خ ��دم ��ة م �ت �م �ي��زة يف جم � ��ال ع�ل�اج
ال �� �س��رط��ان يف دول� ��ة الإم � � ��ارات من
خ�لال ت��وف�ير رع��اي��ة عالية اجلودة
جلميع مراجعي املركز ال��ذي يقدم
ال �ع�لاج الكيميائي وم�ك��ون��ات الدم
وال�سوائل وغريها مما يُ�ستخدم يف
ع�لاج م��ر���ض ال���س��رط��ان ،ويعمل يف
املركز فريق متخ�ص�ص من الأطباء
واملمر�ضني يحر�صون على تقدمي
رعاية �شاملة جلميع املر�ضى .ومن
الأق �� �س��ام امل�ه�م��ة يف م�ست�شفى توام
ك��ذل��ك ،وح��دة الرعاية التلطيفية،
�أو ال��رع��اي��ة ال��داع �م��ة ،وال �ت��ي تعني
بتقدمي ال��رع��اي��ة الطبية ال�شاملة
للمر�ضى امل�صابني ب�أمرا�ض مهددة
للحياة ،بهدف حت�سني نوعية حياة
املري�ض وعائلته خالل فرتة املر�ض،
وتوفر الراحة للمري�ض من خالل
ت�سكني �آالم ��ه وتخفيف الأعرا�ض
التي ت�صاحب العالج .
ك �م��ا ت ��وف ��ر ال ��رع ��اي ��ة التلطيفية
الدعم اجل�سدي والنف�سي والروحي
واالج �ت �م��اع��ي ل�ل�م��ري����ض وعائلته،
وي �ت��م ت�ق��دمي�ه��ا يف �أي م��رح�ل��ة من
م� ��راح� ��ل امل� ��ر�� ��ض ب ��ال� �ت ��زام ��ن مع
العالجني الكيماوي �أو الإ�شعاعي
ال � � ��ذي ي �ع �ط��ى ل �ل �م��ري ����ض بهدف
حتقيق ال�شفاء للمري�ض ،ويقدم له
يف الق�سم الطبي �أو يف �سكن املري�ض
من قبل فريق الرعاية املنزلية.

وي �ق��دم ال��رع��اي��ة التلطيفية فريق
متخ�ص�ص من الأطبار واملمر�ضات
والأخ � �� � �ص� ��ائ � �ي �ي�ن الإج� �ت� �م ��اع� �ي�ي�ن
وي�ساندهم �أخ�صائي الطب النف�سي،
و�أخ�صائي نف�سي ،ومر�شد روحي-
رجل دين� ،إىل جانب معالج اجلهاز
التنف�سي و�أخ�صائي العالج الطبيعي،
و�أخ�صائي التغذية وال�صيدلية.
وي���ض��م ق�سم الأوارم يف م�ست�شفى
ت��وام ،وح��دة الأوارم و�أم��را���ض الدم
للبالغني ،والتي تت�سع لـ � 40سريراً
وت �ع �ن��ى ب� ��إج ��راء ت���ش�خ�ي����ص وعالج
املر�ضى البالغني املُ�صابني بجميع
�أنواع الأورام ال�صلبة و�أمرا�ض الدم
اخل�ب�ي�ث��ة و�أم ��را� ��ض ال ��دم احلميدة
مثل فقر الدم املنجلي ،والتال�سيميا،
وال� �ه� �ي� �م ��وف� �ي� �ل� �ي ��ا وغ �ي ��ره� � ��ا من
الأمرا�ض� .أما وحدة �أورام الأطفال
للمر�ضى الداخليني ،فتت�سع لـ 18
�سريراً ،وتوفر رعاية �صحية �شاملة
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م �ت �م �ح��ورة ح ��ول ع��وائ��ل الأط �ف��ال
امل�صابني بال�سرطان و�أمرا�ض الدم،
وهي خم�ص�صة للأطفال واليافعني
ال��ذي��ن ت �ت�راوح �أع �م��اره��م م��ن �سن
الوالدة �إىل  15عاماً.
ويوفر ق�سم العالج بالأ�شعة ،وحدة
ع�ل��اج �إ� �ش �ع��اع��ي م �ق �ط �ع��ي م � ��زوّدة
ب �ج �ه��از ا��س�ت���ش�ع��اع م �ع��دل الرتكيز
وج�ه��از ع�لاج �أ��ش�ع��ة ت�صوير موجه
ل�ل�ع�لاج اال� �ش �ع��اع��ي ،ووح� ��دة عالج
�إ� �ش �ع��اع��ي داخ �ل ��ي (�أ� �ش �ع��ة ق�صرية
امل��دى مبعدل جرعة عالية ودقيقة
ت��وج��ه ع�ل��ى ال� ��ورم ذات ��ه م��ع جتنب
الأن�سجة ال�سليمة ،وجهاز ت�صوير
مقطعي ،و�أج �ه��زة ح��ا��س��وب حديثة
وم� �ت� �ط ��ورة ع��ال �ي��ة ال �ت �ق �ن �ي��ة ،كما
يخت�ص الق�سم يف عالج �أورام الثدي،
واجلهاز اله�ضمي ،وامل�سالك البولية
وال�ت�ن��ا��س�ل�ي��ة وال�ن���س��ائ�ي��ة وال ��ر�أ� ��س
وال �ع �ن��ق ،وال �� �ص��در و�أورام الغدة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر
 2305/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 1501/2021/207تنفيذ جتاري
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اعالن �صحيفة طعن بالن�شر
 119/2021/440طعن مدين

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ن�ف��ذ ��ض��ده�م��ا -1/مطعم م ��ارب للمندي  -2ع�ل��ي حم�م��د اح�م��د امل�ق��رو���ض -
جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/احلاج لتجارة الفحم
وميثله:امل عمري ال�سبيعي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )10349درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضدهم -1/عبداهلل حاجي اقا رجنرب  -2بهمن ا�صالين  -3قمر الدين
عبدالرحمن  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/حممد حممد ح�سني عبد اللهى مقدم
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )8465195درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املطعون �ضده  -1 :حممد من�صور حممد ع�ب��داهلل املغري  -ب�صفته
ال�شخ�صية وب�صفته �شريك ومدير �شركة العمال حفر اال�سا�سات �ش.ذ.م.م
توب ترا�ست لل�سفر وال�سياحية �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان الطاعن :بنك م�صر  -فرع دبي
نعلنكم ب��ان الطاعن اق��ام عليكم الطعن امل��ذك��ور اع�ل�اه ويتوجب عليكم
احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذل��ك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة
�ضدكم.
رئي�س الق�سم
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سوجنو لال�ستثمار التجاري -

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بيدل كلوب
للدراجات الهوائية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2974684:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء بيع وتنازل
�إ�ضافة وليد حممد في�صل مبارك اجلابري
تعديل ال�شركاء بيع وتنازل
حذف انوار �سيف حميد ب�شري اخلالدي
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/اوتلي
اتيليه لالزياء
رخ�صة رقم CN 2764827: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/االحتاد لل�سياحة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2243312:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /االحتاد للطريان
 ETIHAD AIRWAYSمن �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /االحتاد للطريان
 ETIHAD AIRWAYSمن � % 99إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�سيد ب�سام عبداللطيف احمد ابراهيم املو�سى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /االحتاد لل�سياحة ذ.م.م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم CN 3936913:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �ألفا ظبي لل�صناعات القاب�ضة ذ.م.م
Alpha Dhabi Industries Holding L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شيمريا لال�ستثمار  -ذ .م .م
CHIMERA INVESTMENT 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

�إعــــــــــالن

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فري�ست �سيتي كون�سلت ذم م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فر�ست
وان لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1417314: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

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 1072536:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سعيد حممد ح�سن امل�سعود %71
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف غيث عبداهلل عربى خطيب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد حممد ح�سن امل�سعود
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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون الأجواد للرجال
رخ�صة رقم CN 1537994:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة را�شد بخيت حممد را�شد الرا�شدى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سامل عو�ض عبيد �سامل الكعبى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سامل عو�ض عبيد �سامل الكعبى من � % 100إىل %50
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 10000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  3*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون الأجواد للرجال
AL AJWAD GENTS SALON

�إىل� /صالون الأجواد للرجال ذ.م.م

AL AJWAD GENTS SALON 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)

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز جوزيليك للتجميل

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مركز برجيل الطبي ( يا�س مول) ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
جمموعة بن ناوي
رخ�صة رقم CN 1100173:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

واحلناء رخ�صة رقم CN 1339313:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم CN 2067525:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حمد را�شد حمد املطوع الظاهرى من � % 51إىل %11
تعديل جن�سية ال�شركاء

�إ�ضافة على رحمه كوهى عبدالرحمن البلو�شى %100

�شام�شري فاياليل بارامبات بوكينارى من الإمارات العربية املتحدة �إىل الهند

تعديل وكيل خدمات  /حذف خمي�س عبيد خمي�س �صقر العتيبه

تعديل ن�سب ال�شركاء � /شام�شري فاياليل بارامبات بوكينارى من � % 51إىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سحر حممد جابر عبداحلفيظ

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �ألفا ظبي هيلث القاب�ضة 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

Alpha Dhabi Health Holding. L.L.C
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شام�شري فاياليل بارامبات بوكينارى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

�إعــــــــــالن

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وايت هاو�س للتجارة العامه
رخ�صة رقم CN 2796635:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل �إ�سم جتاري من /وايت هاو�س للتجارة العامه

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/وردة
العود للخياطة الن�سائية
رخ�صة رقم CN 1134227: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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة الفواكه واخل�ضروات الطازجة  -باجلملة 4630106
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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

WHITE HOUSE GENERAL TRADING

�إىل  /وايت هو�س لتجارة املواد الغذائية
WHITEHOUSE FOODSTUFF TRADING

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

ETIHAD TOURISM L L C

�إىل /االحتاد لل�سياحة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ETIHAD TOURISM - 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)

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة و�سط املدينة
العمال االملنيوم والزجاج ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1010408:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة �شكيل اقبال حممد اقبال %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة خمي�س �سعيد يعقوب �سعيد الوح�شى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شكيل اقبال حممد اقبال
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف على حمدان على حمدان الزيدى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كال�سيك للخدمات احلكوميه
رخ�صة رقم CN 3015680:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �شفيقه ح�سن احمد �سهل احلداد %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عبداهلل حممد خادم �سامل املن�صورى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف زلفا حممود فتح على اخلاجه
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /كال�سيك للخدمات احلكوميه
CLASSIC FOR GOVERNMENT TRANSACTION

�إىل /كال�سيك للخدمات احلكومية ذ.م.م
CLASSIC FOR GOVERNMENT TRANSACTION 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)

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هايتيك لتجارة
الهواتف املتحركة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2509081:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير � /إ�ضافة �سرياج الدين اوركاتريى عبداهلل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة احمد مبارك �سيف على ال�صاحلى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جابر را�شد حميد را�شد املقباىل
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/منجرة زمزم
احلديثة رخ�صة رقم CN 1112571:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة نا�صر حممد �سليمان ابراهيم البلو�شى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف على حمدان على حمدان الزيدى
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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:مطعم ج�ست كباب اك�سرب�س ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح ,م غرب  - 5ق  - 38مكتب  , 16وحدة ,حكومة
ابوظبي
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1369841 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فايبز
للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 2737059: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/بالير�س كلب
للو�ساطة الريا�ضية
رخ�صة رقم CN 2972141:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة عيدرو�س قا�سم عبدالعزيز الزبيدى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نبيل حممد عبيد يحيى املنهاىل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة�/شارتفورد لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2021/4/13:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2105010244:
 تاريخ التعديل2021/5/24:فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�إدارة الرتاخي�ص التجارية

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

الثالثاء  25مايو  2021م  -العـدد 13248

�أخبـار الإمـارات
•• �أبوظبي -وام:

ي�شكل معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب حمطة �سنوية لدور الن�شر حول
العامل وملتقى للإبداع مبختلف �صوره .وجاء انعقاده هذا العام و�سط
ظ��روف ا�ستثنائية فر�ضتها جائحة ك��ورون��ا ..لي�صبح متنف�سا جلميع
�أط��راف املعادلة الثقافية من الكتاب واملبدعني م��رورا ب��دور الن�شر و
التوزيع ،و�صوال �إىل القارئ بعد �أن منيت بخ�سائر كبرية مادية ومعنوية
 .ويف دورته الثالثني ينظر الكثري من املبدعني والنا�شرين �إىل املعر�ض
باعتباره بارقة �أمل لإنعا�ش �صناعة ن�شر الكتب على امل�ستوى العربي
والعاملي بعد اخل�سائر الكبرية التي منيت بها خالل فرتة تف�شي جائحة
ك��ورون��ا التي �أدت �إىل �إل�غ��اء وت�أجيل معظم املعار�ض الدولية للكتاب
والفعاليات املرتبطة بها.
وي�شارك يف معر�ض �أبوظبي ال��دويل للكتاب هذا العام  889دار ن�شر
تقدم م��ا يزيد على � 500أل��ف كتاب م��ا ب�ين ورق��ي وم�سموع ومرئي،

�أبوظبي للكتاب يعيد الأمل ل�صناعة الن�شر يف زمن كورونا
الأمر الذي يعد ،وبح�سب امل�شاركني� ،أحد �أبرز اخلطوات العملية لإنقاذ
قطاع �صناعة ن�شر الكتب على امل�ستوى العاملي والذي يقدر حجمه وفقا
لدرا�سة �سابقة �أج��راه��ا احت��اد النا�شرين الدوليني بنحو  151مليار
دوالر.
وق��ال��ت ك�لاودي��ا كي�سر ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س لتطوير الأع �م��ال يف معر�ض
فرانكفورت الدويل للكتاب ،يعترب معر�ض ابوظبي الدويل للكتاب من
ابرز املعار�ض على م�ستوى املنطقة حيث يعد حمطة �سنوية تنتظرها
دور الن�شر حول العامل لت�سويق مطبوعاتها من خمتلف �صنوف الأدب و
الثقافة ،لذلك فقد �شكل انعقاده هذا العام و�سط الظروف الطارئة التي
فر�ضتها جائحة كورونا �إجن��ازا ا�ستثنائيا نرى �أنه �سيرتك انعكا�ساته

الإيجابية على جميع �أطراف املعادلة الثقافية .
و�أكدت �أن التحديات التي واجهت �صناعة الن�شر خالل جائحة كورونا
�أجربت عدداً كبرياً من النا�شرين على عدم املجازفة �أو املغامرة بطباعة
�إ�صدارات جديدة ميكن � اّأل ت�صل لأيدي القارئ ،خا�صة بعد ما �شهدناه
من �إلغاء للمعار�ض الدولية للكتاب التي كانت املن�صة الأ�سا�سية لبيع
الإن�ت��اج��ات الأدب �ي��ة� ،إال �أن الإع�ل�ان ع��ن انعقاد معر�ض ابوظبي جعل
الكثري من دور الن�شر تت�شجع ال�ستئناف حركة الإ� �ص��دارات والقدوم
للم�شاركة �أمال يف تعوي�ض ما منيت به من خ�سائر �سابقة.
و قالت ال��دك�ت��ورة م�ي��ادة كيايل امل��دي��ر ال�ع��ام ل��دار م��ؤم�ن��ون ب�لا حدود
للن�شر وال�ت��وزي��ع �إن انعقاد املعر�ض دليل على حر�ص دول��ة الإمارات
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ودعمها لعملية التعايف العاملية يف القطاع الثقايف عموما وقطاع الن�شر
ب�صورة خا�صة ،م�ؤكدة �أن املعر�ض ينع�ش �سوق الكتاب وميد يد الأمل
واحلياة لقطاع الن�شر.
و�أو�ضحت �أن دور املعر�ض ال يقت�صر على اجلانب الت�سويقي بالن�سبة
لدور الن�شر بل �إنه ي�شكل فر�صة �سانحة لتالقي امل�س�ؤولني والعاملني
يف ال �ق �ط��اع م��ن خم�ت�ل��ف دول ال �ع��امل ال� �س �ت �ع��را���ض ال �ت �ح��دي��ات التي
تعرت�ض �صناعة الن�شر ومناق�شة خطوات تطويرها مبا يتالءم مع روح
الع�صر وظهور �أمناط جديدة لتلقي املعلومة بعيدا عن منط القراءة
التقليدية.
وتتعدد �أوج��ه الدعم التي يقدمها املعر�ض ل��دور الن�شر امل�شاركة.وقد
�أطلق املعر�ض �أول من�صة افرتا�ضية لتبادل حقوق الن�شر على م�ستوى
امل�ن�ط�ق��ة ،ك�م��ا خ�ص�ص  300منحة ج��دي��دة �ضمن ب��رن��ام��ج «�أ�ضواء
على حقوق الن�شر» بفئاته الثالث «الكتاب الورقي املرتجم ،والكتاب
الإلكرتوين ،والكتاب ال�صوتي».

07

حاكما �أم القيوين ور�أ�س اخليمة ي�ؤديان �صالة اجلنازة على جثمان ال�شيخة �شم�سة بنت ماجد
•• �أم القيوين -وام:

�أدى �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
�أم القيوين و�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأع�ل��ى حاكم ر�أ���س اخليمة �صالة اجل�ن��ازة على جثمان املغفور لها ال�شيخة
�شم�سة بنت ماجد حرم املغفور له ال�شيخ را�شد بن �أحمد املعال  ،ووالدة ال�شيخ
حممد بن را�شد املعال وال�شيخ عبداهلل بن را�شد املعال وال�شيخ على بن را�شد

املعال وال�شيخ مروان بن را�شد املعال .و�أدى �صالة اجلنازة �إىل جانب �سموهما
� ..سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو ال�شيخ را�شد
بن �سعود بن را�شد املعال ويل عهد �أم القيوين و�سمو ال�شيخ حممد بن �سعود
بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س اخليمة ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل
نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش وال�شيخ عبداهلل بن �أحمد املعال ومعايل ال�شيخ
حميد بن �أحمد املعال وال�شيخ خالد بن را�شد املعال رئي�س الديوان الأمريي
يف �أم القيوين وال�شيخ مكتوم بن را�شد املعال وال�شيخ عبداهلل بن را�شد املعال

وال�شيخ على بن را�شد املعال وال�شيخ �سيف بن را�شد املعال رئي�س دائرة التنمية
االقت�صادية يف �أم القيوين وال�شيخ م��روان بن را�شد املعال وال�شيخ �أحمد بن
�سعود بن را�شد املعال نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة �أم القيوين وال�شيخ
ماجد بن �سعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة ال�سياحة والآثار وال�شيخ عبداهلل
بن �سعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة املالية وال�شيخ على بن �سعود بن را�شد
املعال رئي�س دائرة البلدية يف �أم القيوين وال�شيخ �صقر بن �سعود بن را�شد املعال
وال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي ممثل �صاحب ال�سمو حاكم عجمان لل�شئون

الإدارية واملالية وال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمى رئي�س دائرة الأرا�ضى
والتنظيم العقاري يف عجمان وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة
البلدية والتخطيط يف عجمان وال�شيخ �أحمد بن �سعود بن �صقر القا�سمى
رئي�س دائرة اخلدمات العامة يف ر�أ�س اخليمة وعدد من ال�شيوخ وامل�س�ؤولني.
وتوجه �صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين و�صاحب ال�سمو حاكم ر�أ�س اخليمة
و��س�م��و ال���ش�ي��وخ وامل �� �س ��ؤول�ين ل �ي��واروا ج�ث�م��ان ال�ف�ق�ي��دة ال�ث�رى يف م�ق�برة �أم
القيوين.

جمل�س مكافحة املخدرات ي�شيد بجهود االحتادية للجمارك

�ضاحي خلفان يرت�أ�س االجتماع اخلام�س للمجل�س لعام 2021
•• �أبوظبي-وام:

�أ�شاد معايل الفريق �ضاحي خلفان
متيم ،نائب رئي�س ال�شرطة والأمن
العام يف دبي ،رئي�س جمل�س مكافحة
امل� �خ ��درات ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال ��دول ��ة،
ب��ال �ن �ت��ائ��ج ال �ط �ي �ب��ة ال �ت��ي حققتها
الهيئة االحتادية للجمارك بالدولة
يف م ��ؤ� �ش��ر ��ض�ب��ط ع�م�ل�ي��ات تهريب
املخدرات �إىل الدولة.
ج��اء ذل��ك خل��ال ت��ر�ؤ��س��ه االجتماع

اخل��ام ����س للمجل�س ل �ع��ام 2021
 ،ب�ح���ض��ور ال�ع�م�ي��د ��س�ع�ي��د عبداهلل
ال� ��� �س ��وي ��دي ،م ��دي ��ر ع� ��ام مكافحة
امل �خ��درات االحت ��ادي ��ة ،ن��ائ��ب رئي�س
امل�ج�ل����س ،ال� ��ذي ع�ق��د ��ص�ب��اح �أم�س
"االثنني" بتقنية االت�صال عن بعد،
ب�ح���ض��ور ر�ؤ� �س��اء ال�ل�ج��ان الوطنية
العليا املنبثقة من املجل�س ،وعدد من
امل�س�ؤولني وكبار ال�ضباط ومديري
مكافحة املخدرات بالدولة.
و�أك� ��د م�ع��ال�ي��ه �أه �م �ي��ة ال� ��دور الذي

ت� �ق ��وم ب ��ه اجل � �م� ��ارك يف الت�صدي
جل��رائ��م تهريب امل �خ��درات ،معتربا
�أن اجل� �م ��ارك ه ��ي امل �ن��اف��ذ الأوىل
التي ميكن م��ن خاللها دخ��ول �آفة
امل �خ��درات ،وم��ا ت�ق��وم ب��ه م��ن جهود
ك�ب�يرة يف �ضبط عمليات التهريب
وال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا ه��و دليل
ع�ل��ى �أن �ه��ا تعمل مب���س��ؤول�ي��ة كبرية
جت ��اه ح �م��اي��ة ال ��وط ��ن واملواطنني
من �آفة املخدرات ،كما �أ�شاد معاليه
بدور فرق حر�س احلدود وال�سواحل

بالدولة يف الوقوف �سداً منيعا �أمام
كافة حم��اوالت التهريب التي ت�أتي
عرب البحر.
وب�ح��ث جمل�س م�ك��اف�ح��ة املخدرات
� �س �ب��ل ت� �ع ��زي ��ز ال� �ع� �م ��ل التكاملي
والإج� � � � � � ��راءات ال�ل��ازم� ��ة ملكافحة
املخدرات .
ون��اق ����ش امل�ج�ل����س خ�ل�ال االجتماع
ال �ت �ق��ري��ر ال� ��ذي ت �ق��دم��ت ب��ه وزارة
ال �� �ص �ح��ة ووق ��اي ��ة امل �ج �ت �م��ع ،حول
الإج � ��راءات ال�ت��ي يجب ات�خ��اذه��ا يف

م�س�ألة بيع الأجهزة واملعدات الطبية
التي يتم ا�ستخدامها يف ال�صناعات
غري امل�شروعة ،كما ناق�ش �صالحيات
ال� ��وزارة ع�ل��ى م�ن��اف��ذ ال��دول��ة ب�ش�أن
الأدوية امل�صطحبة من قبل القادمني
وامل�سافرين من و�إىل الدولة .واطلع
املجل�س على نتائج م�ؤ�شرات الأداء
للخطة اال�سرتاتيجية للربع الأول
ل �ل �ع��ام اجل � ��اري 2021م ،ونتائج
م �ب��ادرة الإط � ��ار امل �� �ش�ترك للرقابة تنفيذها من خالل املنافذ اجلمركية ك� �م ��ا ن ��اق� �� ��ش امل �ج �ل �� ��س ع � � ��ددا من �أعماله ،واتخذ التو�صيات الالزمة
امل��و� �ض��وع��ات امل ��درج ��ة ع �ل��ى جدول ب�ش�أنها.
على املخدرات ،وال�ضبطيات التي مت بالدولة خالل نف�س الفرتة.

مدير عام �شرطة �أبوظبي يطلع وفدا �إيطاليا على اجلهود التطويرية ملنظومة العمل ال�شرطي
•• �أبوظبي-وام:

بحث ��س�ع��ادة ال �ل��واء مكتوم علي ال�شريفي م��دي��ر ع��ام �شرطة �أبوظبي
خ�لال لقائه يف مبنى مديرية التحريات واملباحث اجلنائية ب�أبوظبي
الفريق انزو برينارديني – نائب قائد عام �سالح الكاربينريي "الدرك"
يف ايطاليا والوفد املرافق له � ،سبل تعزيز عالقات التعاون امل�شرتك يف
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

املجاالت ال�شرطية والأمنية.
و�أطلع مدير عام �شرطة �أبوظبي الوفد على اجلهود التطويرية لن�شر
الأم��ن والأم��ان والطم�أنينة يف املجتمع خالل زيارته ملديرية التحريات
واملباحث اجلنائية.
كما اطلع الوفد على اجلهود التي تقوم بها منظومة مركز املدينة الآمنة
حيث متثل مركزاً معلوماتياً متطوراً لرفع م�ستويات ال�سالمة املرورية
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

با�ستخدام ال��ذك��اء اال�صطناعي للتنبوء الأم �ن��ي والت�صدي للجرمية
وحت�سني القدرة الت�شغيلية ل�شبكات الطرق  .وت�سهم بدور ريادي يف و�ضع
�أبوظبي على خارطة العوا�صم العاملية الأك�ثر �أمناً ،وا�ستقراراً يف �إطار
اخلطة اال�ستباقية بعيدة امل��دى ال�ست�شراف امل�ستقبل  .ح�ضر اللقاء و
الزيارة اللواء ثاين بطي ال�شام�سي مدير اكادميية �سيف بن زايد للعلوم
ال�شرطية والأمنية واللواء حممد �سهيل الرا�شدي مدير قطاع االمن

اجلنائي والعميد �سعيد حممد الكعبي نائب مدير قطاع �ش�ؤون القيادة
والعقيد را�شد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات
اجلنائية  ..ومن اجلانب االيطايل العميد جوزيبي دي – رئي�س الق�سم
العمليات يف القيادة العامة للكارابينريي والعقيد نيكوال كونفورتي –
رئي�س مكتب التعاون الدويل يف القيادة العامة للكارابينيريي والنقيب
ميناتو ماجلريي – م�ساعد �شخ�صي .

جمل�س �أبحاث التكنولوجيا املتطورة يعني
�أول رئي�س تنفيذي لإدارة �أ�سباير
•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل��ن جمل�س �أب�ح��اث التكنولوجيا املتطورة يف �أبوظبي ال�ي��وم ع��ن تعيني
ال��دك�ت��ور �آرث ��ر م��وري����ش ،اخل�ب�ير ال ��دويل امل �ع��روف يف ق�ط��اع التكنولوجيا
املتقدمة وال�شخ�صية ال�ق�ي��ادي��ة التنفيذية ،لي�شغل من�صب �أول رئي�س
تنفيذي لـ "�أ�سباير" ،ال��ذراع املتخ�ص�صة يف �إدارة برامج التكنولوجيا التي
�أطلقها املجل�س.
وق ��ال ��س�ع��ادة في�صل ال�ب�ن��اي ،الأم�ي�ن ال �ع��ام ملجل�س �أب �ح��اث التكنولوجيا
املتطورة" :ميتلك الدكتور موري�ش خربة قيادية وا�سعة ومعرفة عميقة
بقطاع التكنولوجيا املتقدمة .كما �أن جهوده يف متويل الأبحاث التي �أدت
�إىل تطورات رائ��دة ،ف�ض ً
ال عن الإ�شراف على برامج ب��دءاً من الفكرة �إىل
ً
النموذج التجريبي وو��ص��وال �إىل العمالء ،تتما�شى م��ع ر�سالة ’�أ�سباير’
الرامية �إىل اتخاذ قرارات م�ؤثرة عاملياً وتخ�صي�ص التمويل لدعم الأبحاث
املتقدمة".
وت�ع�م��ل " �أ�سباير" ب��ال�ت�ع��اون م��ع �أ� �ص �ح��اب امل���ص�ل�ح��ة م��ن ع ��دة قطاعات

واجلامعات واملعاهد البحثية لتحديد امل�شاكل والتحديات ال�ب��ارزة ..كما
تقوم ب�إطالق حتديات كبرية وم�سابقات دولية حلل بع�ض من �أكرث الق�ضايا
امللحة.
العاملية ّ
من جانبه ،قال الدكتور موري�ش " :تقود ’�أ�سباير’ �صناعة تقنيات امل�ستقبل
التحويلية يف �إمارة �أبوظبي عرب ا�ستقطاب اخلربات اال�ستثنائية والأفكار
واملوارد والتقنيات حلل التحديات املعقدة من خالل نهج قائم على الت�سا�ؤل
واالك�ت���ش��اف .وت�شكل ه��ذه املهمة اجل��دي��دة بالن�سبة �إيل حت��دي�اً وفر�صة
كبريتني ،و�أنا �سعيد جداً بالتعاون مع فريق عمل مميز".
وق�ب��ل ان�ضمامه �إىل ري�ث�ي��ون ،عمل ال��دك�ت��ور م��وري����ش يف �شركة �إل-ث ��ري
كوميونيكي�شونز  L-3 Communicationsمبدينة �أرلينغتون
ب��والي��ة فريجينيا الأم��ري�ك�ي��ة ،حيث �شغل من�صب نائب الرئي�س واملدير
التنفيذي لل�ش�ؤون التكنولوجية �ضمن وح��دة �أع�م��ال جمموعة الأنظمة
الإلكرتونية .كما �شغل قبل ذلك من�صب مدير مكتب التكنولوجيا التكتيكية
يف وكالة م�شاريع البحوث املتطورة الدفاعية /دارب ��ا DARPA /يف
�أرلينغتون.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 165811

EAT 165812

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/07 :
املودعة بالرقم348600 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :املكتب الإعالمي حلكومة �أبوظبي
وعنوانه� :ص.ب � ، 769900أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/07 :
املودعة بالرقم348599 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :املكتب الإعالمي حلكومة �أبوظبي
وعنوانه� :ص.ب � ، 769900أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/07 :
املودعة بالرقم348598 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :املكتب الإعالمي حلكومة �أبوظبي
وعنوانه� :ص.ب � ، 769900أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/07 :
املودعة بالرقم348596 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :املكتب الإعالمي حلكومة �أبوظبي
وعنوانه� :ص.ب � ، 769900أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم تعبريي لن�سر داخل دائرة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية.
و�صف العالمة :ا العالمة عبارة عن كلمات املكتب الإع�لام��ي حلكومة �أبوظبي باللغة العربية وAbu
 Dhabi Government Media Officeباللغة الإجنليزية على ميني الكلمات ر�سم تعبريي
لن�سر داخل دائرة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38:
االت�صاالت.
و�صف العالمة :ا العالمة عبارة عن كلمات املكتب الإع�لام��ي حلكومة �أبوظبي باللغة العربية وAbu
 Dhabi Government Media Officeباللغة الإجنليزية على ميني الكلمات ر�سم تعبريي
لن�سر داخل دائرة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�صف العالمة :ا العالمة عبارة عن كلمات املكتب الإع�لام��ي حلكومة �أبوظبي باللغة العربية وAbu
 Dhabi Government Media Officeباللغة الإجنليزية على ميني الكلمات ر�سم تعبريي
لن�سر داخل دائرة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349793 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات �أخرى ،املطبوعات ،مواد جتليد
الكتب ،ال�صور الفوتوغرافية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة يف القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،مواد
الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س
(عدا الأجهزة) ،مواد التغليف البال�ستيكية (غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات
(الرا�سمات).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ارث باللغة العربية بخط عري�ض وطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات
�أ�سنان.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ارث باللغة العربية بخط عري�ض وطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 170366
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349798 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات
�أ�سنان.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ارث باللغة العربية بخط عري�ض وطريقة مميزة حتتها كلمة
 ERTHباللغة الإجنليزية بخط مميز.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 170370
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EAT 170361
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 349790 :تاريخ2021/04/26 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 170365
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349797 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ارث باللغة العربية بخط عري�ض وطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 170369

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

EAT 165816
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/07 :
املودعة بالرقم348603 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :املكتب الإعالمي حلكومة �أبوظبي
وعنوانه� :ص.ب � ، 769900أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

EAT 165815
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/07 :
املودعة بالرقم348601 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :املكتب الإعالمي حلكومة �أبوظبي
وعنوانه� :ص.ب � ، 769900أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة41:
التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم تعبريي لن�سر داخل دائرة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 170364
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349795 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ارث باللغة العربية بخط عري�ض وطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 170368

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة38:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن ر�سم تعبريي لن�سر داخل دائرة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 170363
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349794 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة32:
البرية (�شراب ال�شعري) ،املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ،م�شروبات م�ستخل�صة
من الفواكه وع�صائر الفواكه� ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل امل�شروبات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ارث باللغة العربية بخط عري�ض وطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 170367

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349810 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349806 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349801 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349800 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ارث باللغة العربية بخط عري�ض وطريقة مميزة حتتها كلمة
 ERTHباللغة الإجنليزية بخط مميز.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ارث باللغة العربية بخط عري�ض وطريقة مميزة حتتها كلمة
 ERTHباللغة الإجنليزية بخط مميز.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة32:
البرية (�شراب ال�شعري) ،املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ،م�شروبات م�ستخل�صة
من الفواكه وع�صائر الفواكه� ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل امل�شروبات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ارث باللغة العربية بخط عري�ض وطريقة مميزة حتتها كلمة
 ERTHباللغة الإجنليزية بخط مميز.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات �أخرى ،املطبوعات ،مواد جتليد
الكتب ،ال�صور الفوتوغرافية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة يف القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،مواد
الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س
(عدا الأجهزة) ،مواد التغليف البال�ستيكية (غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات
(الرا�سمات).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة ارث باللغة العربية بخط عري�ض وطريقة مميزة حتتها كلمة
 ERTHباللغة الإجنليزية بخط مميز.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 170374

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 170373

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 170372

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 170371

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349827 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349822 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 349820 :تاريخ2021/04/26 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
املودعة بالرقم 349817 :تاريخ2021/04/26 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة �إرث باللغة العربية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة32:
البرية (�شراب ال�شعري) ،املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ،م�شروبات م�ستخل�صة
من الفواكه وع�صائر الفواكه� ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل امل�شروبات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة �إرث باللغة العربية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات �أخرى ،املطبوعات ،مواد جتليد
الكتب ،ال�صور الفوتوغرافية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة يف القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،مواد
الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س
(عدا الأجهزة) ،مواد التغليف البال�ستيكية (غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات
(الرا�سمات).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة �إرث باللغة العربية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات
�أ�سنان.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة �إرث باللغة العربية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.
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توقيع � 4إ�صدارات لنادي تراث الإمارات يف معر�ض �أبوظبي للكتاب
•• �أبوظبي-الفجر

�أ� �ص��در م��رك��ز زاي ��د ل�ل��درا��س��ات وال�ب�ح��وث ال�ت��اب��ع ل �ن��ادي تراث
الإم� ��ارات ع ��دداً م��ن الإ� �ص��دارات اجل��دي��دة خ�لال م�شاركته يف
الدورة الثالثني ملعر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب ،الذي ت�ستمر
فعالياته حتى التا�سع والع�شرين من ال�شهر اجل��اري يف مركز
�أبوظبي الوطني للمعار�ض.
و�شهدت من�صة توقيع الكتب يف املعر�ض يف يوميه الأول والثاين
توقيع � 4إ��ص��دارات للمركز وه��ي كتاب مناهج البحث العلمي
يف ال�تراث الثقايف غري امل��ادي للدكتور داوود ال�شمري ،وكتاب
املتاحف اخلا�صة يف الإمارات للباحث وال�شاعر حممد احلب�سي،
وك �ت��اب ت��اري��خ الإم� � ��ارات ع�ب�ر ال�ع���ص��ور ل�ن�خ�ب��ة م��ن امل�ؤرخني

والباحثني العرب والإماراتيني من �إعداد الدكتور حممد فاحت
زغل ،وكتاب مالب�س وحلي �سكان �إم��ارة �أبوظبي لل�سيدة بثينة
القبي�سي ،ومن �ضمن الإ�صدارات اجلديدة للمركز كتاب بعنوان
حمطات يف تراث وتاريخ �أبوظبي للأ�ستاذة �شم�سة حمد العبد
الظاهري.
وقالت فاطمة املن�صوري مديرة مركز زايد للدرا�سات والبحوث
�أن نادي تراث الإمارات يحر�ص على امل�ساهمة امل�ستمرة يف تفعيل
م�سرية احلراك الثقايف واملعريف ،ويركز جهوده على دعم الثقافة
الرتاثية ورفدها بكل ما يعزز انت�شارها ويدعم حيويتها ،لإدراكه
�أن املعرفة عامة والثقافة الرتاثية خا�صة تعدان من املقومات
الأ�سا�سية التي ت�ؤ�س�س حلفظ املوروث ونقله للأجيال النا�شئة
وتعزيزه يف نفو�سهم وتعريف الآخرين به .و�أ�شارت املن�صوري

�إىل �أن النادي ي�شارك يف املعر�ض ب�أكرث من  150عنوان متنوع
يف �شتى جم��االت ال�ت�راث وال�ت��اري��خ وال�شعر والأدب ال�شعبي،
وذل��ك يف �إط��ار حر�صه على امل��وروث الوطني واهتمامه بحفظ
الرتاث وتوثيقه عرب الدرا�سات والبحوث والدواوين ال�شعرية.
وح �ظ��ي ج �ن��اح ال� �ن ��ادي يف امل �ع��ر���ض ب ��زي ��ارة ع� ��دد امل�س�ؤولني
وال�شخ�صيات الر�سمية وعلى ر�أ�سهم معايل �صقر غبا�ش رئي�س
املجل�س الوطني االحت ��ادي ،وال��دك�ت��ور عي�سى احل�م��ادي مدير
املركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج ،بالإ�ضافة �إىل ح�ضور
الأكادمييني وال�شعراء واملهتمني ،الذين حر�صوا على االطالع
على ما يقدمه جناح النادي من �إ�صدارات متنوعة ،ومعرو�ضات
تراثية ،وور���ش عن احلرف اليدوية ،وقد �أثنى ال��زوار على دور
النادي الريادي يف حفظ الرتاث و�صونه ونقله للأجيال.

ا�ستمرار فتح باب الت�سجيل للن�سخة  16من
جائزة الربدة و�إعالن النتائج يف دي�سمرب
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•• �أبوظبي  -وام:

�أعلنت وزارة الثقافة وال�شباب ا�ستمرار فتح باب الت�سجيل يف جائزة الربدة يف
دورتها ال�ساد�سة ع�شرة حتى  17يونيو املقبل فيما جتتمع جلنة التحكيم يف
�شهر نوفمرب املقبل لإج��راء تقييم نهائي للأعمال الفنية امل�شاركة و �إعالن
النتائج بالتوازي مع مهرجان الربدة يف دي�سمرب املقبل خالل فعاليات �إك�سبو
 2020دبي.و �سيتم تكرمي  5فائزين عن فئتي الزخرفة واخلط التقليدي،
و 4عن فئتي اخل��ط احلديث وال�شعر النبطي والف�صيح ،وفائز واح��د و10
مر�شحني نهائيني يف فئة اخلطوط الطباعية العربية .و �سرت�سل الوزارة
�إ�شعارا للمتقدمني ،حتدد �آلية ا�ستكمال طلباتهم واخلطوات املطلوبة لإر�سال
الأعمال الفنية امل�شاركة وفقاً ملعايري حمددة ،لكل فئة من فئات اجلائزة .
وتتلقى الوزارة الطلبات �ضمن فئات اجلائزة الرئي�سية  :الزخرفة ،وفئة اخلط
التقليدي واحلديث ،وفئة ال�شعر النبطي والف�صيح وفئة اخلطوط الطباعية
العربية ..
من كافة �أنحاء العامل الإ�سالمي من خالل تعبئة النموذج اخلا�ص بامل�شاركة
عرب املوقع الإلكرتوين للجائزة .www.burda.ae
و عقدت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�شباب لقاء �صحفياً
عرب تقنية االت�صال املرئي مب�شاركة نخبة من الفنانني وال�شعراء واخلطاطني
والإعالميني ،تناولت خالله �أبرز م�ستجدات اجلائزة ودورها يف تعزيز امل�شهد
الثقايف والفنون الإ�سالمية.
وقالت معاليها �إن دولة الإم��ارات العربية املتحدة تقود العدي َد من املبادرات
العاملية الرامية �إىل �صون ورعاية الفنون الإ�سالمية �ضمن جهودها الوا�سعة
الهادفة �إىل �صون الرتاث احل�ضاري الإن�ساين ،انطالقاً من �إميانها ب�ضرورة
ر�سخت
احل�ف��اظ على الإب ��داع الب�شري و�إي�صاله �إىل الأج�ي��ال املقبلة ،حيث ّ
اجل��ائ��زة ح�ضورَها ومكان َتها على م��دى الأع��وام املا�ضية يف مقدمة اجلوائز
العاملية التي تهتم ب�صون ال�تراث الإ�سالمي ،وت�شجيع املبدعني على �إحيائه
واالبتكار فيه وتطوير تقنياته.
و�أ�ضافت �أن جائزة الربدة لي�ست جمر َد جائزة فنية بقدر ما هي ر�سالة وقيمة
حتمل يف طياتها معان �سامي ًة وم�ب� َ
�ادئ تن�سجم مع منا�سبة �إطالقها ،وهي
ذكرى املولد النبوي ال�شريف ،وما حتمله هذه الذكرى من ت�سامح وتعاي�ش
بني جميع احل�ضارات.
و�أو�ضحت �أن اجلائزة تهدف �إىل �إبراز جماليات الفن الإ�سالمي ،و�إ�سهاماته يف
امل�شهد الثقايف العاملي ،و�إظهار احل�ضارة الإ�سالمية بكافة عنا�صرها ،لإي�صال
ر�سالتها الو�سطية التي ت�ؤمن باالنفتاح والإبداع والتعاي�ش الإن�ساين ،م�شرية
�إىل �أن الإمارات لطاملا عملت على االهتمام بالرتاث والفن الإ�سالمي ،باعتبار
ذل��ك ج��زءاً م��ن م�س�ؤوليتها ،ف�ض ً
ال ع��ن ك��ون ال��دول��ة باتت حا�ضن ًة م�شجع ًة
وحمف ّز ًة على الإبداع يف خمتلف املجاالت الثقافية.

جلنة بالوطني االحتادي تناق�ش م�شروع قانون ب�ش�أن الأر�شيف الوطني
•• دبي -وام:

ناق�شت جلنة �ش�ؤون التعليم والثقافة وال�شباب والريا�ضة والإعالم يف املجل�س
الوطني االحتادي خالل اجتماعها الذي عقدته يف مقر الأمانة العامة للمجل�س
يف دبي �أم�س ،برئا�سة �سعادة نا�صر حممد اليماحي رئي�س اللجنة ،م�شروع قانون
احت��ادي بتعديل بع�ض �أح�ك��ام القانون االحت��ادي رق��م  7ل�سنة  2008ب�ش�أن
الأر�شيف الوطني ،وذلك بح�ضور ممثلي احلكومة.
ح�ضر االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة ك��ل م��ن �� :س��ارة حممـد فلكناز مقررة
اللجنة ،وال��دك�ت��ورة ح��واء ال�ضحاك املن�صوري ،و��ش��ذى �سعيد ع�لاي النقبي،

وال��دك�ت��ورة �شيخة عبيــد الطنيجي ،و��ض��رار حميد ب��ال�ه��ول ،وعفــراء بخيــت
العليلـي  ..ومن الأر�شيف الوطني �سعادة عبداهلل ماجد �آل علي املدير التنفيذي،
ويعقوب ال�شيخ امل�ست�شار القانوين .
وق��ال��ت ��س�ع��ادة � �س��ارة فلكناز �إن اللجنة ناق�شت م���ش��روع ال�ق��ان��ون م��ع ممثلي
الأر�شيف الوطني ب�شكل تف�صيلي ،ومت التوافق على امل��واد التي قامت اللجنة
ب�إجراء تعديالت عليها ،م�ضيفة �أن ممثلي الأر�شيف الوطني ردوا على خمتلف
ا�ستف�سارات �أع���ض��اء اللجنة ،و�أن اللجنة �ستقوم بعد االن�ت�ه��اء م��ن ال�صياغة
الأخرية لتعديالتها على مواد وبنود م�شروع القانون ب�إعداد تقريرها النهائي
ب�ش�أنه واعتماده ورفعه لرئا�سة املجل�س ملناق�شته يف جل�سة عامة.

وح�سب املذكرة الإي�ضاحية الواردة من احلكومة ،ف�إن م�شروع القانون بتعديل
بع�ض �أحكام القانون االحت��ادي رقم  7ل�سنة  2008ب�ش�أن الأر�شيف الوطني،
يت�ضمن  7مواد ،منها ا�ستبدال عبارات ومواد قانونية ،و�إ�ضافة مواد قانونية
جديدة ،والأحكام املتعلقة ب�إ�صدار القرارات والأنظمة لتنفيذ �أحكام القانون،
والإلغاءات والن�شر يف اجلريدة الر�سمية والعمل بالقانون.
من جهة �أخ��رى �أ�شارت �سعادة �سارة فلكناز �إىل �أن��ه مت خالل االجتماع كذلك
تكليف الأمانة العامة للمجل�س الوطني االحت��ادي ب�إعداد خطة عمل اللجنة
والدرا�سة التحليلية حول مو�ضوع "�سيا�سة وزارة الثقافة وال�شباب" للعر�ض
خالل االجتماع القادم متهيدا لبدء مناق�شة املو�ضوع العام.

م�س�ؤولون� :أبوظبي للكتاب يعك�س كفاءة الدولة يف التعامل مع كورونا
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د ع��دد م��ن امل�س�ؤولني �أن تنظيم معر�ض �أبوظبي ال��دويل للكتاب يف دورته
الثالثني يعك�س كفاءة دولة الإمارات يف التعامل مع جائحة "كورونا" وقدرتها
على تنظيم �أرقى الفعاليات العاملية وفق �أعلى التدابري االحرتازية التي ت�ضمن
�سالمة امل�شاركني والزوار .وقالوا يف ت�صريح خا�ص لوكالة �أنباء الإمارات "وام"
على هام�ش املعر�ض الذي يعد حمطة �سنوية لدور الن�شر حول العامل وملتقى
للإبداع مبختلف �صوره� ،إن انعقاد هذا احلدث ي�ؤكد حر�ص الإم��ارات ودعمها
لعملية التعايف العاملية يف القطاع الثقايف عموما وقطاع الن�شر ب�صورة خا�صة.
من جهته قال الكاتب والباحث �سلطان العميمي مدير �أكادميية ال�شعر يف جلنة
�إدارة املهرجانات وال�برام��ج الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي �إن �أكادميية ال�شعر
ت�شارك يف املعر�ض بعدد كبري من الإ� �ص��دارات من بينها � 40إ� �ص��داراً جديداً
يف خمتلف التخ�ص�صات وجم��االت ال�شعر والثقافة ال�شعبية والدرا�سات والتي

يرتبط بع�ضها بدولة الإمارات وبع�ضها الآخر باخلليج العربي والعامل العربي،
كما تقدم الأكادميية تقدم جمموعة من الفعاليات املرتبطة مب�شاركتها تت�ضمن
�أم�سيات �شعرية وحفالت تواقيع لعدد من الإ�صدارات اجلديدة.
و�أ�شار العميمي �إىل �أن �أكادميية ال�شعر حتر�ص على التواجد يف هذا املعر�ض الذي
ميثل �سنويا حمفال ثقافيا مهما للقراء يف العامل العربي ولدور الن�شر العربية
واملحلية ،الفتا �إىل �أن تنظيم معر�ض �أبوظبي الدويل للكتاب يف دورته الثالثني
يعك�س كفاءة دولة الإمارات يف التعامل مع جائحة "كورونا" وقدرتها على تنظيم
�أرق��ى الفعاليات العاملية  .وثمن مدير �أكادميية ال�شعر ب�أبوظبي الدعم الذي
قدمه املعر�ض من خالل �إعفاء دور الن�شر من ر�سوم امل�شاركة ،والذي مثل دعماً
كبرياً لدور الن�شر والقارئ والزائر ،م�شيداً باجلهود التي تقوم بها دولة الإمارات
لإعادة احلياة �إىل طبيعتها ال�سابقة وفق الإجراءات االحرتازية.
من جهتها �أكدت �أمل العفيفي الأمني العام جلائزة خليفة الرتبوية �أن معر�ض
�أبوظبي الدويل للكتاب بات ميثل تظاهرة ثقافية وفكرية بارزة على امل�ستويات

املحلية والإقليمية والدولية من خالل ما يحمله من ر�سائل وم�ضامني تفتح �آفاقاً
وا�سعة �أمام املفكرين واملبدعني والأدباء و�صناع القرار ودور الن�شر من خمتلف
�أنحاء العامل .ولفتت العفيفي �إىل �أنه على الرغم من الظروف االحرتازية التي
ي�شهدها ال�ع��امل خ�لال ه��ذه ال�ف�ترة ف ��إن انعقاد ال ��دورة الثالثني م��ن معر�ض
�أبوظبي الدويل للكتاب يف العا�صمة �أبوظبي وهذا الإقبال الكبري الذي �شهده
�إمنا يج�سد املكانة املرموقة التي حتظى بها �أبوظبي ،كعا�صمة للثقافة والفنون
والإبداع ،ومركز رائد للإ�شعاع الفكري واحل�ضاري يف املنطقة والعامل.
وقالت � ":إن الدورة الثالثني للمعر�ض وهي ت�ستقطب �أكرث من ن�صف مليون
عنوان تغطي خمتلف التخ�ص�صات العلمية والفكرية ف�إنها ترتجم مكانة هذا
املعر�ض ودوره باعتباره من�صة للإبداع الفكري والأدبي ،م�شرية �إىل �أن الربامج
الثقافية التي تعقد على هام�ش املعر�ض متثل هي الأخرى ركنا �أ�سا�سياً يف ر�سالة
املعر�ض و�أهدافه مبا يجعله �أحد املعار�ض الدولية البارزة على م�ستوى العامل
والذي ينتظره املبدعون القراء واجلمهور ب�صورة عامة".

وزارة ال�صحة ت�شارك يف اجتماعات الأمانة العامة ملجل�س وزراء ال�صحة العرب
•• دبي-وام:

�� �ش ��ارك ��ت وزارة ال �� �ص �ح��ة ووق ��اي ��ة
امل�ج�ت�م��ع مم�ث�ل��ة دول� ��ة الإم � � ��ارات يف
اج�ت�م��اع��ات ال� ��دورة ال �ـ  55العادية
ملجل�س وزراء ال���ص�ح��ة ال �ع��رب عرب
تقنية االت���ص��ال امل��رئ��ي حيث تر�أ�س
الوفد امل�شارك معايل عبد الرحمن
ب��ن حم�م��د ال�ع��وي����س وزي ��ر ال�صحة
ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع ،وب�ح���ض��ور �سعادة
الدكتور ح�سني عبد الرحمن الرند
وكيل ال��وزارة امل�ساعد لقطاع املراكز
والعيادات ال�صحية وال�صحة العامة.
ت ��أت��ي م���ش��ارك��ة ال��دول��ة يف االجتماع
ب�ه��دف تن�سيق اجل�ه��ود امل�شرتكة يف

املجال ال�صحي بني الدول الأع�ضاء،
وت �ع��زي��ز ت���ض��اف��ر اجل �ه��ود امل�شرتكة
يف مواجهة التحديات لتح�سني �أداء
ال �ن �ظ��م ال���ص�ح�ي��ة ل �ل ��دول وت�سهيل
ال��و� �ص��ول خل��دم��ات �صحية �أف�ضل،
ومناق�شة تن�سيق عملية اال�ستجابة
الحتواء تداعيات "كوفيد. "-19
وت���ض�م��ن الإج �ت �م ��اع ع ��دة م�شاريع
ق� ��رارات لتن�سيق امل��واق��ف وتر�سيخ
�أوا� � �ص ��ر ال �ت �ع��اون يف �إط � ��ار ال�سعي
امل���ش�ترك لتعزيز �صحة املجتمعات
ال�ع��رب�ي��ة م��ن خ�ل�ال تكثيف اجلهود
وت� � �ب � ��ادل اخل� �ب� ��رات ح� �ي ��ث ت�ضمن
امل���ش��روع الأول ا�سرتاتيجية عربية
و�آل � �ي� ��ة ت �ن �ف �ي��ذه��ا ل �ل �ح �� �ص��ول على

ل �ق��اح��ات "كوفيد  "19وتوحيد
اجل �ه��ود امل �ب��ذول��ة ل���ض�م��ان التوفري
وال� �ت ��وزي ��ع ال � �ع ��ادل ل �ل �ق��اح��ات على
الدول العربية ..فيما تناول امل�شروع
ال� �ث ��اين اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة العربية
مل��وازن��ة �صديقة لل�صحة ،بالإ�ضافة
�إىل م�شروع الكلمة امل��وح��دة ملجل�س
وزراء ال�صحة ال �ع��رب �أم ��ام ال ��دورة
 74للجمعية العامة ملنظمة ال�صحة
العاملية .ومت خالل الإجتماع مناق�شة
م�شروع قرار يتعلق بالنظام الأ�سا�سي
للمجل�س ال �ع��رب��ي لالخت�صا�صات
ال���ص�ح�ي��ة .وم �� �ش��روع ق ��رار املجل�س
ال��وزاري العربي لل�سياحة حول دعم
�إع��ادة �إط�لاق �إنعا�ش قطاع ال�سياحة

وال�سفر يف ال��دول العربية وم�شروع
قرار ت�شكيل املكتب التنفيذي ملجل�س
وزراء ال�صحة العرب.
كما تناول الإجتماع مقرتح القطاع
الإجتماعي يف الأمانة الفنية ملجل�س
وزراء ال�صحة ال �ع��رب ب���ش��أن �آليات
ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة واالداري� ��ة للمجل�س
العربي لالخت�صا�صات ال�صحية.
و�أكد معايل عبد الرحمن بن حممد
العوي�س على �أهمية م�شاركة دولة
الإم � � � ��ارات يف اج �ت �م��اع��ات الأم ��ان ��ة
العامة ملجل�س وزراء ال�صحة العرب
م���ش�ي��دا ب��اجل �ه��ود وال�ن�ت��ائ��ج املثمرة
التي حتققها ه��ذه االجتماعات من
خ�لال تناول الق�ضايا ال�صحية ذات

الأولوية وت�ضافر اجلهود امل�شرتكة
يف م ��واج� �ه ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات ،بتعزيز
ال �ع �م��ل ال �ع��رب��ي امل �� �ش�ت�رك وتكامل
جهود الأع�ضاء على جميع الأ�صعدة
ومنها املجال ال�صحي ال�سيما الأوبئة
واجل��ائ �ح��ات ال�صحية وال�ع�م��ل على
تطبيق التغطية ال�صحية ال�شاملة
مب��ا ي��رف��ع م�ستوى وك�ف��اءة الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة ل�ل�م�ج�ت�م�ع��ات ال �ع��رب �ي��ة ،
وال � ��وق � ��وف ع �ل��ى ج ��اه ��زي ��ة ال � ��دول
الأع�ضاء يف مواجهة "كوفيد."-19
و�أعرب معايل العوي�س عن ثقته ب�أن
ال �ق ��رارات وال�ت��و��ص�ي��ات ال�ت��ي نتجت ال ��دول الأع���ض��اء مب��ا ي�ضمن �صحة ت�ت��وح��د ح��ول�ه��ا اجل �ه��ود ال�ع��رب�ي��ة يف
ع ��ن االج �ت �م ��اع م ��ن � �ش ��أن �ه��ا تعزيز و��س�لام��ة جميع �أف ��راد املجتمع لأن جميع الظروف م�ؤكدا �أن االجتماع
ال�ت�ن���س�ي��ق وال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك بني �صحة املجتمعات م�س�ؤولية م�شرتكة ي�شكل �إ�ضافة نوعية يف م�سرية العمل

ال �ع��رب��ي امل��وح��د يف امل �ج��ال ال�صحي
ال�سيما جائحة "كوفيد"-19حلماية
�صحة و�سالمة املجتمعات العربية.

م�ؤلفات ال�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي بكل اللغات
ال�شارقة �صديقة للطفل ي�ستعر�ض م�شروع
ح�ضور م�ؤثر وجديد لإ�صدارات «من�شورات القا�سمي» يف معر�ض �أبو ظبي للكتاب التخطيط العمراين ال�صديق للطفل يف روما
•• ال�شارقة -د.حممود علياء

•• ال�شارقة -وام:

تتطلع "من�شورات القا�سمي" ،الدار
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ب �ن �� �ش��ر وت� ��وزي� ��ع كتب
وم ��ؤل �ف ��ات � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة
� ،إىل ال �ق��راء حملياً وع��رب�ي�اً وعاملياً
وبلغات ع��دة  ،وال�ت��ي بلغت �أك�ثر من
خ�م���س��ة و� �س �ت�ين ع �ن��وان �اً يف خمتلف
امل ��وا�� �ض� �ي ��ع الأدب� � �ي � ��ة والتاريخية
وال ��رواي ��ات ،وك�ت��ب ال���س�يرة الذاتية،
�إىل م�شاركة فعالة وكبرية يف الدورة
الـ 30مل �ع��ر���ض �أب ��وظ� �ب ��ي ال � ��دويل
للكتاب  .2021وت�شارك "من�شورات
القا�سمي" مبجموعة من الإ�صدارات
اجلديدة �أو التي متت �إعادة طباعتها
ب���س�ب��ب ن �ف��اده��ا .و� �س �ت �ع��ر���ض خالل
م�شاركتها يف املعر�ض كافة الإ�صدارات
احل��دي �ث��ة وال���س��اب�ق��ة ل�ت�ك��ون فر�صة
للجمهور للتعرف على �آخر �إنتاج الدار
الأدبي وامل�سرحي والتاريخي باللغتني
العربية والإجنليزية ولغات �أخرى.
و�سي�ضم جناح املن�شورات الإ�صدارات
اجل��دي��دة من ت�أليف �صاحب ال�سمو
ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد

�شارك مكتب ال�شارقة �صديقة للطفل التابع للمجل�س
الأع�ل��ى ل�ش�ؤون الأ��س��رة بال�شارقة ،يف ال ��دورة ال�ساد�سة
من بينايل الأم��اك��ن العامة ال��ذي ا�ست�ضافته العا�صمة
الإي �ط��ال �ي��ة روم ��ا م ��ؤخ��را ع�ل��ى م ��دار ث�لاث��ة �أي� ��ام حتت
��ش�ع��ار "الأطفال والأم ��اك ��ن العامة" ح�ي��ث ا�ستعر�ض
جتربة الإم��ارة املتكاملة يف جم��ال التخطيط العمراين
ال�صديق للطفل .وقدمت الدكتورة ح�صة خلفان الغزال
املدير التنفيذي ملكتب ال�شارقة �صديقة للطفل خالل
الفعالية التي بثت مبا�شرة من كلية الهند�سة املعمارية يف
جامعة روما  -تري يف �إيطاليا بح�ضور نخبة من �صناع
ال�سيا�سات وممثلي منظمات املجتمع املدين واملهند�سني
املعماريني وخ�براء الت�صميم والتخطيط العمراين من
�إيطاليا وخمتلف �أنحاء العامل  ..عر�ضا تقدمييا �شرحت
من خالله عددا من درا�سات احلالة والأبحاث وامل�شاريع
الدولية وعرفت مب�سرية �إمارة ال�شارقة والإجنازات التي
حققتها بعد اعتمادها من قبل منظمة اليوني�سف ك�أول
مدينة �صديقة للأطفال واليافعني يف املنطقة .و�أطلعت
الدكتورة ح�صة الغزال احل�ضور على م�شروع "التخطيط
العمراين ال�صديق للطفل" الذي �أطلقه املكتب بالتعاون
مع جمل�س ال�شارقة للتخطيط العمراين وبال�شراكة مع
منظمة اليوني�سف وبرنامج الأمم املتحدة للم�ستوطنات
الب�شرية "موئل الأمم املتحدة" ب�ه��دف ح�شد اجلهود
من �أج��ل تخطيط وت�صميم و�إدارة امل�شاريع العمرانية
يف الإم � ��ارة مب��ا ي�ضمن ل�ل�أط �ف��ال بيئة �آم �ن��ة وحمفزة

القا�سمي وه��ي" :الأعمال امل�سرحية
املرتجمة للغة الإ�سبانية "  " ،حماكم
التفتي�ش " ب�ج��زئ�ي��ه« ،رواي� ��ة بيبي
فاطمة و�أب�ن��اء امل�ل��ك»« ،ال�ت��اري��خ على
خ�شبة امل�سرح الفرن�سي» ،و«مو�سوعة
�أح � ��ادي � ��ث � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
الدكتور �سلطان القا�سمي 1972-
2020م"� ،إ�ضافة �إىل �أكرث من 60
من العناوين املنجزة باللغة العربية.
ي�شار اىل �أن " م�ن���ش��ورات القا�سمي

" ا�ستطاعت منذ ت�أ�سي�سها وعقب
م �� �ش��ارك �ت �ه��ا امل �� �س �ت �م��رة يف املعار�ض
ال��دول�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة للكتاب �أن تقدم
زاداً ث �ق��اف �ي �اً لأك�ث��ر م ��ن " "240
كتاباً مل�ؤلفات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
وغ �ي�ره ��ا �إىل ال � �ق� ��راء والباحثني
وامل �ف �ك��ري��ن  ،وال �ت��ي ��ش�ك�ل��ت �إ�ضافة
نوعية لقراء املكتبات العاملية املهتمة
بالتاريخ والرواية وامل�سرح.

لقدراتهم وتلبي احتياجاتهم وحقوقهم وذلك من خالل
�أخذ �أفكار الأطفال واليافعني بعني االعتبار يف ت�صميم
م�ساحات عامة �صديقة للطفل وتتوفر فيها �أعلى املعايري
العاملية.
و�أو��ض�ح��ت ال��دك�ت��ورة ح�صة خلفان ال �غ��زال �أن امل�شروع
ا�ستهدف الأطفال وال�شباب من جميع الفئات العمرية
والقدرات و�أتاح لهم فر�صة تقدمي �أفكارهم ومقرتحاتهم
ع�ب�ر ال �ع��دي��د م��ن اجل �ل �� �س��ات ال�ن�ق��ا��ش�ي��ة حت��ت �إ�شراف
جمموعة من اخلرباء واملخت�صني حيث ت�ضمن عددا من
الور�ش والفعاليات منها ور�شة مكثفة �أقيمت عام 2019
على م��دار ي��وم�ين بالتعاون م��ع برنامج الأمم املتحدة
للم�ستوطنات الب�شرية /موئل الأمم املتحدة� /شارك بها
 48طفال منهم  20فتاة من الفئة العمرية  -11 9عاما
يف ر�سم �أفكارهم الإبداعية املتعلقة بتخطيط امل�ساحات
العامة با�ستخدام لعبة "ماين كرافت" الإلكرتونية.
كما نظم امل�شروع جولة ا�ستطالعية للأطفال وال�شباب يف
الفئة العمرية  18-8عاما لتحديد املنطقة التي �ستبنى
فيها احلديقة ولتقييم موا�صفات املوقع من حيث الراحة
و�إمكانية الو�صول و�إجراءات ال�سالمة .ويف �إطار مبادرة
لتقييم الأم��اك��ن ال�ع��ام��ة يف امل��دي�ن��ة  ..ق��ام��ت جمموعة
من � 45شابا و�شابة من الفئة العمرية  22-20عاما
وامل ��درب�ي�ن ب�ج�م��ع ال�ب�ي��ان��ات بتقييم  230م�ك��ان��ا عاما
مفتوحا يف مدينة ال�شارقة لتحديد الثغرات وال�صعوبات
ال�ق��ائ�م��ة م��ن ح�ي��ث �إم�ك��ان�ي��ة ال��و� �ص��ول �إل �ي �ه��ا ومعايري
ال���س�لام��ة فيها وم ��دى ق��درت�ه��ا ع�ل��ى تلبية احتياجات
ال�سكان املختلفة وغريها.

الثالثاء  25مايو  2021م  -العـدد 13248
25 May 2021 - Issue No 13248

عربي ودويل

Tuesday

دم�شق والأكراد� ..إىل ماذا تو�صال ب�ش�أن انتخابات الرئا�سة؟
•• عوا�صم-وكاالت

ب ��ات يف ح�ك��م امل ��ؤك ��د �أن و� �ض��ع ��ص�ن��ادي��ق االق �ت��راع يف
ان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا� �س��ة ال �� �س��وري��ة يف امل �ن��اط��ق ال�شمالية
ال�شرقية من ال�ب�لاد� ،سيقت�صر على املربعات الأمنية
واملناطق املحدودة ،التي ت�سيطر عليها دم�شق يف كل من
مدينتي احل�سكة والقام�شلي.
وطيلة املنا�سبات االنتخابية التي متت خالل ال�سنوات
امل��ا��ض�ي��ة�� ،س��واء الرئا�سية منها �أو ال�برمل��ان�ي��ة ،يف ظل
احلرب ال�سورية ،اقت�صرت امل�شاركة يف خمتلف املحطات
االنتخابية يف تلك املناطق على �أماكن نفوذ احلكومة
ال�سورية يف احل�سكة والقام�شلي ،املدينتني الأك�بر يف

�شمال �شرق �سوريا ،واللتان ت�سيطر عليهما قوات �سوريا
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،وق ��وى الأم ��ن ال��داخ �ل��ي (الأ�ساي�ش)
التابعتني للإدارة الذاتية ل�شمال �شرق �سوريا.
ويف هذا ال�سياق ،قال �سرتيب جوهر ،ال�صحفي املطلع
على ملف ح��وارات دم�شق مع �أك��راد �سوريا ،يف ت�صريح
مل��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية”“ :ثمة حم� ��اوالت غري
مبا�شرة من قبل دم�شق ،حتى اللحظة وع�بر �أطراف
ثالثة ،لإقناع الإدارة الذاتية بو�ضع �صناديق االقرتاع
يف االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة ،مبختلف امل�ن��اط��ق الكردية
وال�شمالية ال�شرقية ككل ،لكنها مل ت�ؤتي �أكلها».
و�أ�شار �إىل �أن الأمور “تتجه نحو عدم م�شاركة مناطق
الإدارة ال��ذات�ي��ة يف العملية االن�ت�خ��اب�ي��ة ،م��ع ال�سماح

كالعادة بتنظيمها يف مناطق �سيطرة النظام املحدودة،
يف بع�ض املدن واملناطق».
و�أ�ضاف جوهر“ :ال ميكن لل��إدارة ،كما تقول هي� ،أن
تعطي ه��ذه ال��ورق��ة الرابحة لدم�شق دون ثمن� ،إذ يف
املقابل لدى الإدارة مطالب وا�شرتاطات ،وهي ترى �أن
ال�سماح بهذه االنتخابات يف مناطقها يف هذه الظروف
وبهذا ال�شكل ،ودون وجود اتفاقات وتفاهمات عري�ضة
حول جممل الو�ضع ال�سوري املت�أزم وطرق احلل ،ودون
االعرتاف بالإدارة من قبل دم�شق ،ي�شكل خدمة جمانية
للنظام دون مقابل».
وتعرف املناطق ال�شمالية ال�شرقية من �سوريا ،مبواردها
الطبيعية ال��وف�ي�رة ،ف�ه��ي مب�ث��اب��ة �سلة ال �غ��ذاء وبحر

الطاقة يف البالد ،حيث ترتكز غالبية الإنتاج ال�سوري
م��ن ال�ن�ف��ط وال �غ ��از� ،إىل ج��ان��ب امل�ح��ا��ص�ي��ل الزراعية
اال�سرتاتيجية من قمح وقطن وعد�س ،مما يجعل من
�إ�شراكها يف العملية االنتخابية هدفا ثمينا لدم�شق».
وبعد �إغالق �صناديق االقرتاع ،اخلمي�س ،يف االنتخابات
الرئا�سية ال�سورية ،التي مت��ت يف مرحلتها الأوىل يف
اخلارج� ،سي�صوت ال�سوريون يف الداخل الأربعاء املقبل،
الختيار رئي�س للجمهورية ل�سبع �سنوات جديدة ،و�سط
�إج�م��اع م��ن خمتلف ال �ق��راءات داخ��ل �سوريا وخارجها،
على �أنه ال مناف�س جدي وحقيقي للرئي�س احلايل ب�شار
الأ�سد.
يذكر �أن �سلطات الإدارة الذاتية يف �شمال �شرق �سوريا،

10
حمدوك يتعهد بح�سم ملف ف�ض اعت�صام القيادة وحترك نحو «اجلنائية»
•• اخلرطوم-وكاالت

�أك � � ��دت ه �ي �ئ��ات ق��ان��ون �ي��ة دول �ي��ة
وم ��ؤ� �س �� �س��ات امل �ج �ت �م��ع امل � ��دين يف
ال�سودان �أنها تعمل على رفع ق�ضية
� �ض �ح��اي��ا ج ��رمي ��ة ف ����ض اعت�صام
ال �ث��وار ال���س��ودان�ي�ين �أم ��ام القيادة
ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ج �ي ����ش ال� ��� �س ��وداين يف
يونيو  2019للمحكمة اجلنائية
الدولية.
وفتحت املحكمة اجلنائية الدولية
ال� �ب ��اب �أم� � ��ام �إم �ك��ان �ي��ة حماكمة
م��رت �ك �ب��ي اجل� ��رمي� ��ة وال � �ت� ��ي راح
�ضحيتها �أك �ث�ر م��ن  800قتيل
وم�ف�ق��ود .وق��ال ال�ن��اط��ق الر�سمي
ب��ا��س��م امل�ح�ك�م��ة �إن ��ه ل�ي����س هنالك
ت �ق��ادم �أم ��ام اجل��رائ��م ال�ت��ي تنظر
فيها املحكمة متى ما كانت هنالك
والية ق�ضائية.
وو� �س ��ط ��س�خ��ط ك �ب�ير يف ال�شارع
ال�سوداين من �أداء جلنة التحقيق
ال�ت��ي �شكلت يف �أع �ق��اب اجلرمية،
�أك � ��د رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء ال�سوداين
عبداهلل حمدوك ال�ت��زام احلكومة
االنتقالية بتوفري ال��دع��م للجنة
التحقيق ال�ستكمال عملها يف �أ�سرع
وقت ممكن.
فقدان الثقة
و�أب� � � ��دى ق ��ان ��ون� �ي ��ون وم ��راق� �ب ��ون
ت�أييدهم املطلق لتدويل الق�ضية
وحت��وي�ل�ه��ا �إىل حمكمة اجلنايات
ال��دول �ي��ة يف اله ��اي ب��اع�ت�ب��ار �أنها
جرمية �ضد الإن�سانية.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �إ� �ص��دار النائب
ال �ع��ام ال �� �س��وداين امل �ك �ل��ف مبارك
حم � �م� ��ود ع� �ث� �م ��ان الأح � � � ��د �أم� � ��را
بت�أ�سي�س نيابة تخت�ص بالنظر يف
دع��اوى االنتهاكات بكافة اجلرائم
وال��دع��اوى ال�ت��ي �أدت اىل �سقوط
ق �ت �ل��ى يف امل� ��واك� ��ب والتجمعات
واالعت�صامات� ،إال �أن الكثري من
القانونيني واملراقبني �أب��دوا عدم
ث�ق�ت�ه��م يف ال��و� �ص��ول �إىل عدالة
حقيقية ،متهمني جلنة التحقيق
مبمار�سة الت�سويف وت�ضليل الر�أي
ال� �ع ��ام ،ق��اط �ع�ين ب ��أن �ه��ا ال متلك
الإرادة ال�ل�ازم��ة ل�ت�ق��دمي ق�ضية
متكاملة رغ��م الأدل� ��ة والرباهني
الوا�ضحة املحيطة بتلك الق�ضية
اخل� �ط�ي�رة .ل �ك��ن رئ �ي ����س اللجنة

عملية طعن يف القد�س ومقتل املنفذ

•• القد�س�-أ ف ب

�أ�صيب �إ�سرائيليان بينهما جندي يف عملية طعن وقعت االثنني يف القد�س
قبل �أن تقتل ال�شرطة الإ�سرائيلية املهاجم ،بح�سب ما �أفاد املتحدث با�سم
ال�شرطة.
وقال املتحدث با�سم ال�شرطة ميكي روزنفيلد لوكالة فران�س بر�س �إنه مت
“�إطالق النار على املهاجم وقتل».
واعلن مركز هدا�سا الطبي �أنه يقوم بتقدمي العالج لل�شابني (يف الع�شرينات
من العمر) اللذين �أ�صيبا بجروح طفيفة.
ووقع الهجوم يف منطقة قريبة من حي ال�شيخ جراح يف القد�س ال�شرقية
املحتلة حيث ب��د�أ التوتر على خلفية احتجاجات على التهديد ب�إجالء
عائالت من منازلها يف احلي ذاته.

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

هل امل�ستقبل يف القطب ال�شمايل...؟
•• لويك تا�سيه

نبيل �أدي ��ب ق��ال �إن اللجنة تعمل
للو�صول لتقرير دق�ي��ق يحد من
�أي “�شبهة ظلم».
تقرير �شامل
ويف خ� ��� �ض ��م اح� � � �ت � � ��دام اجل� � ��دل
واالت� � �ه � ��ام � ��ات امل ��وج � �ه ��ة للجنة
ال�ت�ح�ق�ي��ق امل �ح �ل �ي��ة ،ت�ع�ه��د رئي�س
اللجنة نبيل �أدي��ب ببذل كل جهد
مم �ك��ن ل �ل��و� �ص��ول ل�ت�ق��ري��ر �شامل
وك��ام��ل ودق �ي��ق ي�غ�ط��ي الأح � ��داث
بال�شكل الأمثل ويحد من �أي �شبهة
ظلم �أو تق�صري يف ح��ق ال�ضحايا
من خالل هذا التقرير الذي يعد
م�صريياً.
وقال �أديب خالل تقدميه لتقرير
ع��ن �أداء جل�ن�ت��ه ل��رئ�ي����س ال� ��وزراء
ال �� �س��وداين ع �ب��داهلل ح �م��دوك �إن
ال�ت�ق��ري��ر ال�ن�ه��ائ��ي ي�ج��ب �أن يكون
دقيقا بن�سبة  100يف املئة .و�أكد
�أن جلنته ت�سعى ل�ت�ق��دمي تقرير
واف ك ��ام ��ل ي �� �ض �م��ن ال ��و�� �ص ��ول
ٍ
للعدالة و�إن�صاف ال�ضحايا.
وق��ال��ت وك��ال��ة الأن� �ب ��اء الر�سمية
ال�سودانية �إن حمدوك وق��ف على
اجل� �ه ��د امل � �ب� ��ذول ل�ل�ان �ت �ه ��اء من
ج�م��ع ال�ب�ي��ان��ات والأدل � ��ة الالزمة
وحت �ل �ي �ل �ه��ا وف �ح �� �ص �ه��ا ،و�ضمان
�إجراء التحقيقات بنزاهة وحيادية
وا�ستقاللية.
ووف�ق��ا للوكالة فقد �أك��د حمدوك
التزام احلكومة االنتقالية بتوفري
ال��دع��م وال�سند ال�لازم�ين للجنة

املونيتور :حرب غزة ك�شفت
�أن تركيا لي�ست «قوة �إقليمية»

•• وا�شنطن-وكاالت

ق��ال الكاتب ال�ترك��ي املعار�ض جنكيز ت�شاندار �إن ال�صراع ب�ين �إ�سرائيل
وحما�س ك�شف “ه�شا�شة” و�ضع تركيا كقوة �إقليمية يف ال�شرق الأو�سط.
وكتب ت�شاندار ،يف مقال مبوقع “املونيتور”� ،أنه بعد �سنوات طويلة من
حماولة �أنقرة الظهور قوة نا�شئة يف ال�شرق الأو�سط وال�ساحة الدولية،
�أثبت موقف الرئي�س رجب طيب �أردوغان امل�ؤيد حلما�س �أنه “غري ف ّعال”
يف املجاالت الع�سكرية ،ويف �صنع ال�سالم .وكان الدعم الع�سكري الرتكي
حلكومة طرابل�س الليبية و�أذربيجان فعا ًال للغاية لقلب الطاولة ل�صالح
حلفاء �أن�ق��رة الإقليميني ،لكن قوتها الع�سكرية مل تنجح مع حما�س يف
اجلولة الأخرية من القتال يف قطاع غزة .ولن تكون تركيا قادرة على تويل
زمام املبادرة يف �إعادة �إعمار غزة ،بعد وقف �إطالق النار يف ظل اخلالفات
امل�ستمرة بني �أردوغان والإدارة الأمريكية.
وت�شري جميع امل�ؤ�شرات �إىل �أن بايدن ال يُخطط لإ�شراك تركيا يف جهود
�إع��ادة �إع�م��ار قطاع غ��زة التي قد تهدف �إىل �إ�ضعاف ون��زع ال�شرعية عن
حما�س ،ال�شريك الرئي�سي لرتكيا يف ال�ساحة الفل�سطينية.
وب�صرف النظر ع��ن العالقة ال �ب��اردة ب�ين �أن�ق��رة ووا��ش�ن�ط��ن ،ف ��إن تركيا
حمطمة اقت�صادياً ،وال�س�ؤال مطروح عن قدرتها على م�ساعدة غزة مالياً.
و�أ��ض��اف �أن��ه خ�لال ما يقرب من عقدين من حكم �أردوغ ��ان� ،أب��دت تركيا
اهتماماً �أق��ل من ال�سابق باالنتماء �إىل ال�ن��ادي عرب الأطل�سي �أو ال�سعي
للح�صول على ع�ضوية االحتاد الأوروبي .وبدل ذلك ،كانت حكومة �أردوغان
حري�صة على و�ضع ال�ب�لاد يف ��ص��ورة املهيمن �إقليمياً .ولكن “هيمنتها
الإقليمية �أ�صبحت �أي�ضاً يف طي الن�سيان ،بعد ا�ستبعادها من وقف �إطالق
النار بني �إ�سرائيل وحما�س” ،وفق ت�شاندار.

االحتاد الأوروبي ي�ستدعي �سفري بيالرو�س

•• بروك�سل�-أ ف ب

ا�ستدعى االحتاد الأوروبي �أم�س االثنني �سفري بيالرو�س للتنديد بتحويل م�سار
طائرة “راين اير” وارغامها على الهبوط العتقال �صحايف معار�ض ،باعتباره
“غري مقبول» .وجاء يف بيان قبل قمة االحتاد الأوروبي التي �ستبحث احتمال
فر�ض عقوبات “لقد مت �إبالغ ال�سفري (�ألك�سندر) ميكنيفيت�ش بالتنديد ال�شديد
من جانب م�ؤ�س�سات االحتاد الأوروب��ي والدول االع�ضاء بالعمل الذي قامت به
�سلطات بيالرو�س بالقوة والذي عر�ض للخطر �سالمة ركاب و�أفراد طاقم».

التحقيق ال�ستكمال عملها يف �أ�سرع
وقت ممكن.
خطوات فعلية
يف اجل��ان��ب الآخ ��ر ،ك�شف اخلبري
القانوين ه�شام �أب��وري��دة ،القيادي
ب��اجل �ب �ه��ة ال ��وط �ن �ي ��ة العري�ضة
وم �� �س ��ؤول مكتب ح�ق��وق الإن�سان
يف راب �ط��ة امل�ح��ام�ين والقانونيني
ب�بري �ط��ان �ي��ا ،ع ��ن خ �ط ��وات ب� ��د�أوا
يف ات�خ��اذه��ا فعليا خ�ل�ال الأ�شهر
امل��ا� �ض �ي��ة ب ��ال� �ت� �ع ��اون م ��ع هيئات
ق��ان��ون�ي��ة دول �ي��ة ��ش�م�ل��ت خماطبة
الأمم امل�ت�ح��دة وم�ن�ظ�م��ات حقوق
الإن���س��ان لتقدمي ال��دع��اة للعدالة
الدولية.
و� �ش��دد �أب ��وري ��دة ع�ل��ى �أن جرمية
ف� �� ��ض االع � �ت � �� � �ص ��ام ه � ��ي جرمية
مكتملة الأرك � ��ان ،م���ش�يرا �إىل �أن
جميع الق�ضايا التي تقدم ملحكمة
اجلنايات الدولية تكون عن طريق
املدعي العام الذي متنحه املادة 42
م��ن ق��ان��ون املحكمة اال�ستقاللية
ال �ك��ام �ل��ة جل �م��ع ك ��ل امل�ستندات
والأدلة الكاملة لفتح البالغ.
وق ��ال �أب��وري��دة مل��وق��ع ��س�ك��اي نيوز
عربية“ :نحن ال نعول على جلنة
التحقيق التي كونت برئا�سة نبيل
�أدي � ��ب لأن �ه��ا ل��ن ت �ق��وم مبالحقة
اجلناة وتقدميهم ملحاكمة عادلة».
و�أ� � �ض� ��اف“ :نرى ك �ي��ف يتحدث
نبيل �أدي ��ب يف بع�ض ت�صريحاته
ع��ن امل�س�ؤولية اجلنائية الفردية

وه ��ي م���س��أل��ة خم��ال�ف��ة مم��ا يفتح
الباب لتقدمي كب�ش فداء ملثل هذه
اجل��رائ��م» .وتابع �أب��وري��دة بالقول
ور�أي �ن��ا ب�أعيننا م��ا ح��دث يف ف�ض
االعت�صام الأخري .وت�ساءل �أبوريدة
عما �إذا ك��ان��ت امل�س�ؤولية الفردية
تعني مالحقة القيادات التي �أمرت
اجل�ن��ود ب ��إط�لاق الأع�ي�رة النارية
وال �ق �ت��ل امل�م�ن�ه��ج .و�أك� ��د �أب ��وري ��دة
�سعيهم احل�ث�ي��ث ل�ت�ق��دمي اجلناة
ال ��ذي ��ن ارت� �ك� �ب ��وا ج ��رائ ��م يف حق
ال�سودانيني منذ � 1989إىل �آخر
�شخ�ص مت قتله.
ويف ذات ال���س�ي��اق ،ي ��ؤك��د املحامي
ع�ب��داهلل امل��دين �أن ه�ن��اك �إمكانية
ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق ع �ب��ر امل � ��دع � ��ي ال� �ع ��ام
ل�ل�م�ح�ك�م��ة اجل �ن��ائ �ي��ة �� �س ��واء كان
ذل��ك ب�شكل منفرد �أو تكاملي مع
التحقيق ال��وط�ن��ي� .إال �أن املدين
يقول ملوقع �سكاي نيوز عربية �إن
ذل��ك يتطلب م���ص��ادق��ة ال�سودان
على ميثاق روم��ا وم��ن ثم التقدم
بطلب حتت بند املقبولية وقبول
ن�ظ��ر التحقيق ب ��أث��ر رج�ع��ي حيث
يبد�أ اخت�صا�ص املحكمة من تاريخ
االن�ضمام.
ال تقدم دون عدالة
و�أو�ضح عبا�س فرح رئي�س منظمة
�أ�سر ال�ضحايا �أنهم تقدموا بعدة
م��ذك��رات تطالب بتدخل اجلهات
العدلية واحلقوقية حل�سم ملف
اجل ��رمي ��ة ب �ع��د �أن ت� � ��أك � ��دوا من

ال �ت �ب��اط ��ؤ “املتعمد” م ��ن جلنة
التحقيق واجلهات العدلية املحلية.
ورب � ��ط ف� ��رح م���س�ت�ق�ب��ل ال�سودان
و�أي ت�ق��دم يف العملية االنتقالية
بتحقيق العدالة الكاملة يف جرائم
ال�ق�ت��ل ال�ت��ي ط��ال��ت م�ئ��ات الثوار.
وقال فرح ملوقع �سكاي نيوز عربية
�إنه من املخجل ورغم مرور عامني
على اجلرمية �أال تتحقق العدالة
لأول �ئ ��ك ال���ش�ب��اب ال��ذي��ن “قتلوا
ق��درا وخ�ي��ان��ة ال ل�سبب �إال لأنهم
ك��ان��وا يحلمون ب��وط��ن ت���س��ود فيه
احلرية والعدالة ودولة القانون».
طبيعة اجلرمية
من جانبه �أكد وليد علي املتحدث
با�سم جتمع املهنيني ال�سودانيني -
ال��ذي ق��اد ث��ورة دي�سمرب ال�شعبية
ال�ت��ي �أط��اح��ت ن�ظ��ام امل�خ�ل��وع عمر
الب�شري � -أن التجمع ظل يطالب
بتحقيق دويل يف اجلرمية وبالتايل
حم��اك �م��ة دول� �ي ��ة .و�أو�� �ض ��ح ملوقع
�سكاي نيوز عربية “من الطبيعي
امل �ط��ال �ب��ة ب�ل�ج�ن��ة حت �ق �ي��ق دولية
ن �ظ��را ل�ل���س�ل�ط��ة ال �ت��ي ت�ت�م�ت��ع بها
اجلهة املتهمة بارتكاب اجلرمية”.
و�أ� �ض��اف “�إذا ك��ان امل�ت�ه��م �شخ�ص
على نف�س امل�ستوى م��ن ال�ضحية
ف�ف��ي ه��ذه احل��ال��ة مي�ك��ن الرجوع
للق�ضاء املحلي» .ويتفق علي مع
ما ذه��ب �إليه �أب��وري��دة وف��رح فيما
يتعلق بلجنة ال�ت�ح�ق�ي��ق املحلية،
وي� � ��رى �أن� �ه ��ا مل ت �ظ �ه��ر اجلدية
ال�ل�ازم ��ة مم��ا ال ي �خ��دم يف نهاية
الأم��ر حتقيق م�ب��د�أ ع��دم الإفالت
من العقاب وبالتايل �إغراء �آخرين
ع�ل��ى اال� �س �ت �م��رار يف ح�ل�ق��ة القتل
ال���ش��ري��رة وال�ت�غ��ول على احلريات
وا�ضطهاد حقوق الإن�سان.

القطب ال�شمايل ،اجل��و ب��ارد للغاية ه�ن��اك ،ال
توجد طرق تقري ًبا وال موانئ دولية ،جتمد املعدات
وتنك�سر ب�سهولة ،ال يكاد �أحد يعي�ش هناك ،اال ان
امل�ساحات البي�ضاء الكبرية يف القطب ال�شمايل
مب�ث��اب��ة ��ش��ا��ش��ة ع�م�لاق��ة ل�ل�ق��وم�ي��ات يف البلدان
املجاورة لها.
ق��د ي��وف��ر ال�ق�ط��ب ال���ش�م��ايل ال�ث�روة للأجيال
القادمة .يف النهاية ،ال تزال كلمات فولتري امل�ؤ�سفة
التي قال فيها �إن كندا ت�ساوي “ب�ضعة �أفدنة من
الثلج” ،تدل على �أنها رمز خلط�أ فادح يف احلكم
دفع فرن�سا �إىل بيع �أرا�ضيها يف �أمريكا ال�شمالية.
ميثل القطب ال�شمايل �أكرث من ب�ضعة �أفدنة من
الثلج ،وهذا هو �سبب اهتمام العديد من الدول به.
وق��د عقدت يف الأي��ام االخ�يرة يف �أي�سلندا ،القمة
ال�سنوية الكربى لبلدان القطب ال�شمايل.
- 1ما هي الق�ضايا ال�سيا�سية الرئي�سية يف
القطب ال�شمايل؟
ت ��دور م���ش��اك��ل ال�ق�ط��ب ال���ش�م��ايل ح ��ول ثالثة
رهانات خمتلفة )1 .القطب ال�شمايل هو منطقة
ع�سكرية عازلة بني رو�سيا والواليات املتحدة)2 .
لقد جعل تغيرّ املناخ املمرات البحرية هناك �أكرث
مالءمة للمالحة .على �سبيل املثال ،ي�ؤدي املرور
على ط��ول ال�ساحل ال��رو��س��ي �إىل تق�صري مرور
الب�ضائع بال�سفن بني �آ�سيا و�أوروب��ا مبقدار 12
ي��و ًم��ا ،مقارنة بالطريق عرب قناة ال�سوي�س)3 .
القطب ال�شمايل هو � ً
أي�ضا خزان للموارد املرغوبة،
ال�غ��از والنفط وامل�ع��ادن وم�صايد الأ��س�م��اك .ومع
ُ�سجل التوافق
ذلك ،فحول هذه النقطة الثالثة ي ّ
الأقل بني الدول.
- 2ملاذا تعترب املوارد الطبيعية م�شكلة؟
موارد القطب ال�شمايل لي�ست مده�شة بال�شكل
الذي يود البع�ض �أن ن�صدّقه� .أو ًال ،ا�ستخراج الغاز
وال�ن�ف��ط �أغ �ل��ى بكثري م��ن �أي م�ك��ان �آخ ��ر ب�سبب
الظروف املناخية ال�صعبة ونق�ص البنية التحتية.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ،ف ��إن االح�ت�ي��اط�ي��ات امل�ؤكدة
م��ن ال�ط��اق��ة لي�ست �ضخمة ه�ن��اك وت �ت��و ّزع على

م�ساحات كبرية .بعبارة �أخ��رى ،من املحتمل جدًا
�أن حتقق اال�ستثمارات يف القطب ال�شمايل يف هذه
املنطقة عوائد �أكرث �إذا مت �ضخها يف م�صادر �أخرى
للطاقة .والأه ��م م��ن ذل��ك� ،أن �إرادة احلكومتني
ال��رو� �س �ي��ة وال���ص�ي�ن�ي��ة ال� �س �ت �غ�لال ح �ق��ول الغاز
والنفط اجلديدة يف القطب ال�شمايل تتعار�ض مع
الإرادة العاملية لتقليل الغازات امل�سببة لالحتبا�س
احلراري.
- 3مل����اذا ،رغ��م ك��ل ���ش��يء ،ت�ستغل حقول
ال���ه���ي���دروك���رب���ون اجل���دي���دة يف القطب
ال�شمايل؟
يراهن الرو�س على �أن الدول النامية لن تكون
ق��ادرة على اال�ستثمار يف التقنيات اخل�ضراء على
الفور و�أنها �ستحتاج �إىل املزيد واملزيد من الوقود
الأح �ف��وري يف ال�سنوات ال�ق��ادم��ة .وه��ذا ال يب�شر
ب��اخل�ير الت�ف��اق�ي��ة ب��اري����س ل�ل�م�ن��اخ .م��ن جانبها،
ت�ستثمر احل�ك��وم��ة ال�صينية بكثافة يف القطب
ال���ش�م��ايل .ووف� ��ا ًء ل�سيا�ستها املتمثلة يف تنويع
�إم ��دادات امل��وارد اال�سرتاتيجية ،ال ميكن لل�صني
�إال �أن تفرح بزيادة وجودها يف القطب ال�شمايل.
كما �أنها تعتربها منطقة جديدة لأ�ساطيل ال�صيد
اخلا�صة بها ،والتي ّ
مت�شط الأع�م��اق البحرية يف
جميع البحار تقري ًبا.
- 4كيف حال التعاون؟
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ره ��ان امل ��وارد الطبيعية ،ف�إن
التعاون بني البلدان امل�شاطئة ي�سري ب�شكل جيد،
� �س ��واء م ��ن ح �ي��ث حت��دي��د احل � ��دود �أو م ��ن حيث
ال�ت�ع��اون ال�ع�ل�م��ي .وت�ن�ب��ع امل�شكلة ب�شكل �أ�سا�سي
من ال�صني ،التي تطالب مبلكية  20باملائة من
الرثوة الطبيعية يف العامل لأنها ت�ضم  20باملائة
من �سكان العامل.
- 5ما الذي ميكن �أن تفعله كندا؟
لطاملا ا�ستخدمت احلكومة الكندية دبلوما�سية
جيدة ح��ول ق�ضايا القطب ال�شمايل ،وم��ع ذلك،
�اف الحتالل
ف�إنها ال ت��زال غ�ير جمهزة ب�شكل ك� ٍ
�أرا�ضيها ب�شكل ف ّعال.

ترجمة خرية ال�شيباين

* �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية متخ�ص�ص يف ال�صني و�آ�سيا -جامعة مونريال كندا

تهجري وتغيري دميوغرايف جراء ق�صف تركيا على كرد�ستان العراق
••�أربيل-وكاالت

لقرابة �ساعة كاملة ،جتولت “�سكاي
نيوز عربية” يف �أنحاء قرية جيلكا
احل��دودي��ة ،التابعة لبلدة باتيفى يف
حمافظة ده��وك يف �إقليم كرد�ستان
ال � �ع� ��راق ،ور�� �ص ��دت �آث� � ��ار التدمري
واحل ��رائ ��ق ال �ت��ي خ�ل�ف�ت�ه��ا عمليات
الق�صف الرتكية على كامل املنطقة
املُحيطة بها.
ع���ش��رات ال � ُق��رى احل��دودي��ة التابعة
لناحية باتيفى ال�شمالية ،تتعر�ض
ل�ع�م�ل�ي��ات ال�ق���ص��ف مب�خ�ت�ل��ف �أن ��واع
ال� �ط ��ائ ��رات ال�ت�رك �ي ��ة ،ح �ي��ث ي�شن
اجلي�ش الرتكي مُنذ �أكرث من �شهر
هجمات ُم��رك��زة �ضد مقاتلي حزب
العُمال ال ُكرد�ستاين املتح�صنني يف
املناطق الع�صية يف “جبال متينا”
احل� � ��دودي� � ��ة ،ب �ي�ن ت ��رك �ي ��ا و�إق �ل �ي ��م
كرد�ستان العراق.
ال�ع��م جرجي�س ،الآ� �ش��وري العراقي
البالغ من العُمر ح��وايل  80عاماً،
ن��ازح الآن من قريته �إىل بلدة زاخو
القريبة.
يقول العم جرجي�س يف حديث مع
“�سكاي ن �ي��وز عربية”�“ :شهدت
خ�ل��ال ح �ي��ات��ي خم �ت �ل��ف الأح� � ��داث
الع�سكرية التي جرت يف العراق منذ
ال�ع�ه��د امل �ل �ك��ي ،مب��ا يف ذل ��ك �سنوات
ال �� �ص ��راع ال �ط��وي �ل��ة ب�ي�ن الأح� � ��زاب
ال� �ق ��وم� �ي ��ة ال � �ك� ��ردي� ��ة واحل� �ك ��وم ��ة
امل��رك��زي��ة ال �ع��راق �ي��ة ،وح �ت��ى احلرب
الإيرانية العراقية ،لكنني مل �أ�شهد
عنفاً ��ض��اري�اً مثل عمليات الق�صف
الرتكية ملنطقتنا ،وما تتلوها �أحياناً
م ��ن م �ع ��ارك ب�ي�ن اجل �ي ����ش الرتكي

ومُقاتلي حزب العُمال الكرد�ستاين.
�أ�ؤك��د �أن اجلبال تهتز �أث�ن��اء �سقوط
ال�صواريخ ،التي تخلفها عادة حرائق
يُ�ستحيل �إطفا�ؤها».
وت�شبه حالة العم جرجي�س �أحوال
� � ُ�س� �ك ��ان �أك �ث ��ر م� ��ن ث�ل�اث�ي�ن قرية
حدودية يف تلك املنطقة ،يعي�ش فيها
خليط من ال�سكان الأكراد وال�سريان
والآ�شوريني ،الذين نزحوا ب�أغلبيتهم
ن�ح��و ال�ب�ل��دات الأك�ث�ر �أم��ان �اً جنوب
تلك املنطقة ،باتيفا زاخ��و ودهوك.
ح�ي��ث ت�سعى امل��ؤ��س���س��ات احلكومية
واجل�م�ع�ي��ات الأه�ل�ي��ة ل�ت��أم�ين �سكن
م�ؤقت لهم يف تلك املناطق.
طانيو�س بطة� ،شريك العم جري�س
يف امل �� �س �ك��ن ،ي� ��روي لـ”�سكاي نيوز
عربية” � �س�ي�رة ن� ��زوح ع��ائ�ل�ت��ه من
امل �ع��ارك الع�سكرية ال�ترك�ي��ة طوال
قرن كامل“ :هُجر جدي قبل �أكرث
من قرن من قرية �سريجكى يف جبال
هكاري التي تقع داخل تركيا راهناً،
بعد املعارك التي كان يقودها اجلي�ش
ال�ت�رك��ي ��ض��د الآ�� �ش ��وري�ي�ن .ا�ستقر
ج��دي و�أوالده ب��ال�ق��رب م��ن بُحرية
�أورمية التي تقع �ضمن �إيران راهناً،
لكن الهجمات الرتكية �أثناء احلرب
العاملية دفعتهم للهجرة جمدداً �إىل
العراق للدخول يف حماية بريطانيا.
لكن العمليات الع�سكرية �ضدهم يف
منطقة �سيميل دفعتهم بعد ثالثني
ع��ام�اً للجوء �إىل ال�ق��رى احلدودية
هذه ،التي هُجرنا منها جمدداً الآن،
وال نعرف �إىل �أن نفر».
وي� �ن� �ف ��ذ اجل� �ي� �� ��ش ال�ت��رك� ��ي حملة
ع�سكرية مو�سعة يف ت�ل��ك املنطقة،
حتت مُ�سمى “املخلب” ،منذ �أوا�سط

�شهر �أبريل “ الفائت .وهي العملية
الع�سكرية الثالثة للجي�ش الرتكي
من �أوائ��ل العام .العملية الع�سكرية
الرتكية الراهنة التي ي�شارك فيها
ق ��راب ��ة خ �م �� �س��ة �آالف ج� �ن ��دي من
ق�ط��اع��ات ال �ك��وم��ان��دوز املخت�صة يف
امل� �ع ��ارك اجل �ب �ل �ي��ة ،ي���س�ن��ده��ا غطاء
ج��وي كثيف ،ب��ال��ذات من الطائرات
احلربية املُ�سرية ،التي تكاد �أال تغيب
عن �أجواء املعارك ،ملنع مقاتلي حزب
ال�ع�م��ال ال� ُك��رد��س�ت��اين م��ن التحرك
و�إعادة التمو�ضع �أثناء الليل.
وت�ق��ول البيانات الر�سمية الرتكية
�إن عمليتها ال�ع���س�ك��ري��ة ت�ستهدف
الق�ضاء على مع�سكرات حزب العُمال

ال � ُك ��رد� �س �ت ��اين يف م �ن �ط �ق �ت��ي “�آفا
�شني” و”خواكورك” اجلبليتني.
لتكون خطوة �أوىل لتثبيت النقاط
ال �ع �� �س �ك��ري��ة وال �ت �م ��دد الح� �ق� �اً نحو
مع�سكرات احلزب الرئي�سية يف جبال
قنديل.
وا��س�ت�ب�ع��د ال �ب��اح��ث � �س��رك��ال ك ��روان
�أوغلو يف حديثه مع “�سكاي نيوز”
�إم �ك��ان �ي��ة حت�ق�ي��ق احل�م�ل��ة الرتكية
لأه��داف�ه��ا املُعلنة ب�سهولة ،مُعل ً
ال:
“مُنذ ق��راب��ة ث�لاث��ة �أع� ��وام� ،أي مع
دخ� ��ول ال �ط��ائ��رات امل ُ�� �س�ي�رة ميدان
احل��رب ب�شكل ُم�ك�ث��ف� ،أع ��اد مُقاتلو
حزب العُمال ال ُكرد�ستاين تكتيكاتهم،
ف���ص��اروا يتنقلون كمجموعات �أقل

ع � ��داداً ،وي �ت �ب��ادل��ون ال �ت��وا� �ص��ل عرب
�أدوات �أك �ث�ر ت �� �ش �ف�يراً ،ل��ذل��ك ف�إن
التفكري الع�سكري بال�سيطرة على
املع�سكرات والقواعد يكاد �أال يعني
�شيئاً» .ويكمل ك��روان �أوغلو حديثه
م��ع “�سكاي نيوز” :لأج� ��ل ذلك،
وح �ت ��ى ال ُي �ع �ل��ن اجل �ي ����ش الرتكي
�إي �ق��اف عمليته الع�سكرية الراهنة
ب�شكل م�ف��اج��ئ ودون ن�ت��ائ��ج ،مثلما
فعل قبل �شهور قليلة ،ف�إنه ي�ستهدف
�إي �ق��اع �أك�ب�ر ح�ج��م مم�ك��ن الأ�ضرار
بكامل املنطقة املُ�ستهدفة .ليخلق
م��ن ط��رف �أزم� ��ة �إن���س��ان�ي��ة يُحملها
حل ��زب ال �ع �م��ال ال � ُك��رد� �س �ت��اين ،مبا
يف ذل��ك ردود ال�ق��واع��د االجتماعية

يف ت�ل��ك ال � ُق��رى احل ��دودي ��ة .كذلك
ي�ستهدف ترهيب ال�سُ كان املحليني،
الذين ي�شك يف عالقتهم مع مُقاتلي
ال ُكرد�ستاين».
وت �� �ش �ك��ل ال �ع �� �ش��رات م ��ن ال� �ق ��رى يف
املنطقة احل��دودي��ة واح��ة ا�ستثنائية
ل�ل�ت�ع��اي����ش ال �ق��وم��ي وال ��دي �ن ��ي بني
مخُ �ت�ل��ف �أب �ن��اء ال �ه��وي��ات العراقية،
كذلك ُتعترب م�صدراً رئي�سياً لأجود
�أن��واع امل��واد الغذائية الطبيعية ،فما
ي��زال الرعي والب�ستنة اخلالية من
الأ� �س �م��دة وب �ن��اء امل�ن��اح��ل ال�ت��ي ُتنتج
�أف���ض��ل �أن ��واع الع�سل ع�ل��ى م�ستوى
ال �ع��امل ،ي���س�ب��ب ب �ق��اء ت�ل��ك املنطقة
مبثابة حممية طبيعية.
يف حديثه مع “�سكاي نيوز عربية”
ي�ق�ل��ل ن�ي�ن��و���س م��ن �إم�ك��ان�ي��ة العودة
ال�سريعة �إىل قريتهم ال�ت��ي نزحوا
منها.
نينو�س ال ��ذي ه��و �أك�ب�ر �أب �ن��اء العم
جرجي�س يقول �إن املجريات ال تب�شر
ُ
“نحن مزارعون
ب��وج��ود �أي �أف ��ق:
ورع� ��اة ،ال ن�ستطيع �أن نتخلى عن
ب�ساتيننا وموا�شينا �أبداً ،ولو لأ�سبوع
واح��د يف ال�سنة .فلهذا الأ��س�ب��وع �أن
يق�ضي ع�ل��ى ج�ه��دن��ا ال ��ذي راكمناه
ل�سنوات كثرية .فعائلتنا متلك �أكرث
من �سبعياً هكتاراً من الب�ساتني التي
حت�ت��اج �إىل �سقاية واه�ت�م��ام يومي.
كذلك موا�شينا التي تتجاوز املائة،
فهي دون رعاية منذ �أكرث من ع�شرة
�أيام ،ورمبا ماتت من اجلوع والعط�ش
يف البيوت التي �أقفلنا �أبوابها .حتى
لو عدنا بعد �أي��ام ،فمن يعرف ،رمبا
تتجدد املعارك بعد �شهرين �أو ثالثة
من جديد».
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الرباط تدعو مدريد �إىل ّ
جتنب «ت�صعيد» الأزمة بني البلدين

الكاظمي :لن نتخلى عن الق�ضية الفل�سطينية
•• بغداد-وكاالت

قال رئي�س احلكومة العراقية م�صطفى
ال �ك��اظ �م��ي �إن ب� �ل��اده ل ��ن ت �ت �خ �ل��ى عن
الق�ضية الفل�سطينية وموقفه املبدئي
والثابت منها ،و�أن فل�سطني التي ت�سكن
الوجدان العراقي حتظى بالدعم ال�شعبي
وال�سيا�سي والر�سمي.
و�أ� � �ض� ��اف ال �ك��اظ �م��ي خ�ل��ال ا�ستقباله
وزي��ر خ��ارج�ي��ة فل�سطني ري��ا���ض املالكي
“لن ت��رى فل�سطني م��ن ال �ع��راق �سوى

الإ��س�ن��اد وال��دع��م املبا�شر ،وع�بر املواقف
واالت�صاالت الإقليمية والدولية” ،ح�سب
بيان للحكومة العراقية.
و�أك��د الكاظمي� ،أهمية ت�شجيع احلوار
ووحدة املوقف الفل�سطيني ودعم العراق
ملثل هذا التوجه.
م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه ،ن� �ق ��ل وزي � � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،حت �ي��ات رئ �ي ����س ال�سلطة
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة حم � �م� ��ود ع� �ب ��ا� ��س اىل
ال�ك��اظ�م��ي ،وت�ق��دي��ره لـ”موقف العراق
الأخ ��وي ال��داع��م لفل�سطني وم�ساندته

ال�شعب الفل�سطيني يف مواجهة العدوان
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي» .وق ��ال “�إن ق ��وة العراق
املت�صاعدة ودوره الإقليمي والدويل نعدها
مبثابة قوة للموقف الفل�سطيني».
وب�ح���س��ب ال �ب �ي��ان ،ج ��رى خ�ل�ال اللقاء
بحث ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين،
وت��داع�ي��ات الهجمات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة على
ال �� �ش �ع��ب ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي ،ال� �ت ��ي ت�سببت
ب�سقوط العديد من ال�ضحايا الأبرياء،
و�إح��داث دم��ار بالبنى التحتية واملن�ش�آت
املدنية.

الرئي�س التون�سي ومديرة ديوانه

•• الفجر – تون�س

•• الرباط-وكاالت

دعا وزير اخلارجية املغربي نا�صر بوريطة �إ�سبانيا �إىل تفادي “ت�صعيد” الأزمة الناجمة عن ا�ستقبال مدريد زعيم جبهة
البولي�ساريو �إبراهيم غايل ،والعمل على �إعادة ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين ،ال �س ّيما التعاون يف جمال الهجرة.
وت�ؤ ّكد الرباط �أنّ زعيم اجلبهة املدعومة من اجلزائر دخل �إ�سبانيا “ب�شكل احتيايل وبوثائق مزورة وهوية منتحلة”،
وقد دعت اجلمعة �إىل حتقيق “�ش ّفاف” يف ظروف ا�ستقباله الذي ب ّررته مدريد بـ”�أ�سباب �إن�سانية» .وقال بوريطة يف
مقابلة مع وكالة فران�س بر�س �إنّ ال�سماح لغايل “بالعودة وااللتفاف على الق�ضاء الإ�سباين وجتاهل ال�ضحايا �سيكون
مبثابة دعوة للت�صعيد» .ووفقا للوزير ف�إنّ جت ّنب “الت�صعيد” مي ّر ب�إجراء حتقيق “�ش ّفاف” حول ظروف دخوله �إىل
�إ�سبانيا و”الأخذ يف االعتبار ال�شكاوى املقدّمة �ضدّه” بتهمة “التعذيب” و”انتهاكات حقوق الإن�سان” و”االختفاء
الق�سري» .و�شدّد على �أن ذلك مي ّثل “اختبارا لل�شراكة اال�سرتاتيجية” التي تربط البلدين ،خا�صة فيما يتعلق
مبكافحة الهجرة غري ال�شرعية .و�أ�ضاف �أنّ “ح�سن اجلوار لي�س طريقاً ذا اجتاه واحد” ،م�شدّدا على �أنّ املغرب “لي�س
عليه التزام حماية احلدود” لك ّنه يفعل ذلك يف �إطار ال�شراكة.

القاهرة

الرئا�سة تنفي امل�سرحية رديئة الإخراج:

�أن��ه �سيفعّل الف�صل  80م��ن الد�ستور
ال��ذي ي�سمح للرئي�س باال�ستيالء على
ال�سلطات يف حالة طوارئ وطنية.
كما تن�ص الوثيقة على �أنه «لن يُ�سمح
للم�شي�شي والغنو�شي مبغادرة الق�صر،
الذي �سيتم �إدخاله يف حالة عزلة كاملة
ع��ن اخل ��ارج ،ويف تلك الأث �ن��اء �سيوجه
الرئي�س خطابا تلفزيونيا �إىل الأمة
للإعالن عن انقالبه».
يف ذات ال�سياق ،تن�ص الوثيقة �أي�ضا
على تعيني اللواء خالد اليحياوي وزيرا للداخلية بالإنابة،
و�سيتم ن�شر القوات امل�سلحة «على مداخل املدن وامل�ؤ�س�سات
واملرافق احليوية» ،كما �سيتم و�ضع الأ�شخا�ص الرئي�سيني
حتت الإقامة اجلربية ،منهم من حركة النه�ضة ،نور الدين
البحريي ،ورفيق عبد ال�سالم �صهر الغنو�شي ،وعبد الكرمي
الهاروين ،و�سيد الفرجاين».
ومن نواب حزب قلب تون�س ،غازي القروي ،و�سفيان طوبال،
بالإ�ضافة �إىل رج��ال �أع�م��ال وم�ست�شارين يف دي��وان رئي�س
ال��وزراء وغريهم .وجلعل االنقالب �شعبيا ،تقول الوثيقة
�إن جميع مدفوعات الفواتري �أو الكهرباء وامل�ي��اه والهاتف
والإنرتنت والقرو�ض امل�صرفية وال�ضرائب �سيتم تعليقها
مل��دة  30ي��وم��ا ،و�سيتم تخفي�ض �أ��س�ع��ار ال�سلع الأ�سا�سية
وال��وق��ود بن�سبة  20ب��امل��ائ��ة .الوج��اء يف الوثيقة �أي�ضا �أن
«اجلل�سة �ستنتهي بعد ذلك دون ال�سماح للحا�ضرين مبغادرة
ق�صر قرطاج ،مع �إبقاء منطقة الق�صر الرئا�سي ،قبل وبعد
ذلك ،منف�صلة م�ؤقتا عن �شبكات االت�صال والإنرتنت».
من جهة ثانية ،تت�ضمن اخلطة ح�سبما ورد يف الوثيقة،
مقرتحات ملنع �أي برملاين مطلوب للمحاكم التون�سية من مغادرة البالد ،و�إعفاء
جميع املنتمني �إىل الأح ��زاب ال�سيا�سية من منا�صبهم يف ال�ب�لاد .بعد ذلك،
�سيجري الرئي�س «تعديال وزاري��ا �شامال مع االحتفاظ برئي�س ال��وزراء فقط
دون غريه» ،و�سيتم ن�صحه من قبل جمموعة من جلان الطوارئ ،لتحييده دون
اال�ضطرار �إىل �إقالته على الفور ،وه��و �إج��راء معقد� ،إذ ينطوي على ت�صويت
الزم من الربملان .وتعاين تون�س يف الوقت احلايل �أزمة اقت�صادية واجتماعية
حادة ،فاقمتها تداعيات جائحة كورونا؛ حيث �شهدت البالد مظاهرات اجتماعية
متفرقة خالل الفرتة املا�ضية .كما ي�سود خالف بني �سعيد وامل�شي�شي ،منذ 16
يناير املا�ضي ،عقب �إعالن الأخري تعديال حكوميا جزئيا ،حيث مل يوجه الأول
دع��وة �إىل ال��وزراء اجل��دد لأداء اليمني الد�ستورية �أم��ام��ه ،معتربا �أن التعديل
�شابته «خروقات».

ما حقيقة ّ
اخلطة االنقالبية للرئي�س التون�سي...؟

دعوة خ�صوم «�سعيد» للق�صر الرئا�سي والإعالن عن اخلطة بوجودهم مع عدم ال�سماح لهم باملغادرة

فحوى الوثيقة
وك � ��ان م ��وق ��ع «م� �ي ��دل �إي �� �س ��ت �آي»
الربيطاين ،قد ن�شر الأحد ،وثيقة قال
�إنها �سرية للغاية وم�سربة من مكتب

�سعيد يف زيارة لوزارة الداخلية
مديرة الديوان الرئا�سي التون�سي نادية عكا�شة ،يعود تاريخها �إىل  13مايو
اجلاري ،تتحدث عن تدبري انقالب رئا�سي يف تون�س .وبح�سب الوثيقة ،فقد
حث كبار امل�ست�شارين الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد على انتزاع ال�سيطرة على
البلد من احلكومة ،من خ�لال تفعيل امل��ادة  80من الد�ستور و�إع�لان احلالة
اال�ستثنائية ك ��أداة لرتكيز جميع ال�سلطات بيد رئي�س اجلمهورية ،وهي حالة
اال�ســتثناء ويعرب عنها “بالديكتاتورية الد�ستورية».
وتقرتح اخلطة يف دع��وة خ�صوم الرئي�س ال�سيا�سيني �إىل الق�صر الرئا�سي
والإعالن عن اخلطة بوجودهم ،مع عدم ال�سماح لهم باملغادرة ،ويف الوقت ذاته
�سيتم �إلقاء القب�ض على عدد من كبار ال�سيا�سيني الآخرين ورجال الأعمال.
كما تو�ضح الوثيقة كيف �سيفعّل الرئي�س م��ادة يف الد�ستور متنحه يف حالة
الطوارئ الوطنية� ،سيطرة كاملة على الدولة ،حيث �سيدعو الرئي�س �إىل اجتماع
عاجل ملجل�س الأمن القومي يف ق�صره بقرطاج حتت �ستار الوباء والو�ضع الأمني
واحلالة املالية العامة للبالد.
بعد ذلك� ،سيعلن �سعيد ما �أ�سمته الوثيقة بـ «الدكتاتورية الد�ستورية» ،التي
يقول وا�ضعو الوثيقة �إنها �أداة «لرتكيز كل ال�سلطات يف يد رئي�س اجلمهورية»،
�إذ و�صفت الوثيقة الو�ضع ب�أنه «حالة طوارئ وطنية» تن�ص على ما يلي« :يف مثل
هذه احلالة يكون دور رئي�س اجلمهورية �أن يجمع كل ال�سلطات يف قب�ضته حتى
ي�صبح مركز ال�سلطة التي متكنه ح�صريا من كل ال�سلطات».
وح�سبما ورد يف الوثيقة� ،سيعلن الرئي�س �سعيد للحا�ضرين ،الذين من بينهم
رئي�س الوزراء ه�شام امل�شي�شي ورئي�س الربملان زعيم حزب النه�ضة را�شد الغنو�شي،

هوية املوقع؟
هذا وك�شفت م�صادر �إعالمية ومواقع على التوا�صل االجتماعي« ،ان املوقع
م�سجل يف بريطانيا با�سم جمال بي�سا�سو وهو مدير التخطيط والتنمية الب�شرية
ال�سابق يف قناة اجلزيرة ،وان اخت�صا�ص هذا املوقع اال�شاعات والت�ضليل ويدخل
يف منظومة ق�ن��اة اجل ��زي ��رة» .ام��ا ع��ن �صاحب امل��وق��ع ديفيد هري�ست ،تقول
�صفحة «من انتم» على موقع في�سبوك ،انه «�شريك فيما ي�سمى ال�شرق للدرا�سات
اال�سرتاتيجية ،وهذا االخري جزء من منتدى ال�شرق ،ومنتدى ال�شرق هو منظمة
مركزها الرئي�سي يف تركيا و�صاحبها و�ضاح خنفر املدير العام ال�سابق للجزيرة....
اي ان وباخت�صار �شديد املوقع النا�شر
ه ��و م��وق��ع ل �ل��إخ� ��وان امل���س�ل�م�ين يتبع
القطريني والأتراك» وفق تعبريه.

�سيتم �إلقاء القب�ض على عدد من كبار ال�سيا�سيني الآخرين ورجال الأعمال

تن�ص الوثيقة
ع��ل��ى �أن�����ه لن
ُي�سمح للم�شي�شي
وال���غ���ن���و����ش���ي
مبغادرة الق�صر
•• نتيف هع�رسا �-أ ف ب

توقف �سكان بلدة “نتيف هع�سرا” الإ�سرائيلية املتاخمة
حلدود قطاع غزة عن املجي �إىل املالجئ هربا من ال�صواريخ
بعد دخول وقف �إطالق النار حيز التنفيذ ،ولكنهم يت�ساءلون
�إىل متى �سي�ستمر الهدوء.
يف نهاية القرية ،حيث تتوقف دفيئات الطماطم الكرزية،
ُر��س�م��ت ل��وح��ة ري�ف�ي��ة ع�ل��ى ج ��دار خ��ر��س��اين يبلغ ارتفاعه
نحو  15م�ت�راً .خلف اجل ��دار ،على بعد  200م�تر يبد�أ
القطاع الفل�سطيني املحا�صر .ي�شعر �شاكي �شاكيد الذي
يعمل مزارعا يف البلدة املعروفة بزراعة الطماطم الكرزية،
“مبزيد من الأمان والهدوء” منذ توقف العملية الع�سكرية
الإ�سرائيلية �ضد قطاع غزة.
وتباهى رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو اجلمعة
مب��ا و��ص�ف��ه ب ��أن��ه “جناح ا�ستثنائي” للعملية ال�ت��ي قال
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عوا�صم

حتييد رئي�س احلكومة ه�شام امل�شي�شي

�أثارت «وثيقة �سرية» م�سربة ح�صل عليها موقع «ميدل
�إي�ست �آي» الربيطاين خلطة انقالب رئا�سية بتون�س
جدال وا�سعا وردود فعل يف �صفوف القوى ال�سيا�سية او
�صفحات التوا�صل االجتماعي.
ون��ف��ى م�صدر م��ن الرئا�سة التون�سية يف ت�صريح
اذاعي �أم�س االثنني �صحة ما ورد يف الوثيقة امل�سربة
والتي و�صفها «بالوثيقة املزعومة وامل�سرحية رديئة
الإخ��راج» .و�أ�ضاف �أن «رئا�سة اجلمهورية ترتفع عن
مثل هذه االدعاءات التافهة» ،ح�سب قوله.
مواقف الأحزاب
وق��د اع�ت�بر �أم�ي�ن ع��ام ح��رك��ة ال�شعب
زهري املغزاوي يف ت�صريح اذاع��ي �أم�س
االثنني� ،أن ما �سمي بـ «وثيقة انقالب
رئي�س اجلمهورية امل�سربة» هي جمرد
حم����ض خ �ي��ال و�أ� �ض �غ��اث �أح�ل��ام لدى
ال�ب�ع����ض ،وت �ن��درج يف �إط ��ار � �ص��راع بني
م���ش��روع الإ� �س�ل�ام ال�سيا�سي وم�شروع
ينخرط فيه رئي�س اجلمهورية مع عدة
�أطراف �أخرى.
و�أكد املغزاوي �أن الوثيقة ال تت�ضمن �أي دليل �إدانة لأي طرف،
م�ضيفا �أن احلديث عن تفعيل الف�صل  80الوارد يف الد�ستور
ال ميكن اعتباره انقالبا ومن حق �أي جهة الدعوة �إىل تفعيله.
ودعا �إىل ال�صراع بالوجوه املك�شوفة ،قائال ‘’ال�سيا�سة �أخالق
قبل كل �شيء ،وت�صفية اخل�صوم ال�سيا�سيني �أو �إخراج البالد
من امل�أزق احلايل ال يكون با�ستخدام هذه الأ�ساليب .وما اعترب
وثيقة م�سربة تقف وراءها جهات معلومة انطالقا من املوقع
الذي ن�شرها والذي حتوم حوله عديد الت�سا�ؤالت ،والهدف من
هذا «الت�سريب» هو مزيد تعفني الو�ضع>> ،وفق تقديره.
م��ن ج��ان�ب��ه ،اع�ت�بر رئ�ي����س كتلة ح��زب ق�ل��ب ت��ون����س �أ�سامة
اخلليفي� ،أن عهد االنقالبات انتهى والدولة حم�صنة ب�شعبها
وم�ؤ�س�ساتها ،م�ضيفا �أن ح ��زب قلب تون�س ال يعطي� أهمية
ملثل ه��ذه ال��وث��ائ��ق امل�سربة رغ��م �أن�ه��ا ت�ساهم يف م��زي��د ت�أزم
الو�ضع وتقدم �صورة عن عدم وجود ا�ستقرار يف تون�س خا�صة
على امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي وال�سيا�سي .كما اعترب اخلليفي
�أن الهدف من الت�سريب هو� إرباك العمل داخل الدولة ولذلك
وجب الت�صدي لهذه املحاوالت .يف املقابل ،اعترب القيادي يف
حركة النه�ضة عبد اللطيف املكي� ،أنه ال يوجد يف الوثيقة امل�سربة ما يفيد ب�أن
رئي�س اجلمهورية يعد لالنقالب �أو �إ�شارة ل�شخ�ص الرئي�س قي�س �سعيد ،وميكن
اعتبارها م�سعى لتوريط الرئي�س من خالل ا�ستغالل حر�صه على حتقيق بع�ض
املطالب.
و�أ�ضاف �أن الوثيقة املتداولة تتحدث عن مديرة الديوان الرئا�سي نادية عكا�شة
والتي قد تكون على علم ب�أ�شياء ال يعلمها رئي�س اجلمهورية ،م�ؤكدا� أنهم يعلمون
من ي�شتغل ويحر�ض ال�ستخدام تلك الأفكار املوجودة يف الوثيقة امل�سربة.
ودعا عبد اللطيف املكي الرئا�سة �إىل تقدمي تو�ضيح بخ�صو�ص هذا املو�ضوع
وال تكتفي بال�صمت نظرا خلطورة ما يتم تداوله على �صورة تون�س ،م�ؤكدا �أنه ال
�سبيل لتجاوز الأزمة غري اعتماد احلوار الوطني وكل املحاوالت الأخرى �سيكون
م�صريها الف�شل يف ح�ين ق��ال الأم�ي�ن ال�ع��ام حل��زب التيار الدميقراطي غازي
ال�شوا�شي ،يف تدوينة له ام�س االثنني على ح�سابه مبوقع التوا�صل االجتماعي
في�سبوك�« ،أن من يعتقد ب�أن رئي�س اجلمهورية ميكنه االنقالب على ال�شرعية �أو
على م�ؤ�س�سات الدولة �أو على ارادة ال�شعب وذلك بتفعيله ملقت�ضيات الف�صل 80
من الد�ستور �أو ا�ستغالل هذه الآلية لنف�س الغاية فهو واهم».
و�أ�ضاف �أن من ميلك هذا االعتقاد غري مطلع على ما ت�ضمنه الف�صل الد�ستوري
املذكور من �شروط وقيود و�ضمانات ج��اءت بغاية احلفاظ على وح��دة الدولة
و�أمنها وا�ستقاللها وا�ستقرار م�ؤ�س�ساتها.

Tuesday

و�صف وزير املوارد املائية والري يف م�صر حممد عبدالعاطي املوقف
التفاو�ضي حللحلة �أزمة �سد النه�ضة باملتجمد ،م�ضيفا يف ت�صريحات
تليفزيونية لقناة حملية م�صرية �أن كال من رئي�س االحتاد الأفريقي
فيليك�س ت�شي�سيكيدي ت�شيلومبو واملبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي
جيفري فيلتمان قاما بجولة يف كل من م�صر وال�سودان و�إثيوبيا،
لكن ال �شيء حترك .وقال الوزير امل�صري معلقا على زيارة املبعوث
الأم�يرك��ي مل�صر وال���س��ودان و�إث�ي��وب�ي��ا ،ب ��أن فيلتمان ج��اء للدرا�سة
واال�ستك�شاف ،و�سيعود �إىل بالده لدرا�سة الو�ضع مع بع�ض اجلهات
املعنية ،معربا عن �أمله يف �أن يكون هناك حترك نحو حلحلة �أزمة
�سد النه�ضة عن طريق التفاو�ض .و�أكد الوزير �أن املبعوث الأمريكي
مل يكن يف جعبته طرحا حمددا ملواجهة هذه الأزمة ،م�شريا �إىل �أنه
قد تتبلور فكرة ما لدى اجلانب الأمريكي عقب تباحثه مع اجلهات
املعنية هناك .و�أ��ض��اف الوزير امل�صري �أن نف�س الو�صف ميكن �أن
ينطبق على رئي�س الكونغو ال��ذي ي�شغل من�صب رئي�س االحتاد
الأفريقي ،م�شريا اىل �إنه جاء للقاهرة وزار اخلرطوم و�أدي�س �أبابا
ومل تتبلور ل�ل�آن فكرة ما حللحلة هذه الأزم��ة .و�شدد وزي��ر الري
وامل��وارد املائية امل�صري على �ضرورة توقيع اتفاق مع �إثيوبيا قبيل
امللء الثاين م�شريا �إىل �أنه لو مت امللء دون اتفاق �سوف تت�أثر واردات
م�صر بن�سبة  27%من �إيرادات النيل الأزرق ،وهو ما مل ت�سمح به
م�صر ،م�شددا على �أن م�صر �أي�ضا لن تقبل على �أي ت�صرف �أحادي
وغري قانوين فيما يتعلق مبلء �سد النه�ضة.
مدريد
ا ّت�ه�م��ت جمعية حقوقية مغربية �سلطات ج�ي��ب �سبتة اال�سباين
بـ”ا�ستغالل” �أزم��ة ت��د ّف��ق املهاجرين على املدينة الواقعة �شمال
املغرب الأ�سبوع املا�ضي ،لرتحل �أربعني الجئا مينيا رغم �أنهم كانوا
يف م��رك��ز ا�ستقبال طالبي ال�ل�ج��وء قبل الأزم ��ة .و�أك ��دت اجلمعية
املغربية حلقوق الإن�سان يف بيان �أن “�سلطات �سبتة ا�ستغلت ع�سكرة
املدينة لرتحل خالفا للقانون  40الجئا مينيا بينهم قا�صرون”،
مو�ضحة �أن�ه��م “كانوا م�سجلني ومقيمني يف مركز �إي ��واء طالبي
اللجوء قبل ان��دالع الأزم ��ة الأخ�ي�رة» .وق��ال النا�شط يف اجلمعية
مبدينة النا�ضور (�شمال) عمر ناجي لوكالة فران�س بر�س “هذا
خ��رق كبري لأن ه ��ؤالء معرتف بهم كالجئني من ط��رف املفو�ضية
العليا للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني» .وكان بع�ض الالجئني من
اليمن ومر�شحون للهجرة من بلدان �إفريقيا جنوب ال�صحراء �ضمن
�آالف املغاربة الذين تدفقوا مطلع الأ�سبوع املا�ضي على �سبتة ،قبل
�أن يرحل جلهم منها .وج��اء ذل��ك يف �سياق �أزم��ة دبلوما�سية حادة
ب�ين ال��رب��اط وم��دري��د على خلفية ا�ست�ضافة ا�سبانيا زعيم جبهة
بولي�ساريو ،املطالبة با�ستقالل ال�صحراء الغربية ،للعالج.
يعد املغرب ع��ادة وجهة لبع�ض الالجئني القادمني من اليمن �أو
�سوريا هربا من احل��رب التي مزقت البلدين� ،أو من بلدان �أخرى
بعيدة مثل بنغالد�ش �أو بورما �أو �أفغان�ستان ،وفق ناجي.
وا�شنطن

تظاهر مقربون من جورج فلويد وداعمون لق�ضيته يف مينيابولي�س
مع اق�تراب موعد الذكرى الأوىل لوفاته على يد �شرطي �أبي�ض،
يف ق�ضية �أث��ارت تنديدا ك�ب�يراً يف ال�ع��امل ب�أ�سره وح��رك��ة مناه�ضة
للعن�صرية يف الواليات املتحدة.
و��س��ار نحو � 1500شخ�ص يف املدينة الواقعة يف �شمال الواليات
املتحدة وان�ضموا �إىل �أف��راد عائلة فلويد و�أق��رب��اء �أ�شخا�ص �سود
�آخرين ُقتلوا يف مواجهات مع ال�شرطة .وبد�أت التج ّمعات بخطابات
�أم��ام مقر حكومة مقاطعة هينيبني حيث دي��ن ال�شرطي ال�سابق
ديريك �شوفني بتهمة القتل يف  20ني�سان�/أبريل .و�ست�صدر عقوبة
�شوفني امل�سجون حالياً ،يف  25حزيران/يونيو .وقالت بريدجيت
ال .لقد كان عاماً
فلويد �شقيقة ج��ورج فلويد� ،إن “العام كان طوي ً
م��ؤمل�اً .ك��ان حمبطاً بالن�سبة يل ولعائلتي” .و�أ��ض��اف��ت �أن حياتها
تغيرّ ت “يف غم�ضة عني” عندما ُتويف �شقيقها .وتابعت “�س�أنه�ض
و�س�أكون التغيري من �أج�ل��ه» .وق��ال الق�س �آل �شاربتون وه��و نا�شط
خم�ضرم� ،أم��ام احل�شد “ما ح�صل جل��ورج فلويد وكذلك لآخرين
ك�ثرٍ ،هو م�صدر تغيري لي�س فقط يف �أن�ح��اء �أم�يرك��ا �إمن��ا �أي�ضاً يف
العامل” .وو��ص��ف مقتل فلويد ب��أن��ه “�أحد �أك�بر م�صادر ال�ع��ار يف
التاريخ الأمريكي» .و ُقتل فلويد البالغ  46عاماً ،اختنا ًقا يف 25
�أي��ار/م��اي��و  2020ب�ع��دم��ا �أوق �ف��ه �أرب �ع��ة عنا�صر ��ش��رط��ة و�ضغط
�أحدهم هو ديريك �شوفن بركبته على عنق فلويد لأكرث من ت�سع
دقائق يف مينيابولي�س.

���س��ي��ت��م ن�����ش��ر
القوات امل�سلحة
ع��ل��ى م��داخ��ل افتتاح �أوىل مراكز التطعيم اجلماعية يف اليابان
افتتحت اليابان �أم�س االثنني �أوىل مراكز التطعيم اجلماعية �ضد فريو�س
املدن وامل�ؤ�س�سات كورونا ،من �أجل ت�سريع حملة التلقيح التي انتقدت على بطئها ال�شديد
قبل �أقل من �شهرين على انطالق �أوملبياد طوكيو يف  23متوز/يوليو.
وال�ه��دف م��ن �إن�شاء امل��رك��زي��ن ،يف طوكيو و�أو��س��اك��ا (غ��رب)� ،إع�ط��اء �آالف
واملرافق احليوية اجلرعات من اللقاحات يومياً للأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم عن 65
ً
•• طوكيو�-أ ف ب

ن�شر اجلي�ش يف مداخل املدن ح�سب الوثيقة

هدوء حذر يف بلدة متاخمة لقطاع غزة

�أ�ضعفت قدرة حما�س و�أعادتها “عدة �سنوات” �إىل الوراء.
ولكن بالن�سبة ل�شاكيد ف�إن هذا الهدوء “لن ي�ستمر �أكرث
من خم�س �سنوات �أو رمبا ع�شر �سنوات هذه املرة».
ب��د�أت دب��اب��ات اجلي�ش الإ�سرائيلي مب�غ��ادرة البلدة بعد �أن
متركزت فيها نحو �أ�سبوعني ،وتابع ال�سكان حترك الرتل
وهم ي�شربون قهوة ال�صباح على �شرفاتهم.
ع ��ادت � �س��ارة �آم�ب�ر وزوج �ه��ا �إي �ل��ي �إىل مم��ار��س��ة الأن�شطة
اليومية التي اعتادا عليها كما كانت عليه احلال قبل 10
�أيار/مايو .وقالت امل��ر�أة املتقاعدة التي عادت �إىل ممار�سة
الب�ستنة واليوغا بينما عاد زوجها للعب الربيدج“ ،جميل
�أن نعود �إىل حياتنا الطبيعية».
قبل ثالثة �أيام فقط ،كانت البلدة الزراعية مقفرة متاما.

فقد طلب اجلي�ش من �سكانها البالغ عددهم � 880شخ�صا
�إخ�لاءه��ا لت�سهيل م�ن��اورات��ه وال��ذه��اب �إىل امل�لاج��ىء هربا
م��ن �إط�ل�اق ال���ص��واري��خ .ت�سبب الق�صف املدفعي واجلوي
الإ�سرائيلي على قطاع غ��زة مبقتل � 248شخ�صا ،بينهم
 66طفال ومقاتلون ،وفق وزارة ال�صحة الفل�سطينية.
�أما على اجلانب الإ�سرائيلي ف�أكدت خدمة الطوارئ مقتل
� 12شخ�صا ،بينهم طفل و�شابة عربية�-إ�سرائيلية وجندي
�إ�سرائيلي و�شخ�ص هندي وتايالنديان ،يف حني �أ�صيب نحو
 357بجروح خمتلفة .وكان غيل نري واحدا من القالئل
الذين قرروا البقاء يف البلدة وق�ضى الأحد ع�شر يوما من
املواجهات متح�صنا يف ملج�أ جدرانه اخلر�سانية ب�سمك 40
�سم ،حوله �إىل مكتب� .أن�شئت هذه البلدة يف عام ،1982

وي�ق��ول �سكانها �إن�ه��م اع �ت��ادوا على �إط�ل�اق ال���ص��واري��خ من
القطاع.
ويقول امل��زارع لفران�س بر�س “�شعرت بخيبة �أم��ل عندما
ق��ررت احل�ك��وم��ة ع��دم اال��س�ت�م��رار بالعملية حتى النهاية
ب�سبب ال�ضغط ال��دويل .ك��ان اجلي�ش م�ستعدا لال�ستمرار
ونحن �أي�ضا» .و�أو�ضح “امل�شكلة هي �أن��ه بقي لديهم مزيد
من الذخرية (يف غزة) ،و�صواريخ و�أنفاق».
و�أعرب غيل نري عن ثقته التامة باجلي�ش الإ�سرائيلي الذي
“قال لنا �أن هناك وق ًفا لإط�لاق النار( )..ويف حال قاموا
(يف غ��زة) بالتح�ضري لأي ��ش��يء �أو ب�صنع ��ص��واري��خ ،ف�إن
(اجلي�ش) �سيعلم بذلك� .سريونه عرب املناظري».
وي�ب�ق��ى وق��ف �إط �ل�اق ال �ن��ار ال ��ذي �أع�ل�ن��ه ال �ط��رف��ان م�ساء
اخلمي�س بعد رابع نزاع ع�سكري بينهما منذ  ،2008ه�شا.
وبقيت افيتال �شابات يف بقالتها ال�ت��ي حت��ول��ت �إىل ملج�أ
خالل الت�صعيد.

عاما ،با�شراف قوات الدفاع الذاتي اليابانية .تلقى  22%فقط من �سكان
الأرخبيل البالغ عددهم  125مليوناً جرعتني من اللقاح ،يف مقابل 40%
يف الواليات املتحدة و 15%يف فرن�سا .تزايدت االنتقادات ب�شدة �إزاء هذا
البطء ،والذي يعود بجزء منه �إىل القواعد الطبية ال�صارمة واالجراءات
البريوقراطية ،يف حني يخ�ضع جزء من البالد حلالة طوارئ ملواجهة موجة
رابعة من الوباء .و�ساد �شعور باالرتياح لدى كبار ال�سن الذين توجهوا �إىل
مراكز اللقاح يف طوكيو االثنني .وقال هيديو �إي�شيكيوا ( 73عاماً) لو�سائل
الإعالم “�إنه �أمر رائع .ميكنني �أن �أجد بع�ض ال�سكينة الآن” م�شرياً �إىل �أنه
كان ي�شعر “بالقلق والتوتر” منذ بداية الوباء .اعترب مونيميت�سو واتانابي
( 71عاماً) �أن “الألعاب الأوملبية كانت لتكون �أكرث �سال�سة فيما لو قامت
(ال�سلطات) بذلك من قبل و�أخذ � 80أو  90%من ال�سكان اللقاح” قبل
احل��دث الريا�ضي ،الفتا �إىل �أن��ه �شخ�صياً “ي�شعر باالرتياح» .ومن املقرر
�إعطاء حواىل � 10آالف جرعة يومياً يف مركز طوكيو و� 5آالف يف �أو�ساكا،
و�سيتم يف هذين املركزين ا�ستخدام لقاح موديرنا الذي رخ�صته احلكومة
اليابانية اجلمعة .لن ي�ستخدم لقاح ا�سرتازينيكا الذي متت املوافقة عليه
كذلك اجلمعة يف الوقت احلايل ب�سبب ت�سجيل حاالت نادرة لكنها خطرة
من جتلط الدم يف بلدان �أخرى.
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349836 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349835 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349833 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة32:
البرية (�شراب ال�شعري) ،املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ،م�شروبات م�ستخل�صة
من الفواكه وع�صائر الفواكه� ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل امل�شروبات.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  ERTHباللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة16:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات �أخرى ،املطبوعات ،مواد جتليد
الكتب ،ال�صور الفوتوغرافية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة يف القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،مواد
الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س
(عدا الأجهزة) ،مواد التغليف البال�ستيكية (غري ال��واردة يف فئات �أخ��رى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات
(الرا�سمات).
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  ERTHباللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة3:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل
وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزي��وت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات
�أ�سنان.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  ERTHباللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 42125 :
با�ســم :اولكر بي�سكويف �ساناي انونيم �شريكيتي
وعنوانه� :شارع داود با�شا رقم  10طوب قابي ا�سطنبول  ،تركيا
وامل�سجلة حتت رقم  )38292( :بتاريخ2003/04/23 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ
انتهاء احلماية يف  2021/04/18 :وحتى تاريخ 2031/04/18 :
�إدارة العالمات التجارية
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وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 171307
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/25 :
املودعة بالرقم 349730
بيانات الأولوية:
اال�سم� :إت�ش  201كو ،.ليمتد
وعنوانه� ،4-879 :سيوك�سيونغ-رو ،بوغوك�-إيوب ،ت�شيوين-غو ،يونغني�-سي ،غيونغي-دو ،جمهورية كوريا.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة11:
مر�شحات (فالتر) للمياه ،منقيات املياه ،معدات تنقية املياه ،معدات تنقية نفايات املجاري ،حنفيات خلط
املاء ال�ساخن والبارد ،حنفيات� ،أدوات رح�ض للدُّ �ش ،مر�شحات (فالتر) ملياه ال�شرب ،لوازم ال�سالمة ملوا�سري
�إمداد املياه ،لوازم ل�ضبط معدات �إمداد املياه ،معدات �صحية� ،أجهزة املوا�سري ال�صحية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  SHIFTباللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 170380
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349841 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  ERTHباللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 170375
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349831 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة43:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة �إرث باللغة العربية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
EAT 170379
منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:
تاريخ2021/04/26 :
املودعة بالرقم349838 :
بيانات الأولوية:
اال�سم :فندق نادي �ضباط القوات امل�سلحة
وعنوانه� :شارع اخلليج العربي  ،مبنى نادي �ضباط القوات امل�سلحة � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة35:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن كلمة  ERTHباللغة الإجنليزية.
اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 42608 :
با�ســم :اولكر بي�سكويف �ساناي انونيم �شريكيتي
وعنوانه� :شارع داود با�شا رقم  10طوب قابي ا�سطنبول  ،تركيا
وامل�سجلة حتت رقم  )38262( :بتاريخ2003/04/23 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ
انتهاء احلماية يف  2021/05/19 :وحتى تاريخ 2021/05/19 :

املودعة بالرقم 42607 :
با�ســم :اولكر بي�سكويف �ساناي انونيم �شريكيتي
وعنوانه� :شارع داود با�شا رقم  10طوب قابي ا�سطنبول  ،تركيا
وامل�سجلة حتت رقم  )38263( :بتاريخ2003/04/23 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ
انتهاء احلماية يف  2021/05/19 :وحتى تاريخ 2021/05/19 :

املودعة بالرقم 42606 :
با�ســم :اولكر بي�سكويف �ساناي انونيم �شريكيتي
وعنوانه� :شارع داود با�شا رقم  10طوب قابي ا�سطنبول  ،تركيا
وامل�سجلة حتت رقم  )38264( :بتاريخ2003/04/23 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ
انتهاء احلماية يف  2021/05/19 :وحتى تاريخ 2021/05/19 :

املودعة بالرقم 42126 :
با�ســم :اولكر بي�سكويف �ساناي انونيم �شريكيتي
وعنوانه� :شارع داود با�شا رقم  10طوب قابي ا�سطنبول  ،تركيا
وامل�سجلة حتت رقم  )38291( :بتاريخ2003/04/23 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ
انتهاء احلماية يف  2021/04/18 :وحتى تاريخ 2031/04/18 :

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 158040 :
با�ســم :ال�سيد بالل حممد احلموي
وع�ن��وان��ه :عقار رق��م �� ،5668ش��ارع االرب�ع�ين احل��ي ال�شمايل ،مع�ضمية
ال�شام ،ريف دم�شق� ،سوريا
وامل�سجلة حتت رقم  )158040( :بتاريخ2012/07/26 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ
انتهاء احلماية يف  2021/06/02 :وحتى تاريخ 2031/06/02 :

املودعة بالرقم 42617 :
با�ســم :اولكر بي�سكويف �ساناي انونيم �شريكيتي
وعنوانه� :شارع داود با�شا رقم  10طوب قابي ا�سطنبول  ،تركيا
وامل�سجلة حتت رقم  )37617( :بتاريخ2003/04/17 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ
انتهاء احلماية يف  2021/05/19 :وحتى تاريخ 2021/05/19 :

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�صية للملكية الفكرية
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 42616 :
با�ســم :يلديز هولدينج �أنونيم �شريكيتي
وع�ن��وان��ه :كي�سيكلى ماهالي�سى �شي�شمى �شيكمازي ��س��وك��اك نو1/6:
�أو�سكودار  /ا�سطنبول ،تركيا
وامل�سجلة حتت رقم  )37106( :بتاريخ2003/04/17 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ
انتهاء احلماية يف  2021/05/19 :وحتى تاريخ 2021/05/19 :

املودعة بالرقم 42609 :
با�ســم :اولكر بي�سكويف �ساناي انونيم �شريكيتي
وعنوانه� :شارع داود با�شا رقم  10طوب قابي ا�سطنبول  ،تركيا
وامل�سجلة حتت رقم  )38261( :بتاريخ2003/04/23 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ
انتهاء احلماية يف  2021/05/19 :وحتى تاريخ 2021/05/19 :

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

منوذج اعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد
خلدمات العالمات التجارية.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية -:
املودعة بالرقـم  157639 :و امل�سجلة حتت الرقم 149680
بتاريخ 2011 / 9 / 7 :
با�ســــــم  :م�.سومي�ش بانهيكيل ت�شريوفاري.
و عنوانه � :ص.ب  118171دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج اعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد
خلدمات العالمات التجارية.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية -:
املودعة بالرقـم  157579 :و امل�سجلة حتت الرقم 163103
بتاريخ 2012 / 1 / 25 :
با�ســــــم  :عبد الرافيه عبد الرحمن حممد عبد احلميد.
و عنوانه � :ص.ب، 96720 .دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج اعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد
خلدمات العالمات التجارية.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية -:
املودعة بالرقـم  157578 :و امل�سجلة حتت الرقم 157578
بتاريخ 2012 / 5 / 1 :
با�ســــــم  :ماالبار جولد برايفيت ليمتد.
و عنوانه � 501/16 :إم ،مونتانا �إ�ستيت  ،باينجوتوبورام  ،برينجو الم
بو�ست  ،كوز هيكود –  ، 673571كرياال  ،الهند.
�صورة العالمة

منوذج اعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد
خلدمات العالمات التجارية.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية -:
املودعة بالرقـم  157577 :و امل�سجلة حتت الرقم 157577
بتاريخ 2012 / 5 / 1 :
با�ســــــم  :ماالبار جولد برايفيت ليمتد .
و عنوانه � 501/16 :إم ،مونتانا �إ�ستيت  ،باينجوتوبورام  ،برينجو الم
بو�ست  ،كوز هيكود –  ، 673571كرياال  ،الهند.
�صورة العالمة

و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��ري اع�ت�ب��اراً من
تاريخ2021 / 5 / 24 :

و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��ري اع�ت�ب��اراً من
تاريخ2021 / 5 / 24 :

و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��ري اع�ت�ب��اراً من
تاريخ2021 / 5 / 24 :

و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��ري اع�ت�ب��اراً من
تاريخ2021 / 5 / 24 :

الثالثاء  25مايو  2021م  -العـدد 13248

عربي ودويل

�أونغ �سان �سو ت�شي متثل ح�ضوري ًا �أمام املحكمة للمرة الأوىل
•• رانغون�-أ ف ب

مثلت الزعيمة البورمية ال�سابقة �أون��غ �سان �سو
ت���ش��ي ال �ت��ي وج �ه��ت �إل�ي�ه��ا امل�ج�م��وع��ة الع�سكرية
احلاكمة تهماً عدة ،ح�ضورياً �أم�س االثنني �أمام
حمكمة يف العا�صمة نايبيداو للمرة الأوىل منذ
ان �ق�لاب الأول م��ن ��ش�ب��اط/ف�براي��ر ال ��ذي �أطاح
باحلكومة املدنية.
ن���ش��رت ق ��وات الأم� ��ن ب� ��أع ��داد ك �ب�يرة يف حميط
املحكمة التي �أقيمت خ�صي�صا يف نايبيداو ملحاكمة
رئي�سة احلكومة ال�سابقة ،كما �أفاد مرا�سل وكالة

فران�س ب��ر���س .وب��دت �أون ��غ ��س��ان �سو ت�شي (75
ع��ام��ا) اخل��ا��ض�ع��ة ل�لاق��ام��ة اجل�بري��ة وال �ت��ي مل
تظهر علنا منذ توقيفها يف � 1شباط/فرباير ،يف
“�صحة جيدة” كما قالت لوكالة فران�س بر�س
املحامية مني مني �سوي التي �سمح لها بلقائها
ملدة  30دقيقة مع زمالء �آخرين.
قبل اجلل�سة� ،أتخذت �أون��غ �سان �سو ت�شي موقفا
يعترب حت��دي��ا للمجموعة الع�سكرية احلاكمة
بقولها �إن “حزبها ال��راب�ط��ة الوطنية م��ن �أجل
الدميوقراطية �سيبقى طاملا النا�س باقون لأنه
�أُ ّ�س�س من �أجل ال�شعب” ،بح�سب قول املحامية.

وت�ه�دّد املجموعة احلاكمة بح ّل ح��زب �سو ت�شي
الذي حقق فوزاً �ساحقاً يف االنتخابات الت�شريعية
التي �أجريت العام  ،2020م�شري ًة �إىل ح�صول
عمليات تزوير خاللها.
وق��د يعلن ق ��رار ق��ري�ب��ا لأن اللجنة االنتخابية
املقربة جدا من النظام قالت �إن حتقيقها �شارف
على النهاية.
و�أونغ �سان �سو ت�شي احلائزة جائزة نوبل لل�سالم
ال�ع��ام  1991لن�ضالها ال�ط��وي��ل �ضد الأنظمة
الع�سكرية ال�سابقة ،هي من بني �أك�ثر من �أربعة
�آالف �شخ�ص اع ُتقلوا منذ االنقالب الع�سكري.
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ً 12
قتيال يف الواليات املتحدة بعمليات �إطالق نار

•• وا�شنطن�-أ ف ب

ُقتل � 12شخ�صاً و�أ�صيب حوايل � 50آخرين بجروح يف عمليات �إطالق نار وقعت يومي ال�سبت
والأحد يف �أنحاء عدّة من الواليات امل ّتحدة ،يف حوادث ت�أتي بعد �أن و�صف الرئي�س جو بايدن
ال�شهر املا�ضي عنف الأ�سلحة النارية يف البالد ب�أ ّنه “وباء» .و�سقط �ضحايا هذه احلوادث يف
خم�س واليات هي نيوجري�سي وكاروالينا اجلنوبية وجورجيا و�أوهايو وميني�سوتا ،بح�سب ما
�أفادت ال�سلطات املحلية وو�سائل �إعالم �أمريكية .ويف املجموع� ،أ�سفرت هذه الهجمات امل�س ّلحة
عن مقتل � 12شخ�صاً و�إ�صابة � 49آخرين على الأق� ّل .وليل ال�سبت ُقتل �شخ�صان و�أ�صيب
� 12آخرون على الأق ّل بجروح يف �إطالق نار وقع خالل حفل منزيل يف مدينة كامدن بوالية
نيوجري�سي ،وفقاً لل�شرطة .ويف والية كاروالينا اجلنوبيةُ ،قتلت فتاة تبلغ من العمر 14
عاماً و�أ�صيب � 14شخ�صاً بجروح يف �إط�لاق نار خالل حفل مو�سيقي .ويف والية جورجيا،
عرثت ال�شرطة يف مدينة �أتالنتا يف �ساعة مبكرة من �صباح الأحد على ثالثة �أ�شخا�ص جثثاً
هامدة م�صابني ب�أعرية نارية ،وذلك بعد تلقّيها بالغاً ب�ش�أن وقوع �إطالق نار يف املكان.
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•• الفجر -بيري �أنطوان دونيت
ترجمة خرية ال�شيباين
ي��وم الأرب��ع��اء19 ،
مايو� ،أ�صدرت م�ؤ�س�سة
فكرية مقرها هونغ
ك��ون��غ ،تابعة للحزب
ال�شيوعي ال�صيني،
درا�سة مثرية للقلق.
�إنها ُتظهر �أن التوترات
يف م�ضيق ت��اي��وان قد
ت�صاعدت اىل درجة،
هي “الأعلى �أكرث من
�أي وقت م�ضى”..

حتليل

الرئي�س ال�صيني :ال بد من تايوان وان طال ال�سهر

وب ��ات ��ت ت �� �ش�ير �إىل خ �ط��ر ن�شوب
ح��رب ب�ين ال�بر الرئي�سي لل�صني
وتايوان ...هل هي خدعة� ،أم �إنذار،
�أم حتذير؟
يف تقريرها ،ت�ست�شهد الأكادميية
ال�صينية عرب امل�ضيق ،بباحثني مل
ت��ذك��ر ه��وي�ت�ه��م ،ب�ح�ث��وا يف عوامل
خمتلفة من بينها ،القوة الع�سكرية
التي تراكمت يف ال�سنوات الأخرية
ع� �ل ��ى ج ��ان� �ب ��ي م �� �ض �ي��ق ت� ��اي� ��وان،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ح �ل �ف��اء فورموزا
ال�سابقة .وكانت ا�ستنتاجهم :بكني
وتايبيه الآن “على و�شك احلرب».
مت �إن���ش��اء م��رك��ز الأب �ح��اث هذا،
ال��ذي ا��ش��ارت اليه �صحيفة �ساوث
��ش�ي�ن��ا م��ورن �ي �ن��غ ب��و� �س��ت ،م ��ؤخ � ًرا
وي��ر�أ��س��ه يل �شي يينغ ،وه��و ع�ضو
بارز يف احلزب ال�شيوعي ال�صيني.
ت�ستند نتائج ه��ذا التقرير �إىل
م��ؤ��ش��ر خ�ط��ر ن���ش��وب ن ��زاع م�سلح
ب�ين جانبي م�ضيق ت��اي��وان .وقام
الباحثون بقيا�سه عند  7.2على
مقيا�س م��ن � 10-إىل  .10+مل
ي �ت �غ�ير ت �ط ��ور ه� ��ذا امل� ��ؤ�� �ش ��ر منذ
اخل�م���س�ي�ن��ات م��ن ال �ق��رن املا�ضي،
ع �ن��دم��ا جل� � ��أت ال� �ق ��وات امل�سلحة
القومية للكومينتانغ �إىل تايوان
ب�ع��د ه��زمي�ت�ه��ا يف م��واج�ه��ة جي�ش
ال� �ت� �ح ��ري ��ر ال� ��� �ش� �ع� �ب ��ي وو� � �ص� ��ول
ال�شيوعيني وم��او ت�سي ت��ون��غ �إىل
ال�سلطة يف � 1أك�ت��وب��ر  1949يف
بكني .مت حتديد هذا امل�ؤ�شر حينها
عند .6.7
ثم ت�أرجح امل�ؤ�شر فوق  6.5طيلة
معظم ال�سبعينات ،لكنه انخف�ض
�إىل  4.55ع ��ام  1978عندما
اعرتفت الواليات املتحدة بال�صني
ال �� �ش �ع �ب �ي��ة وق� �ط� �ع ��ت ال� �ع�ل�اق ��ات
الدبلوما�سية مع جمهورية ال�صني،
اال� �س��م ال��ر��س�م��ي ل �ت��اي��وان .ث��م ،يف
ً
منخف�ضا
الثمانينات ،ظل امل�ؤ�شر
ل �ل �غ��اي��ة ،ح �ي��ث � �ش��رع��ت ب �ك�ي�ن يف
�إ��ص�لاح��ات اقت�صادية �شاملة �أدت
�إىل تدفقات هائلة من اال�ستثمار
على الأرا�ضي ال�صينية.
ل� �ك ��ن ه� � ��ذا ال� �ت� �ق ��ري ��ر نف�سه،
ُي�ظ�ه��ر ارت �ف��ا ًع��ا م���س�ت�م� ًرا يف هذا
امل ��ؤ� �ش��ر م�ن��ذ ب��داي��ة ال�ع�ق��د الأول
م��ن ال �ق��رن احل� ��ادي والع�شرين.

بني اخلداع والإنذار:

�سيدة تايوان :اال�ستقالل امر واقع

ال�صني وتايوان :هل احلرب «و�شيكة»...؟

«التطور ال�سيا�سي اجلاري يف تايوان والعالقات الوثيقة املتزايدة بني تايبيه ووا�شنطن متثل عاملني مدمرين»
�شدد �شي جني بينغ ،على �أن ا�ستقالل تايوان
يقوم تكتيك تايوان على تدمري جميع �سفن
وطائرات العدو قبل �أن يتمكنوا من �إنزال اجلنود «�سي�شكل تيارًا ً
ً
وطريقا م�سدو ًدا»
خمالفا مل�سار التاريخ
وه��ي ال �ف�ترة ال �ت��ي ا��س�ت��وىل فيها
احل� ��زب ال��دمي �ق��راط��ي التقدمي
يف ت� � ��اي� � ��وان ،ال� � � ��ذي ي� ��دع� ��و �إىل
ا��س�ت�ق�لال “اجلزيرة املتمردة”،
على ال�سلطة ،مما �أدى �إىل نهاية
مفاجئة للعالقات املريحة ن�سب ًيا
التي حافظ عليها الكومينتانغ مع
بكني خالل  55عامًا من حكمه يف
فورموزا القدمية.
�أول رئ�ي���س��ة م�ن�ت�خ�ب��ة لتايوان
ع� ��ام  ،2016و�أع� �ي ��د انتخابها
لفرتة ثانية مدتها خم�س �سنوات
ع��ام  ،2020امتنعت ت���س��اي �إنغ
ون دائ � ًم��ا ع��ن �إع�ل�ان اال�ستقالل
الر�سمي للجزيرة ،واكتفت بالقول
�إنه لي�س هناك حاجة للقيام بذلك
مبا �أن تايوان م�ستقلة بحكم االمر
الواقع .ومع ذلك ،يف نف�س الوقت،
ترف�ض ب�شدة العرو�ض املقدمة من
بكني التي تقرتح �إعادة التوحيد مع
ال�صني القارية على �أ�سا�س مفهوم
“دولة واح ��دة ونظامان” الذي
ابتكره دنغ �شياو بينغ .وانتهى هذا
املفهوم منذ عام  2019مع خنق
ال�سلطات ال�صينية ل�ه��ون��غ كونغ
رغم وعد بكني باحرتام هذا املبد�أ
طيلة  50عامًا.

«خط�أ يف االحكام”
و “قرارات �سيئة»
«�أخطر مكان على هذا الكوكب...
هكذا و�صفت جملة الإيكونيمي�ست،
يف عددها الأخري ال�صادر يف مايو،
ت ��اي ��وان ع �ل��ى غ�لاف �ه��ا ،يف �إ� �ش ��ارة
�إىل خطر ن�شوب ن��زاع م�سلح بني
ال���ص�ين وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .لقد
وع��د الأم��ري�ك�ي��ون م ��را ًرا وتكرا ًرا
ب�أنهم لن يقفوا مكتويف الأيدي �إذا
�شنت بكني هجومًا على تايوان.
و�أو�ضح يل �شي يينغ ،دون ثرثرة،

�أن ال�ت�ط��ور ال�سيا�سي اجل ��اري يف
تايوان والعالقات الوثيقة املتزايدة
ب�ي�ن ت��اي�ب�ي��ه ووا� �ش �ن �ط��ن ،ميثالن
“عاملني مدمرين” ي�ساهمان يف
خطر ن�شوب ن��زاع م�سلح .وكتب:
“�إذا ا�ستمر االجت��اه احل��ايل ،ف�إن
ت��وح �ي��د ت ��اي ��وان ب��ال �ق��وة �سيكون
م�س�ألة وق��ت ف �ق��ط» .بالن�سبة
لليم ج��ون ت�شوان تيونغ ،الباحث
ال�سابق يف �أكادمييا �سينيكا ،وهي
م�ؤ�س�سة مرموقة يف ت��اي��وان ،ف�إن
الو�ضع احلايل لي�س �أ�سو�أ مما كان

ع�ل�ي��ه يف اخل�م���س�ي�ن��ات م��ن القرن
امل ��ا� �ض ��ي ،ع �ن��دم��ا وق �ع��ت ح� ��وادث
م�سلحة بني بكني وتايبيه“ .ومع
ذلك ،يعرتف ،بالنظر �إىل الو�ضع
املتفجر وال�شكوك الهائلة �إ�ضافة
�إىل ال ��ره ��ان ��ات ،ف��ان��ه �إذا ارتكب
�أي ��ش�خ����ص �أخ� �ط ��اء يف االحكام
والتقييم� ،أو اتخذ ق��رارات �سيئة،
ف�ل��ن ي�ك��ون م��ن اخل �ط ��أ ال �ق��ول �إن
م�ستوى اخلطر يف م�ضيق تايوان
هو على م�ستوى عال غري م�سبوق».
ويتابع ليم“ :لطاملا اعتقدت بكني

طائرة قاذفة قنابل �صينية حتلق بالقرب من منطقة التعريف اجلوي التايوانية

�أن��ه م��ا دام��ت ال�ع�لاق��ات ال�صينية
الأم��ري�ك�ي��ة حت��ت ال���س�ي�ط��رة ،ف�إن
ت��اي��وان ل��ن ت�ك��ون م�شكلة” ،غري
ان العالقات ال�صينية الأمريكية
تراجعت يف ظل �إدارة ترامب ولي�س
هناك �أي م�ؤ�شر على التح�سن الآن
م��ع اع�ت�م��اد �إدارة ج��و ب��اي��دن على
ت��اي��وان وح�ل�ف��اء �آخ��ري��ن الحتواء
ال�صني».
«�شواطئ معادية»
�إذن ،ما ر�أينا يف هذه الت�صريحات؟

ه��ل ال �ت �ه��دي��دات ال�صينية جمرد
عملية خ��داع �أخ��رى؟ �أم �أنها على
ال �ع �ك ����س م ��ن ذل� ��ك مت �ث��ل عالمة
حت��ذي��ر وان� � ��ذار ل �ك��ل م��ن تايوان
ووا�شنطن؟ من ال�صعب احل�سم.
ميكن �أن يكون االم��ر جم��رد نية
لإخافة �شعب تايوان من اجل و�أد
�أي �إرادة للمقاومة يف مهدها �إذا
ت�ق��رر ال �غ��زو يف ب�ك�ين .ل�ك��ن هناك
ع�لام��ة �أخ� ��رى م�ق�ل�ق��ة� :أ�صدرت
البحرية ال�صينية �شريط فيديو
يف  17م��اي��و يظهر ج�ن��وده��ا وهم
ي�ت��درب��ون ع�ل��ى �إن� ��زال ��س��ري��ع على
“�شواطئ العدو” .ر�سالة وا�ضحة
متامًا �إىل تايوان حيث �أن العالقات
الدبلوما�سية بني حكومة �شي جني
بينغ واجلزيرة متوترة للغاية.
يف ه � ��ذه امل� �ح ��اك ��اة القتالية،
اختربت البحرية ال�صينية قدرات
�إح��دى �سفن الإن��زال التابعة لها:
،Yimengshan Type 071
ومي�ك��ن ل�ه��ذه ال�سفينة �أن تبحر
وت �ن �� �ش��ر �أك�ث��ر م ��ن  500جندي
على �شواطئ العدو .كما �أن لديها
�سطح ط�يران كبري وميكنها ن�شر
ط��ائ��رت��ي هليكوبرت ثقيلتني من
ط� � ��راز  Z-18يف وق � ��ت واح � ��د.

لطاملا اعتقدت بكني �أنه ما دامت العالقات ال�صينية الأمريكية حتت ال�سيطرة ،ف�إن تايوان لن تكون م�شكلة
�أ�صدرت البحرية ال�صينية �شريط فيديو يظهر جنودها يتدربون على الهبوط ب�سرعة على «�شواطئ العدو»

حاملة الطائرات ال�صينية لياونينغ ،تقود جمموعة من ال�سفن احلربية ،تعرب م�ضيق تايوان

حاملة الطائرات الأمريكية يو �إ�س �إ�س جون ماكني متر عرب م�ضيق تايوان

م �� �س �ت��وح��اة م ��ن ت���ص�م�ي��م طائرة
��س��وب��ر ف��ري�ل��ون الفرن�سية ،ميكن
ل �ه��ذه ال �ط��ائ��رة ن�ق��ل  27جند ًيا
ب�سرعة �إىل اخل�ط��وط الأمامية،
خا�صة على ال���ش��واط��ئ ،ا�ستعدادًا
ل�ه�ج��وم ب��رم��ائ��ي .ك�م��ا �أن �ه��ا قادرة
على تنفيذ م�ه��ام الإن �ق��اذ �أو حتى
مكافحة احل��رائ��ق يف دائ��رة ن�صف
قطرها  900كيلومرت.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،و� � �ض ��ع اجلي�ش
ال �ت ��اي ��واين خ �ط��ة ج ��دي ��دة لوقف
غزو حمتمل للجمهورية ال�شعبية
لأرا� � � �ض � � �ي � ��ه .مت ت �ف �� �ص �ي��ل ه ��ذه
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة يف ت�ق��ري��ر الدفاع
الرباعي ،وهو وثيقة مهمة حتدد
الأهداف التالية للجي�ش التايواين
ل �ل �� �س �ن��وات ال� �ق ��ادم ��ة .مالحظة
ال � �ك� ��وادر ال �ع �� �س �ك��ري��ة التايوانية
ك��ان��ت ب�سيطة :ل��ن ت�ك��ون الدولة
اجل ��زي ��رة ق � ��ادرة ع �ل��ى مواجهةالقوات ال�صينية ،لكثافة عددها ،يف
ن��زاع مفتوح على �أرا�ضيها .لذلك
ف ��إن �أول��وي��ة اجل��زي��رة ه��ي تدمري
جميع �سفن وطائرات العدو قبل �أن
يتمكنوا من �إنزال اجلنود .تكتيك
�أمامه فر�صة �ضئيلة للنجاح ،وف ًقا
ملحاكاة احلرب يف البنتاغون.
للتذكري �أن �شي ج�ين بينغ قد
�أعلن يف منا�سبات عديدة� ،أن تايوان
�ستكون مرتبطة بال�صني ب�شكل ال
رجعة فيه ،وبالقوة �إذا لزم الأمر.
حري�صا
وك ��ان ال��رئ�ي����س ال�صيني
ً
على الإ�شارة �إىل �أن احتمالية �إعادة
التوحيد هذه ال ميكن ت�أجيلها �إىل
جيل �آخر.
يف يناير � ،2019شدد �شي جني
ب �ي �ن��غ ،وه ��و �أي �� ً��ض��ا الأم �ي��ن العام
للحزب ال�شيوعي ال�صيني ورئي�س
اللجنة الع�سكرية امل��رك��زي��ة ،على
�أن ا�ستقالل تايوان “�سي�شكل تيا ًرا
خم��ال � ًف��ا مل �� �س��ار ال �ت��اري��خ وطري ًقا
م�سدودًا».
م�ؤلف حوايل خم�سة ع�شر كتا ًبا
خم�ص�صة لل�صني واليابان والتبت
والهند والتحديات الآ�سيوية
الرئي�سية .عام  ،2020ن�شر
كتاب “الزعامة العاملية حموره،
ال�صدام بني ال�صني والواليات
املتحدة” عن من�شورات لوب.

الثالثاء  25مايو  2021م  -العـدد 13248
25 May 2021 - Issue No 13248

Tuesday

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

14
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املالك :بيكر �آند ماكينزي حبيب املال
بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املالك :بيكر �آند ماكينزي حبيب املال
بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 38413 :بتاريخ2000/09/19 :
وامل�سجلة حتت الرقم 59540 :بتاريخ2006/04/16 :
با�سم� :شركة جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانه 300 :ريني�سانز �سنرت� ،سيتي اوف ديرتويت ،والية مي�شيغان ،3000-48265
الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة - 37 :البناء ،ت�صليح و�صيانة املركبات
ذات املحرك والقطع املتعلقة بها.
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2020/09/19وحتى تاريخ.2030/09/19 :

املودعة بالرقم 38769 :بتاريخ2000/10/09 :
وامل�سجلة حتت الرقم 31651 :بتاريخ2002/04/28 :
با�سم� :شركة جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانه 300 :ريني�سانز �سنرت� ،سيتي اوف ديرتويت ،والية مي�شيغان ،3000-48265
الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة - 12 :املركبات ذات املحركات والقطع
املتعلقة بها يف حدود وقوعها يف الفئة .12
ً
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف 2020/10/09 :وحتى تاريخ.2030/10/09 :
ادارة العالمات التجارية

ادارة العالمات التجارية
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منوذج اعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد
خلدمات العالمات التجارية.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية -:
املودعة بالرقـم  160267 :و امل�سجلة حتت الرقم 163718
بتاريخ 2012 / 2 / 1 :
با�ســــــم  :موني�ش تانيجا �أندرجيت تانيجا.
و عنوانه � :ص.ب  237879دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

منوذج اعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل � /سبي�شاليزد
خلدمات العالمات التجارية.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية -:
املودعة بالرقـم  157642 :و امل�سجلة حتت الرقم 149679
بتاريخ 2011 / 9 / 7 :
با�ســــــم  :م�.سومي�ش بانهيكيل ت�شريوفاري.
و عنوانه � :ص.ب  118171دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة
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و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��ري اع�ت�ب��اراً من
تاريخ2021 / 5 / 24 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
الثالثاء  25مايو  2021العدد 13248

الثالثاء  25مايو  2021م  -العـدد 13248

عربي ودويل

25 May 2021 - Issue No 13248

ب�شار الأ�سد ..حاكم بقب�ضة من حديد مل تغريه احلرب
•• بريوت�-أ ف ب

وراء � �ص��ورة رج ��ل ه ��ادئ ال �ط �ب��اع وم�ب�ت���س��م غ��ال�ب��ا تنقلها كامريات
ال�صحافيني للرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد الذي ي�ستعد للفوز بوالية
رئا�سية رابعة من �سبع �سنوات ،يكمن حاكم غام�ض وقا�س قاد حرباً بال
هوادة على مدى ع�شر �سنوات داخل بالده ت�سببت بدمارها وا�ستنزاف
م�ق��درات�ه��ا .يف اجتماعاته الر�سمية ،وخ�ل�ال ا�ستقباله �ضيوفا ،يف
املقابالت �أو حتى تفقّده اجلبهات خ�لال �أ��ش��د �سنوات ال�ن��زاع ،يبدو
ب�شار الأ�سد واحدا :يتك ّلم ب�صوت خافت وبابت�سامة باردة غالبا ،ويك ّرر
ما قاله منذ ال�سنة الأوىل للحرب ،ب ��أن ب�لاده �ستخرج “منت�صرة”
مبواجهة ما يقول �إنها “م�ؤامرة” ن�سجتها قوى خارجية �ضدها.
بعد عقد من نزاع مدمر ،يتخذ الأ�سد ،طبيب العيون ال�سابق ،البالغ

 55عاماً �شعار “الأمل بالعمل” حلملته االنتخابية ،وير ّوج لنف�سه،
وفق حمللني ،ك”ع ّراب” مرحلة �إعادة الإعمار التي حتتاجها �سوريا
ب�شدة ،بعدما متكن بدعم من حلفائه ،من ا�ستعادة ال�سيطرة على
�أج��زاء وا�سعة من البالد كانت قواته خ�سرتها خالل �سنوات احلرب
الأوىل .وي�ق��ول �صحايف مم��ن التقوه قبل احل��رب وخاللها ،لوكالة
فران�س بر�س“ ،ب�شار الأ�سد �شخ�صية فريدة ومر ّكبة ...يف كل مرة
التقيته ،كان هادئاً وغري متوتر .حتى يف �أ�شد حلظات احلرب احلرجة
والقا�سية ،وهذه متاما �صفات والده” حافظ الأ�سد الذي حكم �سوريا
ملدة ثالثني عاما.
وي�ضيف “ا�ستطاع �أن ي�ك��ون ال��رج��ل ال��ذي ال ي�ستطيع �أن ي�ستغني
�أح��د عنه” ،مو�ضحاً “قد يكون من ال�سهل ترتيب الأوراق ،لكن يف
ال�سيا�سة يجب �أن تعرف كيف تخلط الأوراق ..وب�شار الأ��س��د �أتقن

لعبة خلط الأوراق» .وورث الأ�سد االبن عن والده الراحل ،كما يكرر
ع��ارف��وه ،الطباع ال�ب��اردة وال�شخ�صية الغام�ضة .تتلمذ على ي��ده يف
ال�صرب وا�ستثمار عامل الوقت ل�صاحله .ولعب ذلك دوراً �أ�سا�سياً يف
“�صموده” يف وجه “الثورة” التي اختار قمعها بالقوة ،واحلرب التي
تعددت جبهاتها والعبوها ،ثم “العزلة” العربية والدولية.
تبدّلت حياة الأ�سد ب�شكل جذري العام � ،1994إثر وفاة �شقيقه الأكرب
با�سل الذي كان يتم �إعداده ليحكم البالد خلفاً لوالده ،يف حادث �سري
قرب دم�شق.
يتخ�ص�ص يف طب العيون ،وحيث
وا�ضطر للعودة من لندن حيث كان
ّ
تع ّرف اىل زوجته �أ�سماء الأخر�س املتحدرة من �إحدى �أبرز العائالت
ال�سنية ال�سورية والتي حتمل اجلن�سية الربيطانية ،وكانت تعمل مع
م�صرف “جي بي مورغان” يف حي املال والأعمال يف لندن.

جو بايدن يقود �سيارة كهربائية يف مركز تطوير فورد

•• الفجر -موي�سي�س نعيم -ترجمة خرية ال�شيباين
هناك ميل لتجاهل الدرو�س التي ميكن �أن يتعلمها
العامل من �أمريكا الالتينية فيما يتعلق ب���إدارة
الأزم��ات االقت�صادية .بعد كل �شيء ،ملاذا ال نلقي
ن��ظ��رة فاح�صة على منطقة حيث الأزم����ات هي
القاعدة؟ ميكننا �أن نقول �إن امل�شكلة الرئي�سية
يف �أمريكا الالتينية هي نزوعها �إىل االجن��راف
يف ال�سيا�سات العامة والتي ،كما هو معروف جيدً ا،
تنتهي دائ�� ًم��ا ب�شكل ���س��ي��ئ :جم��ام��ع��ة االم���وات
�أيديولوجيا� ،أي احلب وال�شغف بالأفكار امليتة ،هو
زاد الكثري من ال�سيا�سيني وقادة املنطقة.
وه � � ��ذا ال ي� �ع� �ن ��ي ،م� ��ع ذل� ��ك،
�أن �أم ��ري� �ك ��ا ال�ل�ات �ي �ن �ي��ة لي�س
ل��دي �ه��ا م��ا ت�ع� ّل�م��ه ل �ل �ب �ل��دان ذات
االقت�صادات املتقدمة .يف الواقع،
رغ � ��م االخ � �ت �ل�اف� ��ات ال�صارخة
ب�ين ال��والي��ات امل�ت�ح��دة و�أمريكا
ال�لات�ي�ن�ي��ة� ،إال �أن ه �ن��اك بع�ض
الأف� � �ك � ��ار ال� �ت ��ي ُي �� �س �ت �ح �� �س��ن �أن
ي �ت��ذك��ره��ا ال��رئ �ي ����س ج ��و بايدن
وفريقه.
رهان حمفوف باملخاطر
يف البداية ،ال ينبغي �أن ن�ستهني
بعجز امليزانية� .إن فكرة التقليل
من �ش�أن ما يحدث عندما تنفق
احلكومة �أكرث بكثري مما جتمعه
م��ن ال �� �ض��رائ��ب ل�ي���س��ت جديدة،
وهي مو�ضوع نقا�ش �أكادميي حاد
مل يتم حله �أب� �دًا .ع��ام ،1932
ج ��ادل ج��ون م��اي �ن��ارد كينز ب�أنه
ميكن التعامل مع حاالت الركود

االق �ت �� �ص ��ادي م ��ن خ �ل�ال زي� ��ادة
الإن �ف��اق احل�ك��وم��ي ب�شكل كبري.
وعام � ،2002أكد نائب الرئي�س
الأمريكي ديك ت�شيني ً
عر�ضا �أن
“العجز ال يه ّم».
النقا�ش يثري االنق�سام دائما.
ع ��ام  ،2020ن���ش��رت �ستيفاين
كيلتون ،كتا ًبا بعنوان “�أ�سطورة
العجز” .يف هذا الكتاب ،الأكرث
مبي ًعا ،ت�شرح االقت�صادية غري
الأرثوذك�سية ملاذا ت�ؤكد النظرية
ال�ن�ق��دي��ة احل��دي�ث��ة �أن احلكومة
ال�ت��ي تتحكم يف عملتها ميكنها
زي � ��ادة الإن � �ف ��اق ال� �ع ��ام ب �ق��در ما
ت� ��ري� ��د ...م� ��رة �أخ � � ��رى ،ال يهم
العجز املايل.
من الوا�ضح �أن الرئي�س بايدن

حتقيق يف قرب�ص �إثر وفاة
بريطانية تلقت لقاح �أ�سرتازينيكا

•• نيقو�سيا�-أ ف ب

ُف�ت��ح حتقيق يف ق�بر���ص بعد وف��اة بريطانية تبلغ م��ن العمر  39عامًا
�أ�صيبت بجلطة بعد تلقي جرعة �أوىل من لقاح كوفيد الذي طورته �شركة
�أ�سرتازينيكا الربيطانية ال�سويدية ،وفق ما �أفادت وكالة الأنباء القرب�صية
االثنني.
ُنقلت امل��ر�أة التي مل يتم الك�شف عن هويتها �إىل وحدة العناية املركزة يف
م�ست�شفى نيقو�سيا العام بعد �أن ظهرت عليها �أعرا�ض على �صلة بت�شكل
جلطة دموية بعد �أيام من تلقيها اجلرعة الأوىل من لقاح فاك�سيفريا الذي
طورته �أ�سرتازينيكا يف � 6أيار/مايو يف بافو�س ،غرب اجلزيرة.

�ألي�س كذلك يا جو بايدن؟

�أخذ العربة من التجربة االقت�صادية لأمريكا الالتينية!...

عندما يتعرث �أكرب اقت�صاد يف العامل ،ف�إن الكرة الأر�ضية ب�أكملها �ستعاين من الإزعاج واخل�سائر

هناك بع�ض الأفكار التي ُي�ستح�سن احلب وال�شغف بالأفكار امليتة ،هو زاد الزيادات الكبرية يف الإنفاق العام ت�شجع
�أن يتذكرها الرئي�س جو بايدن وفريقه الكثري من ال�سـيا�سـيني وقــادة املنطقة على التبذيـر وعــدم الكفــاءة والف�سـاد
ق� ��رر ال ��ره ��ان ع �ل��ى �أن ال ��زي ��ادة
الهائلة يف الإنفاق العام التي يدعو
�إليها لن ت�سبب �أ��ض��را ًرا جانبية
ل�لاق�ت���ص��اد .ب�ت�ع�ب�ير �أدق ،ف�إنه
ي�ؤكد �أنها لن تكون ت�ضخمية� ،أو
�أن وجود بع�ض الت�ضخم ال يهم،
�أو �أن هذه الزيادة يف الأ�سعار ،يف
ك��ل االح� ��وال ،م��ؤق�ت��ة .م��ن جهة
اخ��رى ،حتى ل��و ارت�ف��ع وا�ستمر،
مي �ك��ن ت�خ�ف�ي����ض ال�ت���ض�خ��م من
خالل �أدوات ال�سيا�سة االقت�صادية
املتاحة للحكومة.
ي �� �س �م��ي االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ون هذا
“ال�ضبط الدقيق” (ال�ضبط
الدقيق للمتغريات االقت�صادية
لتهدئة االق�ت���ص��اد امل�ح�م��وم من
خ �ل�ال زي� � ��ادة الإن � �ف� ��اق ال� �ع ��ام).
والأه ��م م��ن ذل��ك ،وف � ًق��ا مل�ؤيدي
الإنفاق بالعجز� ،أن الت�ضخم مل

يعد ميثل م�شكلة يف االقت�صادات
املتقدمة .ان الذين تنب�أوا بظهور
ال��زي��ادات الت�ضخمية املدمرة يف
الواليات املتحدة �أو �أوروب��ا كانوا
خمطئني ،لذلك من ال�سهل جدًا
ت�شويه م�صداقية االقت�صاديني
ال ��ذي ��ن ظ� �ل ��وا ،ع �ل��ى م ��دى عدة
ع �ق ��ود ،ي �ع �ل �ن��ون ع ��ن انفجارات
ت�ضخمية ال حتدث.
يجب �أال يتعرث
�أكرب اقت�صاد يف العامل
ك ��ل ه� ��ذه ال �ت �ف �� �س�ي�رات ،التي
ت�ه��دف �إىل �إظ �ه��ار �أن الت�ضخم
م�شكلة غري موجودة ،قد تكررت
ب���ش�ك��ل م �ث�ير ل�ل�غ�ث�ي��ان م��ن قبل
ر�ؤ��س��اء �أمريكا الالتينية الذين
زادوا الإن � �ف� ��اق ال� �ع ��ام بطريقة
م�سعورة ،مع نتائج كارثية دائ ًما.

الت�ضخم فتك باالرجنتني

يف حماولة للخروج من عزلته الإقليمية ،يحاول الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغ��ان التوا�صل مع دول عربية عدة لتح�سني عالقاته معها .و�أو�ضح الزميل
امل�شارك يف معهد “ت�شاتام هاو�س” امللكي غاليب داالي ،ال�ظ��روف التي دفعت
�أردوغان �إىل البحث عن خمرج من �أزماته ،م�شرياً يف البداية �إىل تدهور عالقاته
مع دول عربية .ظلت العالقات مع هذه الدول متوترة وباردة بينما حمل النزاع
الليبي ،و�أزم ��ة �شرقي املتو�سط ت�ه��دي��دات مبفاقمة ال��و��ض��ع .لكن تركيا تعيد
�ضبط �سيا�ستها يف ال�شرق الأو�سط وتعتمد لغة �أكرث ت�صاحلية ،خا�ص ًة بخطوات
لإ�صالح عالقاتها مع م�صر .يف وقت �سابق من ال�شهر اجلاري ،توجه وفد تركي
ير�أ�سه نائب وزير اخلارجية �سيدات �أونال �إىل م�صر ،ومن املتوقع �أن يلتقي وزيرا
خارجية الدولتني يف نهاية مايو (�أيار) اجلاري .يت�صدر اتفاق تر�سيم احلدود مع
م�صر �شرقي املتو�سط �أولويات تركيا .فهذا االتفاق �سيمنع ظهور نظام �إقليمي
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امريكا الالتينية التجربة االقت�صادية املرة

وات�ضح �أن العجز يف هذه البلدان
قد ت�سبب يف �أ��ض��رار ...وكثرية:
تنخف�ض قيمة العملة ،وترتفع
الديون ،وتهرب ر�ؤو���س االموال،
وتنهار اال�ستثمارات ،وبالطبع،
ال�ت���ض�خ��م و�آث� � ��اره امل��دم��رة على
�ضعاف احل��ال .للواليات املتحدة
وال � � � � ��دول امل� �ت� �ق ��دم ��ة الأخ� � � ��رى
ظ��روف وم�ؤ�س�سات جتعلها �أقل
ع��ر� �ض��ة ل �ه��ذه ال �� �ش��رور ،لكنهم
لي�سوا حم�صنني ...والر�ضا عن
ه��ذا الت�سامح م��ع الت�ضخم �أمر
خطري.
ُتظهر جتربة �أمريكا الالتينية
�أنه مبجرد �أن ي�سيطر الت�ضخم
ع �ل��ى االق �ت �� �ص ��اد (يف الأ�� �س� �ع ��ار
وال �ع �ق��ود والأج � � ��ور وانتظارات
ال���ش�ع��وب) ،م��ن ال���ص�ع��ب للغاية
ال �ق �� �ض��اء ع �ل �ي��ه؛ و�أن حماولة

�ضبط االقت�صاد غالباً ما تف�شل؛
و�أن الزيادات الكبرية يف الإنفاق
العام ت�شجع على التبذير وعدم
الكفاءة والف�ساد.
� �ص �ح �ي��ح �أن ب� �ل ��دان �أمريكا
الالتينية ال تتحكم يف مواردها،
وب ��وج ��ود ال � � ��دوالر ك�ع�م�ل��ة لها،
ف� ��إن ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة �إمكانية
ال��و� �ص��ول �إىل ال �ف��ر���ص ال �ت��ي ال
متلكها البلدان الأخ ��رى .ورغم
ذل��ك ،ف ��إن اخل��وف من الت�ضخم
حم �� �س��و���س ب��ال �ف �ع��ل يف البالد.
وق� ��د ك �� �ش��ف ا� �س �ت �ط�ل�اع �أج ��رت ��ه
جم�ل��ة ف ��ورت ��ون� ،أن  87باملائة
م��ن الأمريكيني قلقون ب�ش�أنه.
ويعتقد الري �سمرز ،و�أوليفييه
ب �ل�ان � �� � �ش� ��ارد ،وه � �م� ��ا م� ��ن �أك�ث��ر
االقت�صاديني احرتا ًما يف العامل،
�أن الإنفاق الهائل ال��ذي ت�صوره

بايدن �سيكون ت�ضخم ًيا .و�شرع
امل�ستثمرون من القطاع اخلا�ص
من االن يف اتخاذ �إجراءات جلعل
ح�ساباتهم �أقل عر�ضة للت�ضخم.
و�إذا ب��د�أ امل��داف�ع��ون املتفائلون
عن الإنفاق على العجز ،مثل بول
كروغمان يخفون وجوههم ،فقد
حان الوقت لأخذ جتربة �أمريكا
الالتينية على حممل اجلد .كتب
امل�ؤثر احلائز على جائزة نوبل يف
االق �ت �� �ص��اد ،يف الأي � ��ام االخ �ي�رة،
�أن ��ه ح�ت��ى وان ك��ان ال يعتقد �أن
الت�ضخم �سيكون م�شكلة“ ،فهذا
ال يعني �أنه ال يوجد �شيء خاطئ
يف برنامج بايدن االقت�صادي...
مي� �ك ��ن �أن ي� �ت� �ب�ّي�نّ ان � ��ه طموح
للغاية” ...الرتجمة :قد يكون
اقت�صاد بايدن ت�ضخم ًيا.
ع�ن��دم��ا ي �ك��ون اق�ت���ص��اد ب�ل��د يف

تظهر جتربة �أمريكا الالتينية �أنه مبجرد �أن ي�سيطر الت�ضخم على االقت�صاد ،من ال�صعب للغاية الق�ضاء عليه

•• وا�شنطن-وكاالت
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* كاتب يف العديد من �أكرب
ال�صحف العاملية ،وع�ضو فخري
يف م�ؤ�س�سة كارجني لل�سالم
الدويل .وكان رئي�س حترير
فورين بولي�سي طيلة  14عاما.
قبل و�صول �شافيز �إىل ال�سلطة،
كان وزير التجارة وال�صناعة
ومدير البنك املركزي
الفنزويلي واملدير التنفيذي
للبنك الدويل .وهو م�ؤلف
لأكرث من اثني ع�شر كتا ًبا
منها الكتاب الأ�سود لالقت�صاد
العاملي :املهربون واملتاجرون
واملزورون ،ونهاية ال�سلطة :من
غرف االجتماعات �إىل �ساحات
املعارك ومن الكنائ�س �إىل
الدول ،ملاذا �أن تكون م�س� اً
ؤول مل
يعد كما كان من قبل؟

نازحون من فنزويال جراء االزمة االقت�صادية

كيف يحاول �أردوغان �إنهاء عزلته يف �شرق املتو�سط؟

للطاقة والأم��ن ،ي�ستثني تركيا� .أما الأولوية بالن�سبة مل�صر فهي النزاع الليبي
واحل�ضور الإخواين يف الإعالم الرتكي� .إن الإطار الأو�سع جلهود تركيا لالنفتاح
على م�صر ،هو �شعور �أنقرة ب�أن ال�شرق الأو�سط تخطى حقبة “الربيع العربي”
حيث تقل�ص نفوذ الإ�سالم ال�سيا�سي ،وبالتحديد نفوذ الإخ��وان امل�سلمني ب�شكل
درامي .وعو�ض التطبيع ال�شامل� ،ستالقي تركيا م�صر يف منت�صف الطريق .وال
يتوقع داالي توقيع م�صر على اتفاق لرت�سيم احلدود مع تركيا يف �شرق املتو�سط
قريباً .وعو�ض ذلك ،يرى الكاتب �أن م�صر �ست�أخذ يف االعتبار احلدود البحرية
التي تطالب بها تركيا ،ومعايري االتفاق على تر�سيم احلدود البحرية بني تركيا
وليبيا ،حني تريد توقيع اتفاقات مع �أطراف ثالثة �أو �شركات طاقة دولية.
ويف املقابل ،من املرجح �أن تعتمد تركيا موقفاً �أكرث مالءمة مل�صر يف ليبيا ،حيث

�أمريكا الالتينية يف �أزم��ة ،يدفع
�شعبه ال�ع��واق��ب ،وعندما يتعرث
�أك�ب��ر اق �ت �� �ص��اد يف ال� �ع ��امل ،ف� ��أن
الأر�� � ��ض ب ��أك �م �ل �ه��ا � �س �ت �ع��اين من
الإزعاج واخل�سائر.

�ستتقبل مطالب القاهرة ب�سحب مقاتليها ال�سوريني من البالد.
لكن ه��ذا االن�سحاب �سيكون م�شروطاً ب�سحب مقاتلني �آخ��ري��ن من ليبيا مبن
فيهم مقاتلو �شركة فاغرن الرو�سية .وتوا�ص ُل �أنقرة مقاومة طلب �سحب القوات
الرتكية من ليبيا بحجة �أن وجودها هناك كان بعد االتفاق مع حكومة الوفاق.
وت�ضغط تركيا على الإعالميني املعار�ضني املقيمني يف ا�سطنبول ليخففوا انتقاد
احلكومة امل�صرية .وي��رى داالي �أن من املعقول �أن توقع تبادل القاهرة و�أنقرة
ال�سفراء وعقد املزيد من االجتماعات على م�ستوى وزاري ،لكن قمة رئا�سية لي�ست
يف الأفق .مع ذلك ،تبقى رغبات تركيا يف حت�سني العالقات مع ال�سعودية قوية،
وهذا ما بينته زيارة وزير اخلارجية الرتكي مولود جاوي�ش �أوغلو �إىل الريا�ض،
رغم �إعالن الأخرية �إغالق ثمانية مدار�س تركية ،واملقاطعة غري ر�سمية لل�سلع

الرتكية .ويرجح الكاتب �أن تعتمد �أنقرة موقفاً قريباً من ال�سعودية يف النزاع
الليبي للتقرب �أكرث منها� .إن �سبب الرغبة الرتكية يف �إ�صالح العالقات مع الدول
العربية يكمن يف �أن �أي اتفاق ن��ووي بني الواليات املتحدة و�إي��ران� ،سي�ؤثر على
الكتل الإقليمية .وتنخرط طهران و�أنقرة اليوم يف خالف حاد تاركتني عالقتهما
يف توتر متزايد ،ما يعزز ميل تركيا �إىل �إ�صالح العالقات مع ال��دول العربية.
�أ�ضاف الكاتب �أن ال�سيا�سة اخلارجية الرتكية الع�سكرية التي كانت رائجة بني
 2016و ،2020واخلالية ن�سبياً من املخاطر بف�ضل الرئي�س ال�سابق دونالد
ترامب ،انتهت ،با�ستثناء العمليات الع�سكرية يف العراق .وحلت حملها الآن ثالثة
عوامل ب��ارزة تر�سم نهج تركيا ،الإدارة الأمريكية اجل��دي��دة ،واالت�ف��اق النووي
املحتمل ب�ين ال��والي��ات املتحدة و�إي ��ران ،واال��ص�ط�ف��اف اجليو�سيا�سي املناه�ض
لرتكيا يف �شرق املتو�سط� .أم��ا من منظور ال�سيا�سة اخلارجية الأو��س��ع ،فيقول
داالي يف نهاية حتليله �إن تركيا حت��اول بو�ضوح العمل على و�ضع حد لعزلتها
الدولية ،ووحدتها يف �شرق املتو�سط.
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي � :سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  2001-9ملك ر�ؤيا هولدينج ليمتد  -بردبي  -بزن�س
باي  -هاتف  :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية بريق االملا�س لتجارة
املالب�س � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2021/5/6
واملوثق ل��دى كاتب العدل حماكم دب��ي بتاريخ  2021/5/16وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :بريق االملا�س لتجارة املالب�س � -ش ذ م م
ال �ع �ن��وان  :مكتب رق��م  209م�ل��ك حم�م��د ع�ل��ي م�صبح ال�ف�لا��س��ي  -ن��اي��ف  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  828805 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1399520 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/5/6واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/5/16وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
�سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  2001-9ملك ر�ؤيا
هولدينج ليمتد  -بردبي  -بزن�س باي  -هاتف  :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي � :سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  2001-9ملك ر�ؤيا هولدينج ليمتد  -بردبي  -بزن�س
باي  -هاتف  :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية االلوان الزاهية لتجارة
املن�سوجات واالقم�شة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2021/5/6واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2021/5/16
وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :االلوان الزاهية لتجارة املن�سوجات واالقم�شة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  209ملك حممد علي م�صبح القيزي الفال�سي  -نايف  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  828807 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1399491 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2021/5/6واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2021/5/16وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
�سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  2001-9ملك ر�ؤيا
هولدينج ليمتد  -بردبي  -بزن�س باي  -هاتف  :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
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العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

اعالن بالن�شر

املرجع 8 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /خلفان �سيف خلفان املطرو�شي �إماراتي اجلن�سية  ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100لل�سيد /هيثم م�شعل منر بدران اردين اجلن�سية
يف الرخ�صة التجارية امل�سماة  /مل�سات لتجارة الف�ضة واالك�س�سورات الن�سائية وال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية  -حكومة ال�شارقة برقم ( )613274تنازل ا�صحاب الرخ�ص اىل م�ستثمرين
جدد ال�سيدة /مروة ابراهيم ح�سن حممد �إماراتية اجلن�سية  /وال�سيد  /هيثم م�شعل منر
بدران اردين اجلن�سية  -تغيري اال�سم التجاري من مل�سات لتجارة الف�ضة واالك�س�سورات الن�سائية
اىل هيثم بدران لتجارة الف�ضة واالك�س�سورات الن�سائية  -تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة
فردية اىل وكيل خدمات .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
عن طريق �شركة الإمارات للمزادات
�إعالن بالن�شر يف جريدتني ر�سميتني
يف الق�ضية التنفيذية رقم  2020/5تركات

�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
عن طريق �شركة الإمارات للمزادات
�إعالن بالن�شر يف جريدتني ر�سميتني
يف الق�ضية التنفيذية رقم  2019/722مدين

�إعالن مبوعد جل�سة �إدارة دعوى بالن�شر

تعلن حممكة ر�أ���س اخليمة االبتدائية  -دائ��رة التنفيذ عن بيع العقار مو�ضوع وثيقة
امللكية رقم  1606/2006العائد ملكيته اىل ال�سيدة /فاطمة حممد ر�سول مندين
العو�ضي  ،بناء على قرار قا�ضي التنفيذ يف الق�ضية التنفيذية رقم  2020/5تركات
بتاريخ  2021/5/26عن طريق �شركة الإم ��ارات للمزادات وذل��ك يف مت��ام ال�ساعة
ال�ساد�سة م�ساءا ،علما بان قيمة الت�أمني  %20تدفع نقدا.
فعلى من يرغب باال�شرتاك اواالطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة الإمارات
ل�ل�م��زادات  ، www.emiratesauction.aeوم��ن يرغب ب��الإع�ترا���ض عليه
مراجعة دائرة التنفيذ �أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.

تعلن حممكة ر�أ�س اخليمة االبتدائية  -دائرة التنفيذ عن بيع العقار فيال دوبلك�س رقم
 161م�ساحة  982قدم مربع مبنتجع كوف روتانا العائدة ملكيته اىل ال�سيد /عارف
بخاري رحمن  ،بناء على قرار قا�ضي التنفيذ يف الق�ضية التنفيذية رقم 2019/722
م��دين بتاريخ  2021/5/26ع��ن طريق �شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات وذل��ك يف متام
ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساءا ،علما بان قيمة الت�أمني  %20تدفع نقدا.
فعلى من يرغب باال�شرتاك اواالطالع الدخول على املوقع الإلكرتوين ل�شركة الإمارات
ل�ل�م��زادات  ، www.emiratesauction.aeوم��ن يرغب ب��الإع�ترا���ض عليه
مراجعة دائرة التنفيذ �أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة.

الكاتب العدل

م�أمور التنفيذ � /سعيد ال�شحي

م�أمور التنفيذ � /سعيد ال�شحي

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حمكمة اال�ستئناف
العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم � 4/2021/375إ�ستئناف امر على عري�ضة �شرعي
مو�ضوع الإ�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الأمر على عري�ضة رقم 2020/1465
�شرعي والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب.
طالب الإعالن  :رفيف طياره � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه  -1 :فرا�س فاروق �سليمان � -صفته بالق�ضية  :م�ست�أنف �ضده.
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  /وحددت لها جل�سه يوم
االح��د امل��واف��ق  2021/6/6ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي ع��ن بعد يف مبنى
الأحوال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2021/4535

املنذر � -:شركة ال�صفاة لال�ستثمار �ش م ك
�ضد /املنذر �إليهم  -1 :خالد �سامل م�صبح املهريي � -2 ،شركة ايفولفن�س كابيتال لإدارة املن�شاءات،
� -3شركة ايفولفن�س كابيتال مليتد .لذلك  -:تنذر املخطـر اليهم الثالثـة بـ�أن الأ�سهم واملبالغ
النقدية وامل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذا الإخطـار هـي لـدى املخطـر الـيهم الثالثة الأول  ،على
�سبيل الأمانة واحلفـظ ل�صـالح ال�شركة املالكة لها (�شركة ال�صفاة)  ،مبوجب �إقراراتكم ال�صريحة يف
الإتفاق امل�ؤرخ  ،2014/10/1واملقدم �إىل الق�ضاء يف الق�ضية رقم  2012/220جتاري كلي دبي،
وذلك حتى ال ن�ضطر � -آ�سفني � -إىل �إتخـاذ كل الإجراءات القانونيـة  ،لإلزامكم بتنفيذ �إلتزاماتهم
العقديـة املتفق عليها مبوجب عقـد رهـن املحفظـة املبـرم بتـاريخ  2007/11/26امل�صـادق عليـه مـن
الكاتـب العـدل مبحـاكم دبـي  ،والوفـاء بالأمانـات التـي تـم �إئتمـانكم عليهـا وحتميلكم كافـة اخل�سائر
والأ�ضرار الناجمة عن ذلك � ،إ�ضافة �إىل ر�سوم و م�صاريف التقا�ضي و �أتعاب املحاماة  ،مع حفظ
كافة حقوق املخطرة.
الكاتب العدل

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

رقم الدعوى  2021/177منازعات ايجارية

بناء على طلب مدعي  /حممد عي�سى جمعه علي املن�صوري  -اجلن�سية  /الإمارات
العربية املتحدة  ،اىل مدعي عليه  /جمعه خمي�س بالل علي ال�شحي  /اجلن�سية -
الإمارات العربية املتحدة  -ف�أنت مكلف باحل�ضور امام حمكمة ر�أ�س اخليمة جلنة
ف�ض املنازعات العقارية والإيجارية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد عنك عنك
يف ال�ساعة  9.00من يوم الأحد املوافق  ، 2021/5/30للإجابة على الدعوى
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع  ،ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�سال وكيل
عنك يف الوقت املحدد ف�إن املحكمة �ستبا�شر الدعوى غيابيا.
املالحظات  :الإمارات  /ر�أ�س اخليمة � /شعبية را�شد
�أمني �سر
دائرة املحاكم  /مكتب �إدارة الدعاوى الإبتدائية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 131 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /زارينة بانو �سيد ماجد علي  -اجلن�سية الهند  ،ترغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /معني الدين مانيك
عبدال�ستار  ،اجلن�سية  :بنغالدي�ش  ،يف الرخ�صة امل�سماة (النجوم اخلم�س لتجارة االدوات
الكهربائية وال�صحية) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )612363ال�صادرة
من دائرة التنمية الإقت�صادية  ،تنازل �صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه
مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

املرجع 132 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد و�سيم نايف جوب�سن  -اجلن�سية �سوريا  -يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /حممد احمد �سيف علي الغفلي ،
اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة  ،يف الرخ�صة امل�سماة (عيادة حممد و�سيم لطب اال�سنان) والتي
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )719194ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية،
تنازل �صاحب الرخ�صة الخر  ،تغيري ال�شكل القانوين من وكيل خدمات اىل م�ؤ�س�سة فردية ،
تغيري اال�سم التجاري من (عيادة حممد و�سيم لطب اال�سنان) لي�صبح (عيادة ال�سرور لطب
اال�سنان)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل
مركز ال�صقر خلدمات رجال الأعمال

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة عجمان  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  AJCFICIPOR2020 /0003169جتاري (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى حمكمة عجمان الإبتدائية املدنية الإحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIGRI2021 /0001651تظلم

�إىل املحكوم عليه �أف�ضل االمارات للو�ساطة العقارية ذ م م بزلينك للو�ساطة العقارية �شابال العاملية �ش ذ م م
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/05/06قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم �أعاله
ل�صالح منى داود عبدالدليمي بالتايل:
حكمت املحكمة � :أوال  :يف�سخ عقد بيع و �شراء ال�شقة  1222بربج �شابال ذا هارموين بعجمان املربم بني املدعية
و املدعى عليها االوىل (�شابال العاملية ذ م م) بتاريخ 23/7/2007
ثانيا  :و الزام املدعى عليها الأوىل ب�أداء مبلغ  408,166درهم (مائة و �ستة و �ستني الف و �أربعمائة و ثمانية
دراهم) للمدعية مع الفائدة عليه بواقع � 8%سنويا ت�سري من تاريخ قيد الدعوى و حتى متام ال�سداد و الزامها
ب�أداء مبلغ  25.000درهم تعوي�ضا لها مع الفائدة بواقع  8%ت�سري من تاريخ �صريورة احلكم نهائيا و حتى
متام ال�سداد  ،و الزمتها بر�سوم و م�صروفات الدعوى و الفي درهم �أتعاب حماماة و رف�ض ما عدا ذلك .حكما قابال
ً لال�ستثناف خالل املدة القانونية 30يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

اىل  :خلود عبدال�سالم ن�صر  -جمهول حمل الإقامة  :العنوان � :إمارة عجمان  -النعيمية � -شارع ال�شيخ خليفة بن زايد ،
بناية م�ؤ�س�سة النعيمي لل�سيارات � ،شقة رقم  - 405مكاين 4206509355
نعلمكم ب�أن متظلم  /حممود فاروق املهدي العنوان  /حمل الإقامة  :العنوان  ،امارة ال�شارقة  ،النهدة � ،شارع االحتاد  ،بناية
حممد املال  ،الطابق  ، 8مكتب رقم  ، 804بجوار ان�صار مول  .رقم الهاتف971502020762 :
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله للمطالبة بـ -:
يلتم�س املتظلم من عدالتكم  -:يف ال�شكل  :قبول هذا التظلم �شك ً
ال
ويف املو�ضوع  - :قبول التظلم والت�صريح ب�سداد الر�سم املقرر عليه وحتديد �أقرب جل�سه لنظره واحلكم بتعديل القرار
القا�ضي برف�ض منع �سفر املتظلم �ضدها من ال�سفر والقرار جمددا مبنعها من ال�سفر وحجز جواز �سفرها خزينة املحكمه
والتعميم عليها بكافة منافذ الدوله حلني الف�صل يف الدعوى � -إلزام املتظلم �ضدها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماه .لذا يتوجب عليكم احل�ضور �أمام الدائرة دائرة الدعاوى امل�ستعجلة والتظلمات حمكمة عجمان �صباح يوم
 -------املوافق  2021/06/01ال�ساعة  00: 09لتقدمي ما لديكم من دفاع و م�ستندات ويف حالة عدم ح�ضوركم�أو �إر�سال وكيل معتمد ينوب عنكم ف�إن املحكمة �ستبا�شر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مدير اخلدمات الق�ضائية
عبداهلل عبدالواحد الكمايل

القا�ضي � /أحمد عبدالرحمن الد�سوقي
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى رقم � AJCFICICPL2021 /0001599أمر �أداء

�إىل املدعي عليها  /عارف احمد �سامل احمد �إماراتي  /اجلن�سية
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/4/25قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
�أعاله ل�صالح املدعي  /عبداهلل ف�ضل اله خدابنده
قرار املحكمة  :ن�أمر بالزام الطرف املطلوب �ضده (عارف احمد �سامل احمد) بان ي�ؤدي للطرف
الطالب (غنتوت لل�صناعات البال�ستيكية �ش ذ م م)  :مبلغا وقدره ( 81.151درهما) (واحد
وثمانون الفا ومائة وواحد وخم�سون درهما) والفائدة القانونية بواقع  7%من تاريخ اال�ستحقاق
املوافق  2020/6/15وحتى متام ال�سداد  ،مع االلزام بامل�صروفات ومبلغ الف درهما مقابل اتعاب
املحاماة مع ال�شمول بالنفاذ املعجل.
حكما قابال لال�ستئناف خالل  15يوما اعتبارا من اليوم التايل ال�ستالمك هذا التبليغ.
حرر بتاريخ 2021/5/24 /

القا�ضي  /وجدي بن ال�شاذيل بن �أحمد
حمكمة عجمان
املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
يف الدعوى رقم � FUCAPCIPTO2021 /0000101أمر على عري�ضة
بالن�شر وعلى لوحة �إعالنات املحكمة

امل�ست�أنف �ضده � - 4 :سفينة  - Fair Dreamاململوكة وامل�سجلة ل�شركة درميالند
مارتامي ا�س اي Dreamland SA Maritime
عنوانه � :إمارة الفجرية  -ميناء الفجرية.
ليكن معلوما لديك �أن امل�ست�أنف � :صندوق ر�سملة للتمويل التجاري Rasmala
 - Trade Finance Fundقد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بتاريخ 2021/3/24
 ،يف الدعوى الإبتدائية رقم  FUCAPCIPTO2021 /0000307حمكمة
الإ�ستئناف املدنية � -أمر على عري�ضة .فيقت�ضي ح�ضورك او ح�ضور من ميثلك امام
حمكمة الفجرية بدار الق�ضاء بالفجرية يوم االحد املوافق  2021/6/6ال�ساعة
� 9.00صباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�ضورك او ح�ضور من
ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�ضائية
من�صورة على عبداهلل

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002759مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0002823مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  /كولديب �سينغ �سو�شا �سينغ
9259937
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/05/20قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم
�أعاله ل�صالح �أجرة ال�شارقة بالتايل  :احلكم
ن�ص احلكم حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره ( )17241.41درهم "�سبعة ع�شر �ألفا ومائتان
وواحد و�أربعون درهما” وواحد و�أربعون فل�سا" بالإ�ضافة للفائدة القانونية بواقع �4%سنويا” على املبلغ
املق�ضى به وذلك من تاريخ االدعاء وحتى ال�سداد التام على �أال تتجاوز �أ�صل الدين مع الر�سوم وامل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات ..
حكما قابال ً لال�ستثناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2020 /0003106مدين (جزئي)

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2021 /0003877مدين (جزئي)

املدعي  /يعقوب بي�شوكيا
�إىل  :املحكوم عليه  /بابري يت�شيل بينافري دي بياليز �شامريز مهدي حممد مهدي ظفر عبا�س
�شاه �شبري ح�سني �شاه 9125106 9125107 9125108 -
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2021/2/28قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى بالرقم
�أعاله بالتايل  :ن�ص احلكم
قررت املحكمة  :بالزام املدعي عليهم بان ي�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره ( )17500درهم  ،مع
الزامهم مب�صروفات الدعوى  ،ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

�إىل املدعي عليه  :بدر �أحمد حممد احمد اليا�سي
جمهول حمل الإقامة  :ال�شارقة يوجد طلب حتري 0564845444 0503571115
الزام املدعي عليه بدفع مبلغ  16500درهم وت�سليم جواز ال�سفر
الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2021/6/6أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة املحكمة
الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى � )10شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد
 ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على
ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي
عليه .حرر بتاريخ  2021/5/24م.

�إىل املحكوم عليه  /ریزوان احمد ن�صری
9258251
نحيطكم علما ب�أنه بتاريخ  2021/05/20قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح�/أجرة ال�شارقة بالتايل  :ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  :ب�إلزام املدعى عليه ب�أن ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
( )15709.64درهم خم�سة ع�شر �ألفا و�سبعمائة وت�سعة دراهم و�أربعة و�ستون فل�سا  -بالإ�ضافة
للفائدة القانونية بواقع � 4%سنويا” على املبلغ املق�ضي به وذلك من تاريخ االدعاء وحتى ال�سداد
التام على �أال تتجاوز �أ�صل الدين مع الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل �أتعاب املحاماة.
حكما قابال ً لال�ستثناف خالل املدة القانونية اعتبارا من اليوم التايل لن�شره.

القا�ضي/يحيى عبداجلبار العاين
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي/يحيى عبداجلبار العاين
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

القا�ضي /حممد �أحمد عبدول
حمكمة ال�شارقة
املحكمة االبتدائية املدنية

مكتب اخلدمات الق�ضائية
عائ�شة عبداهلل �آل علي

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -دعاء حممد �سالمة �سامل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICOM2021 /0001459مدين جزئي
�إىل املحكوم عليه  :دعاء حممد �سالمة �سامل
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ ر�شا احمد عبدالظاهر توفيق
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  4700درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -كرمي نبيل لوي�س اندراو�س
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2020 /0003641جتاري (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :كرمي نبيل لوي�س اندراو�س
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ بنك ابوظبي التجاري (حاليا) (بنك الإحتاد الوطني �سابقا) �ش.م.ع
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  176266درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -1 -دافيد باتومبى نليند �-2شامربلني بويومومو ديو
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0001562مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  1- :دافيد باتومبى نليند �- 2 ،شامربلني بويومومو ديو
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد ر�ؤوف
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  567927درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ
اجلربي املقررة قانونا.

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة  -حمكمة التنفيذ املدنية  -املروان لتجارة مواد البناء ذ م م �شاندرا كانتا واغلى
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCICIVS2021 /0001275مدين

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

�إىل املحكوم عليه  :املروان لتجارة مواد البناء  -ذ م م � -شاندرا كانتا واغلى
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة قلب املعادن  -ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف  104318درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

القا�ضي  /وليد خمي�س عبداهلل اخلدمي
حمكمة ال�شارقة
حمكمة التنفيذ املدنية

الثالثاء  25مايو  2021م  -العـدد 13248

الفجر الريا�ضي
�سيكون ق��ائ��د منتخب ا�سبانيا امل��داف��ع املخ�ضرم �سريخيو رام��و���س �أبرز
الغائبني عن نهائيات ك�أ�س �أوروب��ا  2020امل�ؤجلة والتي تنطلق يف 11
حزيران/يونيو املقبل ،بعد ا�ستبعاده املفاجئ عن القائمة النهائية االثنني.
وا�ستدعى املدرب لوي�س �إنريكي  24الع ًبا اىل قائمة ابطال العام 2010
عل ًما ان االحت��اد االوروب ��ي لكرة القدم (وي�ف��ا) �أج��از ا�ستدعاء  ،26حيث
�ضم الفرن�سي �أميرييك البورت مدافع مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي بعد �أن
�صادقت احلكومة اال�سبانية على ح�صوله على اجلن�سية.
وقال �إنريكي عن ا�ستبعاد قائد ريال مدريد الذي عانى من اال�صابات هذا
املو�سم �إنه "كان قرار �صعب ولكنه مل يكن قاد ًرا على املناف�سة يف الظروف
املنا�سبة منذ كانون الثاين/يناير".
وتابع "لقد ات�صلت به �أم�س ،كان االمر قا�س ًيا و�صع ًبا� .أ�شعر بال�سوء لأنه
ريا� .سيظل ق��اد ًرا على م�ساعدته يف
حم�ترف للغاية وي�ساعد املنتخب كث ً
امل�ستقبل .لكن علي �أن �أبحث عن الأف�ضل للمجموعة".
وغ��اب رامو�س ( 35عامًا) عن رري��ال مدريد ب�سبب ا�صابات عدة وخا�ض
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رامو�س �أبرز الغائبني عن قائمة املنتخب اال�سباين
خم�س مباريات فقط مع الفريق يف العام  ،2021عل ًما انه بات اف�ضل بدن ًيا
ريا
م�ؤخ ًرا� .أ�صيب يف فخذه الأمين وربلة ال�ساق الي�سرى وكوفيد -19و�أخ ً
يف الع�ضلة اخللفية لفخذه االي�سر.
ومل يتواجد �أي العب من ريال مدريد يف قائمة "ال روخا" يف �سابقة من
نوعها مع غياب ً
اي�ضا لوكا�س فا�سكي�س وداين كارفاخال امل�صابني� ،إال �أن
غياب نات�شو كان مفاجئاً.
وعن ا�ستدعاء  24الع ًبا بدال من " 26غالبية املنتخبات الوطنية متلك 26
الع ًبا ولكن ارت�أينا اننا بحاجة لالعب ا�ضايف فقط .نعرف اهمية ان ي�شعروا
وك�أنهم قد يلعبون يف اي حلظة .هذه الدينامية يف الفريق مهمة".
اما بالن�سبة لالبورت ،كان االحتاد الدويل لكرة القدم (فيفا) �أجاز اجلمعة
اللعب ل�صالح املنتخب اال�سباين.

وت�ك�وَّن الب��ورت امل��ول��ود يف �أج�ين (ج�ن��وب غ��رب فرن�سا) ،يف مدر�سة فريق
�أتلتيك بلباو البا�سكي يف الفرتة بني  2010و 2018قبل االنتقال اىل
مان�ش�سرت �سيتي ،ومتت دعوته ثالث مرات اىل �صفوف املنتخب الفرن�سي
يف ال�ف�ترة ب�ين  2016و 2020م��ن دون �أن يخو�ض �أي دقيقة ب�ألوان
"الديوك" ،وبالتايل ب�إمكانه اللعب مع منتخب �إ�سبانيا.
وميلك مدرب فرن�سا بطلة العامل ديدييه دي�شان خيارات كثرية يف مركز
ق�ل��ب ال��دف��اع م��ع راف��اي��ل ف� ��اران ،ل��وك��ا ه��رن��ان��دي��ز ،بري�سنيل كيمبيمبي،
كليمان النغليه وكورت زوما الذين اختارهم على ح�ساب البورت يف اال�شهر
االخرية.
ووقعت ا�سبانيا بطلة اوروبا عامي  2008و 2012يف املجموعة اخلام�سة
اىل جانب بولندا� ،سلوفاكيا وال�سويد .وهنا ت�شكيلة املنتخب:

Tuesday

حرا�سة امل��رم��ى :داف�ي��د دي خيا (مان�ش�سرت يونايتد االن�ك�ل�ي��زي)� ،أوناي
�سيمون (اتلتيك بلباو) ،روبرت �سان�شي�س (برايتون االنكليزي).
خط ال��دف��اع :خو�سيه غايا (فالن�سيا)� ،إري��ك غار�سيا و�أمي�يري��ك البورت
(مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي) ،جوردي �ألبا (بر�شلونة) ،دييغو يورنتي (ليدز
يونايتد االنكليزي) ،باو توري�س (فياريال)� ،سي�سار �أ�سبيليكويتا (ت�شل�سي
االنلكيزي).
خ��ط ال��و� �س��ط :ف��اب �ي��ان روي ����س (ن��اب��ويل االي� �ط ��ايل) ،ب �ي��دري و�سريجيو
بو�سكيت�س (بر�شلونة) ،رودريغو هرناندي�س (مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي)،
كوكي وم��ارك��و���س يورنتي (اتلتيكو م��دري��د) ،تياغو الكانتارا (ليفربول
االنكليزي).
خ��ط ال�ه�ج��وم :داين �أومل ��و (الي�ب��زي��غ االمل ��اين) ،ميكيل اوري��ا��س��اب��ال (ريال
��س��و��س�ي�ي��داد) ،ف�ي�ران ت��وري����س (م��ان���ش���س�تر �سيتي االن �ك �ل �ي��زي) ،ج�ي�رارد
مورينو (ف�ي��اري��ال) ،ال�ف��ارو م��ورات��ا (يوفنتو�س االي�ط��ايل)� ،أدام��ا تراوري
(ولفرهامبتون االنكليزي) ،بابلو �سارابيا (باري�س �سان جرمان الفرن�سي).

جائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم للإبداع الريا�ضي
حتث مالكمي �آ�سيا على الت�ألق والفوز
•• دبي-الفجر:

ح �ث��ت "جائزة حم �م��د ب ��ن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ل�ل��إب ��داع الريا�ضي"
�إح��دى "مبادرات حممد بن را�شد
�آل م �ك �ت��وم العاملية" املالكمني
واالحت� � ��ادات ال��وط�ن�ي��ة امل�شاركني
يف ب �ط��ول��ة �آ� �س �ي��ا ال �ث��ال �ث��ة ع�شرة
ل �ل �م�لاك �م��ة ل �ل��رج��ال وال�سيدات
"دلهي -دبي" على الت�ألق وتقدمي
�أف �� �ض��ل امل �� �س �ت��وي��ات يف البطولة
التي ت�ست�ضيفها الدولة مب�شاركة
 237مالكم ومالكمة من 21
دول��ة �آ�سيوية وت�ستمر مناف�ساتها
يف دبي لغاية  31مايو لكي تكون
�أف�ضل �إعداد لهم للفوز بامليداليات

الأومل �ب �ي��ة يف ط��وك�ي��و �صيف العام
اجلاري.
و�أك��دت اجلائزة للوفود امل�شاركني
�أن ال�تر��ش��ح ل�ل�ف��وز ب ��إح��دى فئات
الدورة احلادية ع�شرة من اجلائزة
�سواء يف الإبداع الفردي للمالكمني
وامل ��درب�ي�ن ع �ل��ى امل �� �س �ت��وى املحلي
وال�ع��رب��ي �أو امل�ؤ�س�سي لالحتادات
الوطنية امل�شاركة �سيكون مفتوحا
حتى ي��وم � 15سبتمرب املقبل من
�أج� ��ل ات��اح��ة ال �ف��ر� �ص��ة للأبطال
ال �ف��ائ��زي��ن ب��امل �ي��دال �ي��ات الأوملبية
لنيل �شرف الفوز باجلائزة الأكرب
على الإط�ل�اق يف قيمة جوائزها
وتعدد فئاتها.
وت � �ع� ��د ب� �ط ��ول ��ة �آ�� �س� �ي ��ا للرجال

وال�سيدات البطولة الأه��م �ضمن
�أجندة االحتاد الآ�سيوي للمالكمة،
كما �أنها تكت�سب �أهمية كربى لدى
االحت��اد ال��دويل للمالكمة بف�ضل
مكانة املالكمني الآ�سيويني على
م �� �س �ت��وى م�ل�اك �م��ة ال � �ه� ��واة وهم
م��ر��ش�ح��ون ل�ل�ف��وز ب ��أك�ثر م��ن 15
ميدالية �أوملبية ،وهو الأم��ر الذي
� �س��اه��م ب �ح �� �ض��ور رئ �ي ����س االحت� ��اد
ال��دويل للمالكمة عمر كرملوف
اىل دب� ��ي حل �� �ض��ور ور� � ��ش العمل
ال�ف�ن�ي��ة وال �ت��دري �ب �ي��ة ومناف�سات
بطولة �آ�سيا.
وتوا�صل "جائزة حممد بن را�شد
�آل م �ك �ت��وم ل�ل��إب ��داع الريا�ضي"
ات�صاالتها مع االحت��ادات القارية

وال��دويل واللجان الأوملبية لدعم
ع��ودة حركة تنظيم البطوالت يف
خمتلف الريا�ضات وفق الإجراءات
االح�ترازي��ة الدقيقة مم��ا ي�ساهم
يف تفعيل حركة ممار�سة الريا�ضة
وتطوير م�ستويات الريا�ضيني مع
املحافظة على �سالمتهم و�سالمة
ج �م��ي امل �� �ش��ارك�ي�ن يف البطوالت
و� �س�لام��ة اجل �م �ه��ور �أي �� �ض��ا ،وقد
�أك��دت اجلائزة للجميع �أن حتديد
موعد اختيار الفائزين يف الدورة
احل��ادي��ة ع���ش��رة ل�ل�ج��ائ��زة وموعد
تكرميهم يف احلفل ال�سنوي قد مت
اختيارهما من �أجل اتاحة الفر�صة
للمت�ألقني والفائزين يف الدورتني
الأومل �ب �ي��ة وال�ب��ارامل�ب�ي��ة يف طوكيو

للمناف�سة والفوز باجلائزة.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال �ف��وز بفئات
الإب � � � � � ��داع ال� ��ري� ��ا� � �ض� ��ي ال � �ف� ��ردي
واجل �م��اع��ي ع �ل��ى م �� �س �ت��وى دول ��ة
الإمارات العربية املتحدة والوطن
العربي مرتبط بنتائج الريا�ضيني
وال �ف��رق على م�ستوى البطوالت
ال�ق��اري��ة وال�ع��امل��ي والأومل �ب �ي��ة التي
تقام خ�لال ف�ترة الإجن��از املعتمد
يف كل دورة للجائزة ،يف حني يكون
الفوز يف فئات الإبداع امل�ؤ�س�سي على
م�ستوى دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة وال��وط��ن العربي والعامل
م��رت �ب��ط ب ��ال�ب�رام ��ج وامل� � �ب � ��ادرات
ون� ��اج خ �ط��ط ال �ع �م��ل وف ��ق حمور
التناف�س لكل دورة ،حيث �أن حمور

التناف�س يف الدورة احلادية ع�شرة
هو "املبادرات والربامج وامل�شاريع
الإبداعية التي تهدف اىل متكني
امل�ج�ت�م�ع��ات م��ن خ�ل�ال الريا�ضة،

و��س��اه�م��ت يف م��واج�ه��ة التحديات
العاملية يف املجال الريا�ضي" وهو
املحور الذي ي�شمل جميع عنا�صر
التميز الإداري وامل�ؤ�س�سي ويدعم

17
19
19

جهود االحتادات الوطنية والعربية
وال��دول�ي��ة واملنظمات وامل�ؤ�س�سات
ال ��ري ��ا� �ض �ي ��ة يف اب� �ت� �ك ��ار احل �ل ��ول
ملواجهة التحديات العاملية.

«�أبي�ض» ال�صاالت يفوز على �شقيقه ال�سعودي يف بطولة ك�أ�س العرب

•• القاهرة-وام:

حقق منتخبنا الوطني لكرة قدم ال�صاالت الفوز على �شقيقه ال�سعودي ب�ستة
�أهداف مقابل ثالثة يف املباراة التي جرت بينهما �أم�س الأول على �صالة د.
ح�سن م�صطفى مبدينة � 6أكتوبر� ،ضمن مناف�سات اجلولة الثانية من دور
املجموعات لبطولة ك�أ�س العرب لكرة ال�صاالت التي يُنظمها االحتاد العربي

لكرة القدم ،وت�ست�ضيفها جمهورية م�صر العربية يف الفرتة من � 20إىل
 30مايو اجلاري.
�سجل �أهداف منتخبنا عمر النقبي � 4أهداف "�سوبر هاتريك" ،وعبد اهلل
احلو�سني ،وحار�س املرمى ح�سن احلنطوبي ،بينما �سجل �أه��داف منتخب
ال�سعودية معاذ الع�سريي /هدفني ،/وعمر الدبل.
ويخو�ض منتخبنا يف متام ال�ساعة الثامنة م�سا ًء غد بتوقيت الإمارات مباراة

اجلولة الثالثة والأخرية من دور املجموعات �أمام منتخب جزر القمر على
امللعب ذات��ه .ويت�صدر منتخب املغرب املجموعة الثانية بر�صيد  6نقاط،
يليه منتخبنا "ثانياً" ومنتخب ال�سعودية "ثالثاً" ولكل منهما  3نقاط،
ثم منتخب جزر القمر "رابعاً" بدون نقاط .وكان �أبي�ض ال�صاالت قد خ�سر
مباراته االفتتاحية بالبطولة �أمام منتخب املغرب بخم�سة �أهداف لهدف.
ويُ�شارك يف البطولة  8منتخبات عربية مت تق�سيمها على جمموعتني،

ح�ي��ث �ضمت امل�ج�م��وع��ة الأوىل منتخبات م�صر وم��وري�ت��ان�ي��ا والبحرين
والكويت ،فيما �ضمت املجموعة الثانية الإم��ارات  ،واملغرب  ،وال�سعودية ،
وجزر القمر.
ووفقاً لنظام البطولة يت�أهل �أول وثاين املجموعتني الأوىل والثانية �إىل
الدور ن�صف النهائي املقرر له يوم اخلمي�س املوافق  27مايو ،على �أن يت�أهل
املنتخبان الفائزان للمباراة النهائية للبطولة يوم  29من ال�شهر ذاته.

ليل ينهي هيمنة �سان جرمان على الدوري الفرن�سي
بفارق نقطة واحدة� ،أزاح نادي ليل باري�س �سان جرمان عن عر�ش الدوري
الفرن�سي لكرة القدم و�أنهى هيمنته على اللقب يف �سبع من املوا�سم الت�سع
الأخرية ،بتتويجه بلقبه الرابع يف تاريخه والأول له خالل ع�شرة �أعوام ،بعد
فوزه على م�ضيفه �أجنيه  1-2يف املرحلة الأخرية.
ويعود الف�ضل بفوز ليل يف املباراة �إىل الكندي جوناثان ديفيد والرتكي براق
يلماز اللذين �سجال هديف فريقهما يف الدقيقتني  10و 1+45توالياً ،لينهي
احتكار باري�س �سان جرمان للقب البطولة بعدما �أنهى املو�سم يف ال�صدارة
بر�صيد  83نقطة بفارق نقطة �أمام فريق العا�صمة.
و�ضمن الفريق ال�شمايل لقبه الأول منذ العام  2011بعدما حقق ما كان
مطلوبا منه وهو الفوز على �أجنيه بغ�ض النظر عن نتيجة �سان جرمان،
معو�ضا فر�صة ح�سم اللقب الأ�سبوع املا�ضي بتعادله ال�سلبي مع �ضيفه �سانت
اتيان.
ومل يخ�سر ل�ي��ل خ ��ارج ملعبه م�ن��ذ ت���ش��ري��ن ال �ث��اين/ن��وف �م�بر امل��ا� �ض��ي يف
الدوري.
وبكر ليل بالت�سجيل عرب ال��دويل الكندي ديفيد يف الدقيقة العا�شر رافعا

ر�صيده اىل  13هدفا هذا املو�سم ،وعزز املخ�ضرم يلماز ( 35عاما) تقدمه
يف الدقيقة االوىل من الوقت بدل ال�ضائع من ال�شوط االول رافعا ر�صيده
اىل  16هدفا على الئحة الهدافني.
وجنح �أجنيه يف تقلي�ص الفارق عن طريق �أجنيلو فولغيني ( ،)2+90دون
تفادي اخل�سارة اخلام�سة يف �آخر �ست مباريات وتقدمي هدية ملدربه �ستيفان
م��والن ال��ذي �سيرتك النادي بعد ع�شر �سنوات ،و�سيحل ب��د ًال منه جريالد
باتيكل املدرب امل�ساعد يف ليون منذ العام  ،2011بح�سب ما �أعلن النادي
يف بيان .
ورغم فوزه على بري�ست بهدفني نظيفني �سجلهما رومان فيفر ( 37خط�أ
يف مرماه) وكيليان مبابي ( ،)71خ�سر باري�س �سان جرمان اللقب مع �إنهاء
املو�سم بـ 82نقطة يف الو�صافة .وعانى �سان جرمان بداية يف الو�صول �إىل
مرمى اخل�صم ،وح�صل على ركلة ج��زاء نتيجة عرقلة فيفر للأرجنتيني
�أنخل دي ماريا داخل املنطقة� ،إال �أن الربازيلي نيمار �أهدرها بغرابة �شديدة
(.)17
ويف الدقيقة  ،37انربى دي ماريا لركلة ركنية الم�ست ظهر فيفر وخدعت

انطالقة جيدة لفينيك�س وفيالدلفيا يف البالي �أوف
حقق كل فينيك�س �صنز وفيالدلفيا �سفنتي �سيك�سرز انطالقة جيدة يف
ال��دور الأول من مباريات الأدوار االق�صائية (بالي �أوف) من دوري كرة
ال�سلة االمريكي للمحرتفني ،بفوز االول على لو�س اجنلي�س ليكرز -99
 90والثاين على وا�شنطن ويزادرز  118-125ليتقدما �1-صفر �ضمن
هذه ال�سل�سلة.
يف املباراة االوىل التي تابعها  11824متفرجا ،ت�ألق يف �صفوف الفائز
ديفن بوكر الذي كان يخو�ض اول مباراة له على هذا امل�ستوى بت�سجيله 34
نقطة بينها يف  14يف الربع االخري مع  8متريرات حا�سمة و 7متابعات ،يف
حني ا�ضاف دياندريه ايتون  21نقطة و 16متابعة .يف املقابل ،عانى جنما
ليكرز ل�ي�برون جيم�س وان�ت��وين ديفي�س ،ف�سجل االول  18نقطة و10
متريرات حا�سمة و 7متابعات ،والثاين  13نقطة و 7متابعات .وعموما،
جنح ليكرز يف  7رميات ثالثية فقط من �أ�صل .26

وتعر�ض جنم فينيك�س املخ�ضرم كري�س جورج ال�صابة خالل املباراة وا�ضطر
اىل تلقي العالج مرتني يف غرف املالب�س خالل الربع الثالث.
وق��ال بوكر "�إنه ف��وز كبري لنا" م�شريا اىل ان ا�صابة ب��ول ج��ورج املبكرة
"جعلت فريقي ينتف�ض� .أدركنا ب�أنه يتعني علينا االعتماد على م�ساعدة
بع�ضنا البع�ض وبان نبذل جهودا ا�ضافية".
اما ديفي�س فوعد بت�صحيح الأم��ور يف املباراة الثانية منتقدا نف�سه على
االداء الذي قدمه بقوله "ال ميكن ان نفوز ب�أي مباراة �أو ب�أي �سل�سلة اذا
لعبت بهذا امل�ستوى .احتمل م�س�ؤولية هذه اخل�سارة متاما ،وانا واثق من
�أنني �س�أقدم م�ستوى اف�ضل يف املباراة الثانية".
وبا�ستثناء تقدم ليكرز بفارق  5نقاط يف احدى مراحل الربع االول ،فان
فينيك�س فر�ض �سيطرته على جمريات املباراة وتقدم يف باقي املراحل حتى
و�صل الفارق اىل  16نقطة يف مطلع الربع االخري.

احلار�س وهزت ال�شباك معلنة الهدف الأول للنادي الباري�سي.
ويف ال�شوط الثاين ،ارتفع �إيقاع املباراة وبد�أه الفريق الباري�سي مبحاولتني
لدي ماريا والربتغايل دانيلو برييرا ،فيما ت�ألق احلار�س الكو�ستاريكي كيلور
نافا�س بالذود عن مرماه يف �أكرث من منا�سبة.
وبقي �سان جرمان على حمك الفوز� ،إىل حني جاء الفرج عن طريق مبابي
الذي و�صلته كرة من هجمة مرتدة فراوغ احلار�س و�سدد يف ال�شباك م�سج ً
ال
الهدف الثاين .وهو الهدف الـ 27ملبابي هذا املو�سم فتوج هدافا للدوري
ب�ف��ارق �سبعة اه ��داف ام��ام م�ط��اردي��ه املبا�شرين و��س��ام ب��ن ي��در (موناكو)
والهولندي ممفي�س ديباي (ل�ي��ون) .وك��اد بديل دي ماريا مواطنه ماورو
�إيكاردي �أن ي�سجل هدفاً ثالثاً� ،إال �أن حار�س بري�ست �أنقذ مرماه برباعة،
لتنتهي املباراة بفوز غري كاف للفريق الباري�سي .وقال مبابي بعد املباراة �إن
"الفوز بهداف البطولة للمرة الثالثة على التوايل م�صدر فخر .الآن لي�س
الوقت املنا�سب لإظهار الفرح .يجب علينا �أن نبقى هادئني" .و�أ�ضاف "فقدنا
اللقب والآن علينا الرتكيز على امل�ستقبل" .وخلفه كان ليون طاحماً �إىل
املركز الثالث خلو�ض ملحق �أبطال �أوروبا ،لكن خ�سارته الدرامية �أمام ني�س

 3-2حالت دون ذلك ،فتخلى عنه ل�صالح موناكو املتعادل �سلباً مع لن�س.
وكان ليون م�سيطراً على املباراة يف ال�شوط الأول ،و�أنهاه متقدماً بثنائية
الكامريوين كارل توكو �إيكامبي ( 14و )40مقابل هدف للدمناركي كا�سرب
دول�برغ ( .)27لكن بعد رب��ع �ساعة من بداية ال�شوط ال�ث��اين ،قلب ني�س
الطاولة بهدفني حل�سن كمارا ( )50ووليام �ساليبا ( ،)57لتتحطم �آمال
ليون ويكتفي بالدوري الأوروب��ي (يورويا ليغ) املو�سم املقبل� .أما موناكو،
ف�ضمن الت�أهل �إىل ملحق دوري الأبطال ،و�سي�ضمن الت�أهل املبا�شر يف حال
فوز مات�ش�سرت يونايتد الإنكليزي على فياريال الإ�سباين يف نهائي يوروبا
ليغ الأربعاء .من جهته ،ت�أهل مر�سيليا �أي�ضاً �إىل م�سابقة يوروبا ليغ بحلوله
خام�ساً مع  60نقطة ،بعد تعادله مع متز  ،1-1فيما يلعب رين ت�صفيات
دوري امل�ؤمتر الأوروب��ي اجلديد (ي��وروي��ا كونفرن�س ليغ) .وف�شل نانت يف
ا�ستغالل خ�سارة بري�ست �أمام �سان جرمان ورين�س �أمام بوردو ( ،)2-1وتعرث
لوريان و�سرتا�سبورغ ( ،)1-1للتخل�ص من املركز الثامن ع�شر والبقاء يف
الدرجة الأوىل ،حيث خ�سر امام �ضيفه مونبلييه  ،2-1و�سيخو�ض ملحقا
فا�صال �أمام تولوز ثالث الدرجة الثانية من �أجل تفادي الهبوط.

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

حمكمة اال�ستئناف

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25

العدد  13248بتاريخ 2021/5/25
اعالن بالن�شر
 322/2021/621ا�ستئناف عقاري

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  3439/2020/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  4801/2018جتاري جزئي ,
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )603.952درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :طبا�سكو للمقاوالت الفنية ذ.م.م � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنه � -1 :سيمبلك�س انفرا �سرتك�شرز املحدودة  -فرع دبي� -صفته بالق�ضية
 :منفذ �ضده -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�ل�ان  :نعلنكم ب��ان��ه مت احل�ج��ز على ام��وال�ك��م اخلا�صة وه��ي ع�ب��ارة عن
(موجودات الكائنة على العنوان املذكور �أعاله) يف حدود املبلغ املنفذ به وذلك للعلم
مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ .2021/5/3

رئي�س ال�شعبة

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/ام��اين ا�سماعيل ف�يروز ال��دي��ن  -جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /م�ؤ�س�سة عقار وميثله:عبداهلل م��روان عبداهلل
احمد بخيت املطرو�شي  -قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2021/345عقاري جزئي  ,وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق 2021/6/7
ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة
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�أيه �أف �سي ُيتوج بالبطولة الودية
لكرة قدم النا�شئات حتت  17عام ًا

�أه��داف لهدف يف امل�ب��اراة النهائية التي ج��رت م�ساء �أم�س وق��ام��ت �شيخة الزعابي ع�ضو جلنة ك��رة ال�ق��دم الن�سائية
•• دبي -الفجر
بت�سليم درع البطولة وامليداليات الذهبية لالعبات فريق �أيه
الأول على ملعب ذياب عوانة مبقر احتاد الكرة بدبي.
توج فريق �أيه �أف �سي بالبطولة الودية لكرة قدم النا�شئات و بالنتيجة ذات�ه��ا  ،ح�صد فريق ج��و ب��رو امل��رك��ز الثالث يف �أف �سي  ،وامليداليات الف�ضية لالعبات فريق �سيتي �أف �سي ،
فيما �سلمت امليداليات الربونزية لالعبات فريق جو برو .
حتت  17عاماً بعد فوزه على فريق �سيتي �أف �سي بثالثة البطولة بعد تغلبه على فريق االحتاد .

رابطة املحرتفني تطلق املرحلة الثانية لربنامج تدريب الكادر الإداري يف الأندية
•• �أبوظبي -الفجر

�أطلقت رابطة املحرتفني الإماراتية "املرحلة الثانية" �ضمن
برنامج بناء امل�ه��ارات التعليمية ملوظفي �أن��دي��ة الرابطة لعام
 2021والتي مت تخ�صي�صها ملديري �أق�سام املوارد الب�شرية،
يف �أعقاب جناح املرحلة الأوىل من الربنامج والتي مت �إطالقها
مطلع �أبريل املا�ضي بتقدمي وحدة املديرين التنفيذيني.
وخ�ص�ص الربنامج لدعم وبناء قدرات مديري املوارد الب�شرية يف
جميع �أندية رابطة املحرتفني ،ويت�ضمن ور�شتي عمل خا�صتني
ب��الأدوار وجل�سات �إر�شادية خم�ص�صة ،عرب ور�شات عمل مرئية
متخ�ص�صة يف �إدارة املوارد الب�شرية ،متا�شياً مع �أف�ضل املمار�سات
العاملية ،وذل��ك �ضمن جهود الرابطة لالرتقاء بكافة عنا�صر
لعبة كرة القدم وال�سعي لتطويرها وفق خطتها اال�سرتاتيجية

 ،2030وا�ستكما ًال للربنامج التعليمي ملوظفي الأندية الذي
نفذته الرابطة على مدار ال�سنوات الثالث املا�ضية.
ومت تخ�صي�ص املرحلة الثانية من الربنامج الذي ي�ستمر ملدة
� 6أ�سابيع ،ملديري �أق�سام امل��وارد الب�شرية يف الأندية ،الذين
�سيقومون باالنخراط يف برنامج تخ�ص�صي مكون من ور�شات
عملية وجل�سات توجيه و�إر�شاد مهني.
وت�سعى ال��دورات التي ت�شهدها املرحلة الثانية من الربنامج
وامل�خ���ص���ص��ة مل��دي��ري امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة �إىل تنمية مهاراتهم
وخرباتهم ،من �أجل تطوير خطة فعالة لإدارة املوارد الب�شرية
لكل نادي كرة قدم ،والإمل��ام الكامل مبعرفة الهيكل التنظيمي
لأن��دي��ة ك ��رة ال �ق��دم ح�ي��ث ي��وف��ر ه ��ذا ل�ك��ل ن ��ا ٍد جم�م��وع��ة من
الأه ��داف طويلة امل��دى التي ميكن �أن توفر جلميع املوظفني
ودوري املحرتفني و�ضوحاً ب�ش�أن اجتاه م�ستقبل النادي وتطوره

وفقاً لر�ؤية الرابطة .2030
و�شهدت املرحلة الثانية ت�صميم دليل ثنائي اللغة خا�ص باملهام
وامل�س�ؤوليات والذي �سيتم تو�سيعه بعد ذلك من خالل جل�ستني
تعتمد على نظام التوجيه والإر�شاد ،وبنا ًء على هذه املعلومات
الأ�سا�سية� ،سيتم ت�صميم جل�سات التوجيه خ�صي�صاً لكل من
موظفي �إدارة املوارد الب�شرية للأندية ب�أهداف حمددة ووا�ضحة
للغاية ليتم حتقيقها بحلول نهاية الإر� �ش��اد ،علماً �أن��ه طوال
الفرتة التدريب ،يتم توفري �أف�ضل املمار�سات من ا�ست�شاريني
عامليني رائدين يف �صناعة كرة القدم العاملية.
ومن املقرر ا�ستكمال املبادرة خالل العام احلايل ،بقامة برامج
خا�صة ب� ��الأدوار وامل �ه��ام مل��دي��ري الت�سويق وو��س��ائ��ل التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي يف جميع الأن��دي��ة ال �ـ  ،14ق�ب��ل دم��ج امل��زي��د من
املنا�صب الرئي�سة ،اعتباراً من العام املقبل .2022

يورو� ..2020إيطاليا العائدة للحياة تطمح
لرتك ب�صمة بني الكبار
ع��ادت �إيطاليا �إىل الواجهة ،وتريد �إثبات �شيء ما،
ففي نوفمرب (ت�شرين الثاين)  ،2017تعر�ض �أحد
�أكرث املنتخبات تتويجاً بالألقاب للإذالل ،حني خ�سر
يف امللحق �أمام ال�سويد ،ليت�أكد غيابه عن ك�أ�س العامل
.2018
ك��ان��ت ه��ذه �أول م��رة تف�شل فيها �إي�ط��ال�ي��ا يف بلوغ
النهائيات خ�لال  60عاماً ،لتتبدل م�شاعر الفخر
الكروية بالأمل والإحراج والغ�ضب.
لكن امل��درب روب��رت��و مان�شيني �أع��اد ببطء الكربياء
ل�سمعة �إيطاليا منذ تعيينه يف مايو (�أيار) ،2018
و��ش��دد ك�ث�يراً على �أن ه��دف��ه التتويج بلقب بطولة
�أوروبا .2020
وقال مان�شيني ملجلة جي كيو يف مايو (�آيار)" :هديف
ق���ض��اء ال���ص�ي��ف يف ك�ت��اب��ة ت��وق�ي�ع��ات ب���ص�ف��ة امل ��درب
البطل".
وت��دخ��ل �إي�ط��ال�ي��ا ال�ب�ط��ول��ة ،ح�ي��ث ت��واج��ه �سوي�سرا
وت��رك �ي��ا ووي �ل��ز يف امل�ج�م��وع��ة الأوىل�� ،ض�م��ن �أكرث
املنتخبات املت�ألقة حالياً يف �أوروبا.

و�أبدعت �إيطاليا يف م�شوار الت�صفيات بالفوز يف كل
املباريات الع�شر ،والتفوق يف ف��ارق الأه ��داف بواقع
 33هدفاً.
وك�سر مان�شيني الرقم القيا�سي لفيتوريو بوت�سو،
الفائز بلقبني يف ك��أ���س ال�ع��امل يف ثالثينات القرن
املا�ضي ،عن طريق حتقيق  11انت�صاراً متتالياً.
ومل تخ�سر �إيطاليا يف الوقت احلايل يف  25مباراة
متتالية ،وحققت  20ان�ت���ص��اراً يف ه��ذه ال�سل�سلة،
لتعادل �إجناز فريق املدرب مارت�شيلو ليبي بطل ك�أ�س
العامل .2006
لكن ليبي اعترب �إلغاء مباراتني وديتني �ضد �إجنلرتا
و�أملانيا يف مار�س (�آذار) العام املا�ضي ب�سبب فريو�س
كورونا ،مبثاب الفر�صة ال�ضائعة.
ورغ ��م �سل�سلة ال�ن�ت��ائ��ج امل�ب�ه��رة مل ت��واج��ه �إيطاليا
�أي مناف�س من �أعلى ع�شرة منتخبات يف �أوروب ��ا يف
ت�صنيف االحت��اد ال��دويل "فيفا" ،منذ التعادل دون
�أه ��داف م��ع الربتغال يف نوفمرب (ت�شرين الثاين)
.2018
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رئي�س نابويل ي�ؤكد
رحيل غاتوزو
�أك��د رئي�س نابويل الإي�ط��ايل �أن مدربه جينارو غ��ات��وزو �سريحل عن
النادي بعد ف�شل الفريق يف الت�أهل �إىل دوري �أبطال �أوروب��ا للمو�سم
املقبل.
�أنهى الفريق اجلنوبي الدوري االيطايل يف املركز اخلام�س ،على بعد
نقطة يتيمة م��ن يوفنتو�س ال��ذي خطف امل��رك��ز ال��راب��ع �آخ��ر املراكز
امل�ؤهلة اىل امل�سابقة القارية الأم ،بتعادله  1-1على ار�ضه مع فريونا
ال�سبت.
وكتب �أوريليو دي لورنتي�س على تويرت "عزيزي رينو (لقب غاتوزو)،
�أن��ا �سعيد ك��وين �أم�ضيت معك مو�سمني� .شك ًرا لعملك� ،أمت�ن��ى لك
التوفيق �أينما ذهبت".
وتوترت العالقة بني الرجلني يف الآون��ة االخرية حيث فر�ض النادي
مقاطعة �إعالمية لعدة �أ�شهر.
توىل العب ومدرب ميالن ال�سابق امل�س�ؤولية على ر�أ�س اجلهاز الفني
لنابويل يف كانون االول/دي�سمرب  2019بعد �إقالة كارلو �أن�شيلوتي.
وكان غاتوزو ف ّرط � ً
أي�ضا بقيادة ميالن اىل دوري االبطال عندما حل
خام�سا يف مو�سم  2019-2018على بعد نقطة من املركز الرابع.
ً
ويرتبط املتوج بك�أ�س العامل عام  2006باالنتقال �إىل فيورنتينا �أو
توتنهام االنكليزي.
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اعالن بالن�شر
 2549/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 2961/2021/207تنفيذ جتاري

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
 1911/2020/207تنفيذ جتاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده� -1/شركة �صن جرا�س للتجارة  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نظام بن احمد بن حممد نايته
وميثله  /ابراهيم حممد ح�سن احلو�سني
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )118215درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/اماين حممد ح�سن ابراهيم املرزوقي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دار التمويل �ش.م.ع
وميثله � /شيخه حممد �سيف علي املحرزي
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )41340.85درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/حم�سن عاطف احمد ح�سن  -ب�صفته كفيل �شخ�صي مت�ضامن
للت�سهيالت املمنوحه �إ�س تريدجن م.د.م�.س  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك م�صر  -فرع دبي
نعلنكم ب��ان��ه مت احل�ج��ز ع�ل��ى ام��وال�ك��م اخل��ا��ص��ة وه��ي ع �ب��ارة ع��ن ال��وح��دات الكائنة
مبنطقة:برقم االر�ض  , 267مدينة املطار  ,فيوز بلوك  Aرقم الوحدات712 , 113 :
 714 ,وف��اء للمبلغ املطالب به وق��دره ( )95311710دره��م يف امللف رق��م اع�لاه ونفاذ
مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  2946/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع الدعوى  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 402/2021أمر �أداء  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )31284.4درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإعالن  :ر�ضا لطفي فتوح ال�سيد الكومي � -صفته بالق�ضية  :طالب التنفيذ
املطلوب �إعالنهم � -1 :سيتي نيل لتجارة املالب�س اجلاهزة ���ش.ذ.م.م  -2حمدي عمر
عبده عثمان � -صفتهما بالق�ضية  :منفذ �ضدهما  -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )31284.4درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
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حمكمة دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى  969/2021/11مدين جزئي
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اعالن بالن�شر
يف الإ�ستئناف رقم  799/2021/300ا�ستئناف مدين

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1307/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  223/2020جتاري كلي ,
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( )8.328.364درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�ل�ان � :شركة ا�سيلور مانوفاكت�شورينغ (تايلند) ك��و  .ليميتد � -صفته
بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:احمد ح�سن رم�ضان �آل علي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :باك واي لينك تريدينغ م.د.م�.س� -صفته بالق�ضية  :منفذ �ضده-
جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )8.328.364درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه
ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقكم يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

اعالن بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2963/2021/207تنفيذ جتاري
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 5381/2020أمر �أداء  ,ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )81.090.327.50درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف
طالب الإع�لان  :بنك ات�ش ا���س بي �سي ال�شرق االو�سط املحدود ف��رع دب��ي � -صفته
بالق�ضية  :طالب التنفيذ
وميثله:احمد ح�سن رم�ضان �آل علي � -صفته بالق�ضية  :وكيل
املطلوب �إعالنه  -1 :موتو �شاندرا �سيكار فينكاتا �سوبرامانيو� -صفته بالق�ضية  :منفذ
�ضده -جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )81.090.327.50درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة
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بواقع � %9سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة
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بان ي�ؤديا مبلغ وقدره ( )300.000درهم ل�صالح املدعني تعوي�ضا جابرا �شامال عما حلقهم من ا�ضرار مادية
ومعنوية مع الفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزام املدعي
عليهم بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة املوافق  2021/6/1ال�ساعة � 9ص يف
مكتب ادارة الدعوى االبتدائية ال�ساد�سة لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

مدير دعوى

مو�ضوع الإ�ستئناف� :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2020/597مدين
جزئي والر�سوم وامل�صاريف واالتعاب
طالب الإع�لان � :شركة وكالة اخلليج  -دبي  -ذ.م.م  -ف��رع � -صفته بالق�ضية :
م�ست�أنف
املطلوب �إعالنه  -4 :خورام فيا�ض احمد فيا�ض احمد � -صفته بالق�ضية :
م�ست�أنف �ضده .جمهول حمل الإقامة
مو�ضوع الإع�لان  :قد ا�ست�أنف القرار/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2020/597
مدين جزئي  ,وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق  2021/6/17ال�ساعة 10.00
�صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
مدير دعوى
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رونالدو �أول العب ُيتوج هدافا يف ثالث
بطوالت �أوروبية
بات املهاجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو �أول العب يتوج هدافا يف ثالث
بطوالت �أوروبية كربى بعد ان انتزع لقب هداف الدوري االيطايل بت�سجيله
 29هدفا يف �صفوف يوفنتو�س ملو�سم  2021-2020الذي �أ�سدل ال�ستار
عليه  .وتقدم رونالدو ( 36عاما) الذي غاب عن مباراة فريقه الأخرية
�ضد بولونيا والتي جنح فيها يوفنتو�س يف انتزاع بطاقة الت�أهل اىل دوري

ابطال اوروب��ا املو�سم املقبل بعد ف��وزه العري�ض على مناف�سه  ،1-4على وكانت امل��رة االوىل التي يُتوج فيها رون��ال��دو هدافا للدوري االيطايل يف
ثالثة موا�سم يف �صفوف ال�سيدة العجوز بعد ان �سجل  21هدفا يف مو�سمه
مهاجم انرتميالن البلجيكي روميلو لوكاكو بفارق  5اهداف.
و�سبق للنجم الربتغايل ان ت��وج هدافا يف ال��دوري االنكليزي يف �صفوف االول ،و 31املو�سم املا�ضي عندما حل ثانيا وراء ه��داف الت�سيو ت�شريو
مان�ش�سرت يونايتد عام  ،2008ثم ثالث م��رات يف �صفوف ري��ال مدريد اميوبيلي مع  36هدفا .وعموما رفع رونالدو ر�صيده يف �صفوف يوفنتو�س
اىل  101هدف يف خمتلف امل�سابقات.
اال�سباين اعوام  2011و 2014و.2015
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االبتكار والتكيف وروح الفريق عوامل �ساهمت موقف �سواريز من البقاء
مع �أتلتيكو مدريد
يف فوز الـ «�سيتي» بلقب «الربمييري ليج»
•• �أبوظبي-وام:

�أ��س��دل ف��ري��ق "مان�ش�سرت �سيتي"
ال � �� � �س � �ت ��ار ع � �ل ��ى م ��و� � �س ��م ك � ��روي
حملي حطم فيه �أرق��ا ًم��ا قيا�سية
ع��دي��دة ،ح�ين رف��ع ك��اب�تن الفريق
ف�ي�رن ��ان ��دي� �ن� �ي ��و ك � ��أ�� ��س ال � � ��دوري
الإجنليزي املمتاز" مع الربمييري
ليج" مع ختام املباراة التي جمعت
فريقه يف مواجهة �إيفرتون �أم�س
االول ،والتي فاز فيها الـ "�سيتي"
ب�خ�م���س��ة �أه � ��داف ن�ظ�ي�ف��ة ،معلنًا
ف��وزه باللقب املحلى خم�س مرات
خ�ل�ال ع���ش��رة م��وا� �س��م .ويف حني
�شهدت الأل �ق��اب الأرب �ع��ة ال�سابقة
را ك� �ب�ي�را من
ح� ��� �ض ��و ًرا ج� �م ��اه�ي� ً
م���ش�ج�ع��ي ال� �ـ "�سيتي" ،اختلفت
ال� �ظ ��روف امل��راف �ق��ة لإجن � ��از هذا
امل��و��س��م ال��ذي ت��أث��ر فيه احل�ضور
اجلماهريي بجائحة كورونا ،التي
ح��ال��ت دون ت��واج��ده��م �إال بن�سبة
حم��دودة يف اجلولتني الأخريتني
من امل�سابقة.
الإجن ��از ال��ذي حققه مان�شي�سرت
��س�ي�ت��ي ج� ��اء م���س�ت�ح�ق��ا يف �أق� ��وى
دوري � � ��ات ال � �ع� ��امل ،م ��ن خ�ل��ال ما
قدمه من جتديد وابتكار وقدرة
ع �ل��ى ال �ت �ك �ي��ف ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل
ال�ع�م��ل اجل�م��اع��ي ب�شكل متناغم
من امل��درب�ين والالعبني على حد
�سواء ،حيث مت دمج �أ�ساليب لعب
جديدة مع القدمية ،فيما �أظهروا
ك�ف��اء ًة بدنية عالية وق��درة بالغة
على التكيف الذهني يف مواجهة
ال �ت �ح��دي��ات ال �ل��وج �� �س �ت �ي��ة لفرتة
اجلائحة بروح الفريق الواحد.
وق ��د ك ��ان م ��ن ن �ت��ائ��ج التحديات
البدنية والنف�سية التي فر�ضتها
اجلائحة ،التغيري اجلذري جلميع
ال �ن��واح��ي الت�شغيلية يف النادي،

ل�ضمان اال��س�ت�م��رار يف التوا�صل
م��ع امل���ش�ج�ع�ين ،وت��وف�ير العوائد
اال�ستثمارية لل�شركاء التجاريني،
والأه � ��م م��ن ذل ��ك ت �ق��دمي الأداء
القوي على �أر�ض امللعب.
وم ��ع غ �ي��اب ج�م�ه��ور ال� �ـ "�سيتي"
ع� ��ن م � ��درج � ��ات ا�� �س� �ت ��اد االحت � ��اد
ط�ي�ل��ة م�ن��اف���س��ات امل��و� �س��م ،حافظ
ال� � �ن � ��ادي ع� �ل ��ى ت � �ق ��دمي حمتوى
متجدد با�ستمرار للحفاظ على
ارت �ب��اط امل���ش�ج�ع�ين ،وق��رب�ه��م من
فريقهم املف�ضل .ووف��رت من�صة
‘’Cityzens at Home
للم�شجعني م��ن خمتلف الأعمار
ن �� �ش��اط��ات م �ت �ن��وع��ة �أت ��اح ��ت لهم
التفاعل م��ع ال �ن��ادي خ�لال فرتة
العزل املنزيل ،مبا يف ذلك ن�صائح
تدريبية ح�صرية قدمتها الكوادر
التدريبية العاملة مع املدير الفني
للفريق الأول بيب جوارديوال.

كما ت�صدر امل�ح�ت��وى ال��ذي قدمه
امل�شجعون قنوات التوا�صل التابعة
للنادي ،وعر�ضت �صور امل�شجعني
يف ن�ف��ق ال�لاع�ب�ين وع�ل��ى �شا�شات
العر�ض يف ا�ستاد االحت��اد ليظلوا
ح��ا� �ض��ري��ن يف �أذه � � ��ان الالعبني
وك��وادر العمل املختلفة يف النادي،
ف �ي �م��ا �أت� ��اح� ��ت اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ارات يف
ت �ق �ن �ي��ات ال � �ك� ��ام �ي�رات اجل ��دي ��دة
ل �ل �ن��ادي ت���ص��وي��ر ال�لاع �ب�ين "عن
بعد" وبث املحتوى احل�صري.
وعلى ال�صعيد التجاري ،ا�ستدعى
غ �ي��اب امل�ن�ت�ج��ات ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،مبا
يف ذل��ك ت��ذاك��ر امل�ب��اري��ات و�أجنحة
ال �� �ض �ي��اف��ة ،وم �� �ش��ارك��ة الالعبني
يف الفعاليات املختلفة ،وفعاليات
امل �� �ش �ج �ع�ين احل� ��� �ص ��ري ��ة ،تعديل
�أ�� �س� �ل ��وب ال �ع �م ��ل وال � �ت � �ع� ��اون مع
ال�شركاء التجاريني .وعمل النادي
م��ع �شركائه على اغتنام الفر�ص

�أغويرو يقرتب من االنتقال �إىل بر�شلونة
�أك ��د م ��درب م��ان���ش���س�تر ��س�ي�ت��ي ،ب�ي��ب غ ��واردي ��وال� ،أن املهاجم
�سريجيو �أغ��وي��رو �أ�صبح قريباً من االنتقال �إىل بر�شلونة،
ب�ع��د ان�ت�ه��اء ع �ق��ده م��ع ب�ط��ل ال� ��دوري الإجن �ل �ي��زي� .سجل
املهاجم الأرجنتيني ( 32عاماً) هدفني يف مباراته الأخرية
ب��ال��دوري ،لي�ساعد ن��ادي��ه على �إن�ه��اء املو�سم بقوة بالفوز
 0-5على �إيفرتون قبل االحتفال باللقب.
و�سريحل هداف ال�سيتي التاريخي يف �صفقة جمانية ،بعد
خو�ض نهائي دوري �أبطال �أوروب��ا �أم��ام ت�شيل�سي يف 29
مايو (�آيار) يف بورتو.
وي�ث��ق غ��واردي��وال �أن �أغ��وي��رو �سي�ستمتع باللعب يف
بر�شلونة ،وه��و ال�ن��ادي ال��ذي �أح��رز لقب الدوري
الإ� �س �ب��اين ث�ل�اث م� ��رات ،ول �ق��ب دوري الأبطال
مرتني ،حتت قيادة هذا املدرب الإ�سباين.
وق ��ال غ ��واردي ��وال لهيئة الإذاع � ��ة الربيطانية
بي.بي�.سي" :رمبا �أك�شف عن �سر ،هو قريب
م��ن ال�ت��و��ص��ل الت �ف��اق ب��االن�ت�ق��ال �إىل النادي
املف�ضل لقلبي وهو بر�شلونة� ،سيلعب بجوار
�أف�ضل العب يف التاريخ ليونيل مي�سي".
واحتل بر�شلونة املركز الثالث يف "الليغا"،
ب �ف��ارق  7ن �ق��اط ع��ن �أت�ل�ت�ي�ك��و مدريد
ال�ب�ط��ل ،وخم�س ن�ق��اط ع��ن ريال
م��دري��د ،وخ��رج بر�شلونة من
دور الـ 16ل ��دوري الأبطال
�أمام باري�س �سان جريمان.
واخ � �ت � �ت � ��م" :مت�أكد �أن � ��ه
�سي�ستمتع بالأمر ،ورمبا ي�صبح
بر�شلونة �أقوى و�أقوى بوجوده يف
امللعب".

ال��رق�م�ي��ة اجل ��دي ��دة ،مب��ا يف ذلك
ح �� �ض��ور ال�ل�اع �ب�ي�ن االفرتا�ضي
خ�ل�ال ف�ت�رة ال �ع��زل امل �ن��زيل ،كما
ق ��دم الـ"�سيتي" �أك�ب��ر ك � ٍ�م من
امل �ح �ت��وى امل �� �ش�ترك م��ع ال�شركاء
ع�ل��ى من�صاته ال��رق�م�ي��ة املختلفة
مقارنة ب�أي نادي �آخ��ر ،مما �أ�سفر
ع��ن ت�ف��اع��ل ه��ائ��ل ��س��اه��م يف �إب ��راز
ح�ضور ال�شركاء.
ول � �ع � �ب� ��ت ح� � �ل � ��ول وتطبيقات"
 " WeBexدو ًرا م �ه �م��ا يف
تدريب الالعبني وتقدمي املحتوى
من امل�شجعني ،فيما وفرت حلول"
 " True Viewجت��رب��ة بث
مطورة �أمتعت امل�شجعني وحافظت
على ارتباطهم مع الفريق خالل
فرتة كانت احلاجة �إىل التوا�صل
ع �ل��ى �أ� �ش ��ده ��ا .وي �ع �ل��ق ك�ي�ف��ن دي
ب ��روي ��ن ،الع ��ب خ��ط و� �س��ط نادي
مان�ش�سرت �سيتي عن ذلك قائال" :

اللعب �أمام املدرجات الفارغة كان
جت��رب��ة خم �ت �ل �ف��ة ،ل �ق��د افتقدنا
ح�ضور اجلماهري ب�شكل كبري .مبا
�أث��ر على ممار�ساتنا ومعنوياتنا
ب �� �ش �ك��ل ن �� �س �ب��ي ،ل �ك �ن �ن��ا ف� �خ ��ورون
ب�ق��درة ال�ن��ادي على مواجهة هذه
التحديات والتغلب عليها ،ون�أمل
�أال نلعب بدون ح�ضور اجلمهور يف
امل�ستقبل".
و�أ� � �ض� ��اف" :نحن الآن يف و�ضع
مميز ج�دًا حققنا لقبني ونناف�س
على اللقب الثالث " ال�شامبيونز
ليج" ..ن ��درك م��دى ال�صعوبات
ال �ت��ي واج�ه�ه��ا ال�ن��ا���س يف خمتلف
�أن� � �ح � ��اء ال � �ع� ��امل خ� �ل��ال املو�سم
امل �ن �ق �� �ض��ي .و�إن ك � ��ان ب�إمكاننا
املناف�سة على �أر���ض امللعب ور�سم
ال�ب���س�م��ة ع �ل��ى وج� ��وه امل�شجعني،
فذلك بحد ذات��ه ي�ستحق منا كل
الت�ضحيات".

ال�صحافة الإ�سبانية� :أ�سبوع
حا�سم يف بر�شلونة
ينتظر نادي بر�شلونة �أ�سبوع حا�سم لإنهاء العديد من امللفات� ،أبرزها
ح�سم م�ستقبل امل��درب الهولندي رونالد كومان ،وكذلك العديد من
العبي الفريق ،الذي تنازل عن ال�صراع على لقب "الليغا" يف الأمتار
الأخرية رغم �أنه كان يف املتناول ،ليذهب �إىل �أتلتيكو مدريد.
وفقاً ملا ن�شرته �أم�س االثنني �صحيفة موندو ديبورتيفو ،ف�إن الفريق
�سينتظر ما �سي�سفر عنه اجتماع الرئي�س اجلديد للنادي ،خوان البورتا،
وكومان ،واملنتظر اليوم الثالثاء ،بخ�صو�ص م�ستقبل املدرب الذي توج
فقط يف �أول موا�سمه بلقب ك�أ�س امللك.
و�أفاد امل�صدر �أن هناك رغبة داخل جمل�س الإدارة اجلديد بالتفاو�ض مع
جنم الفريق ال�سابق واملدرب احلايل لل�سد القطري ،ت�شايف هرنانديز،
لتويل قيادة "البالوغرانا".
ك�م��ا �أو� �ض �ح��ت ال�صحفية �أن �إدارة ال �ن��ادي �ستتوا�صل �أي �� �ض �اً خالل
ه��ذا الأ��س�ب��وع م��ع وك�لاء �أع�م��ال ع��دد م��ن الالعبني غ�ير امل��رغ��وب يف
ا�ستمرارهم ،لإبالغهم باال�ستغناء عن خدماتهم� ،أو خف�ض رواتبهم.
كما �سيقوم النادي �أي�ضاً بالتفاو�ض لتجديد عقد املهاجم الفرن�سي،
عثمان دميبيلي ،الذي قارب على االنتهاء يف �صيف  ،2022حيث �أنه
حال عدم االتفاق على متديده �سي�شرع النادي يف بيعه.
وت�ت�ب�ق��ى م���س��أل��ة ح���س��م م�ستقبل �أ� �س �ط��ورة ال �ف��ري��ق احل �ي��ة وهدافه
التاريخي ،الأرجنتيني ليونيل مي�سي ،وحماولة �إقناعه بالبقاء ،حيث
�أنه خا�ض �آخر موا�سمه مع بر�شلونة طبقا للعقد الذي �سينتهي ال�شهر
املقبل.
ً
يذكر �أن بر�شلونة حل ثالثا يف جدول "الليغا" هذا املو�سم خلف �أتلتيكو،
وريال مدريد ،كما ودع دوري �أبطال �أوروبا من دور الـ ،16يف واقعتني
مل يتحققا منذ �سنوات ،لكنه خرج بلقب ك�أ�س امللك ،بعد مو�سم �صفري
يف .2020

�أكد جنم �أتلتيكو مدريد ،الأوروغوياين لوي�س �سواريز،
بقا�ؤه مع الفريق املدريدي يف املو�سم املقبل ،وذلك عقب
ت�سلم الفريق ك�أ�س الدوري الإ�سباين.
يف ت �� �ص��ري �ح��ات ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة م��ن داخ� ��ل م�ل�ع��ب وان ��دا
م �ي�تروب��ول �ي �ت��ان��و� ،أج � ��اب � �س��واري��ز ع ��ن �� �س� ��ؤال حول
ا�ستمراره مع "الأتلتي" ،قائ ً
ال" :العام املقبل هنا ،نعم
بكل ت�أكيد".
وي�ع��د الـ"بي�ستولريو" �أح��د �أب��رز العنا�صر يف تتويج
"الأتلتي" باللقب الـ 11يف تاريخه ،بعد �أن �سجل
 21هدفاً ،ه��داف "الروخيبالنكو�س"� ،آخرها هدف
االنت�صار واللقب يف �شباك بلد الوليد ،يف اللقاء الذي

ح�سمه �أتلتيكو ( )1-2ب�صعوبة.
وح ��ول � �ص��ورت��ه وه ��و ي�ب�ك��ي ب���ش��دة ع�ق��ب م �ب ��اراة بلد
الوليد� ،أو�ضح" :زوجتي هي من كانت �إىل جانبي يف
ك��ل ال �ظ��روف ال�ت��ي ع�شتها منذ ال�صيف امل��ا��ض��ي ،ويف
اتخاذ قرار مغادرة النادي الذي تواجدت فيه ل�سنوات
كثرية" .و�أو��ض��ح �صاحب الـ 34ع��ام�اً" :من ال�صعب
القيام بتغيريات لعائلة بها � 3أطفال ،وكل �شيء كان
م�ستقراً بالن�سبة لها ،املعاناة يوماً بعد يوم� ،أمر �صعب،
ه��ي تعلم ج�ي��داً كيف عملت ج��اه��دا للتغلب على هذا
الو�ضع ال�صعب ،و�إثبات قدرتي على الظهور ب�أف�ضل
م�ستوى".

�صالح يعلق على املو�سم ال�صعب..
ويتجاهل «احلذاء ال�ضائع»
بعد �ساعات قليلة على نهاية املو�سم ر�سميا ،ك�شف جنم
ليفربول ،حممد ��ص�لاح ،ع��ن ر�أي��ه فيما م��ر ب��ه فريقه
خالل ال�شهور الأخرية.
وف��از ليفربول على كري�ستال ب��اال���س �2-صفر يف �آخر
م�ب��اري��ات امل��و��س��م ،الأح ��د ،لي�ضمن "الريدز" امل�شاركة
بدوري �أبطال �أوروبا املو�سم املقبل ،بعدما حل الفريق يف
املركز الثالث.
وعلى ح�سابه على موقع "في�سبوك" ن�شر �صالح �صورة
ل��ه م��ع رف��اق��ه �أث �ن��اء تهنئتهم ال���س�ن�غ��ايل ��س��ادي��و ماين
حمرز هديف ليفربول �أمام كري�ستال باال�س.
و�أ�ضاف "مو" تعليقا خمت�صرا جاء فيه" :مررنا بالكثري
هذا املو�سم ..املالعب الفارغة (ب�سبب فريو�س كورونا)،
�إىل ج��ان��ب العقبات ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي واج�ه�ن��اه��ا ،وكان
ميكن �أن حتطم �أي فريق �آخر".
و�أ�ضاف النجم الذي �أحرز  22هدفا لليفربول
يف ال ��دوري ه��ذا امل��و��س��م" :لي�س نحن (الذي
مي�ك��ن �أن ن�ت�ح�ط��م) ،ح�صلنا يف ال�ن�ه��اي��ة على
امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ،ومل تتوقف �أب ��دا ع��ن الإميان
بقدراتنا".
�صالح مل ي�شر م��ن قريب �أو بعيد �إىل �سباق
"احلذاء الذهبي" لهداف الربميريليغ ،الذي
خ�سره يف اجلولة الأخرية ،وفاز به هاري كني
م�ه��اج��م ت��وت�ن�ه��ام ب �ف��ارق ه ��دف واحد
�سجله يف مرمى لي�سرت �سيتي.
وكان �صالح ميتلك �أف�ضلية
نظريه على مناف�سه كني،
للظفر ب��احل��ذاء الذهبي،
من حيث �سهولة املباراة
الأخ�ي��رة امل�ت�ب�ق�ي��ة ،حيث
واجه ليفربول كري�ستال
ب��اال���س "املتوا�ضع" على
ملعبه �أنفيلد ،بينما واجه
ك �ي��ن خ �� �ص �م��ا ع � �ن � �ي ��دا ،هو
لي�سرت �سيتي ،خ��ارج ملعبه،
وه� ��و ال �ف��ري��ق ال � ��ذي يقاتل
للفوز والت�أهل ل��دوري �أبطال
�أوروبا ،لكن توتنهام فاز بنتيجة
كبرية .2-4
و�سبق �أن ف��از �صالح ف��از بلقب
ه��داف ال ��دوري ب ��أول مو�سمني
ل ��ه م ��ع ل �ي �ف��رب��ول -2017
 2018و،2019-2018

وك��ان حتقيق اللقب جم��ددا �سيجعله هدافا للدوري 3
مرات يف �آخر � 4سنوات ،وهو �إجناز مذهل.
ومر النجم امل�صري مبو�سم �صعب مع ليفربول تخللته
م�شكالت مع مديره الفني يورغن كلوب ،وتعليقات على
تراجع م�ستواه ،ثم �أحاديث مل ينفها الالعب عن �إمكانية
رحيله �إىل الدوري الإ�سباين.
وال�سبت� ،أك��د الأمل ��اين ي��ورغ��ن ك�ل��وب ،م��درب ليفربول،
�أن حر�ص �صالح ال�شديد على التهديف ،جاء يف �صالح
النادي.
وقال كلوب لل�صحفيني قبل مباراة كري�ستال باال�س "من
ال�سهل ت�صور و�ضعنا من دون �أهداف حممد �صالح".
و�أ�ضاف املدرب "الفريق ي�ساعده كثريا وهو ي�ؤدي الكثري
�أي�ضا .وه��ذا نابع من رغبته ومهنيته.
رغبته ال�شديدة (يف التهديف)
هي التي ت�ساعدنا كثريا".
و�صالح هو الالعب الوحيد
يف ليفربول الذي �أحرز �أكرث
م ��ن � 9أه� � ��داف يف ال� ��دوري
خ�ل�ال امل��و� �س��م احل� ��ايل ،بينما
ي �ب �ل��غ ر� �ص �ي��د ك ��ل م ��ن روب ��رت ��و
فريمينو و��س��ادي��و م��اين وديوجو
جوتا � 9أهداف فقط.
وقال كلوب "هذا عام مميز فعال
بالن�سبة له".

ينقذ حياة والده م�ستخدم ًا ما تعلمه من التلفزيون
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

متكن �شاب بريطاين ال ميلك �أي تدريب يف الإ�سعافات الأولية من �إنقاذ حياة والده ،م�ستخدماً ما كان ي�شاهده
على �شا�شة التلفزيون.
و�سارع واين جون�ستون ( 36عاماً) لإجراء الإنعا�ش القلبي الرئوي لوالده �ستيوارت ( 73عاماً) بعد �أن �أ�صيب بنوبة
قلبية يف املنزل ،وعلى الرغم من �أن واين مل يفعل ذلك �أو يتمرن عليه من قبل� ،إال �أنه ا�ستخدم غريزته وما �شاهده
�سابقاً على التلفزيون لإعادة والده من حافة املوت.
واي��ن ،الذي يعي�ش يف منزل جماور يف بليث كان يركب �سق ًفا م�ستعاراً يف مطبخ والديه ،وكان عائداً من الغداء
عندما علم مبا حدث .ويتذكر قائ ً
ال "عندما و�صلت �إىل الباب الأمامي ،خرجت �أمي وهي ت�صرخ� ،س�ألتها ما الأمر
؟ فقالت :حدث �شيء لوالدك".
ً
و�أ�ضاف واين "رك�ضت مبا�شرة �إىل الداخل وكان والدي م�ستلق ًيا على وجهه بجانب الدرج فاقدا للوعي ،عندما
دحرجته على وجهه كان �أزرق و�أرجواين ،ومل يكن يتنف�س".
ويف حماولة يائ�سة لعدم فقدان والده ،بد�أ واين على الفور يف الإنعا�ش القلبي الرئوي حتى عاد قلبه للعمل ،وقال
"مل �أفعل ذلك من قبل ،كانت جمرد ردة فعل وطبقت ما ر�أيته على التلفزيون .كان عمي نورمان هناك يف ذلك
الوقت� .أم�سك بر�أ�س وال��دي لأننا اعتقدنا �أنه �سيبتلع ل�سانه .ات�صلنا ب�سيارة الإ�سعاف وكانوا يقولون لنا ماذا
نفعل".
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ل�ص حنون ي�سرق هاتفا ويعيد ال�شريحة ل�صاحبته

تقطع � 6آالف ميل لك�سر قفل حب خطيبها

يف ح��ادث��ة ط��ري�ف��ة ج��رت يف م��دي�ن��ة قف�صة التون�سية،
تعر�ضت �شابة �إىل حادثة �سرقة هاتفها املحمول �أواخر
رم���ض��ان� ،إال �أن الل�ص ت�صرف ب�شكل غ��ري��ب واحتفظ
بالهاتف و�أعاد �إليها �شريحة الهاتف وبطاقة الذاكرة.
و�أف� ��اد م��وق��ع "موزاييك" ب� ��أن رواد م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي تداولوا حادثة طريفة وقعت يف مدينة قف�صة
التون�سية حيث تعر�ضت دالل �إىل �سرقة هاتفها اجلوال
�أواخر �أيام �شهر رم�ضان� ،إال �أنها تفاج�أت ب�أن الل�ص قد
احتفظ بالهاتف و�أع��اد �إليها بطاقة تعريفها الوطنية
و�شريحة الهاتف اجلوال �إ�ضافة اىل بطاقة الذاكرة.
ويف ات���ص��ال ه��ات�ف��ي بـ"موزاييك" �أك ��دت ال���ش��اب��ة دالل،
�أن الل�ص ق��د �أر��س��ل �أغرا�ضها ع�بر �شخ�ص �آخ��ر ات�صل
بجارتها و�سلمها �إياها وغادر املكان ،م�شرية �إىل �أن بطاقة
الذاكرة حتتوي على �صورها ال�شخ�صية وهو ما دفعها
�إىل التعبري عن �شكرها وامتنانها لـ "الل�ص احلنون"،
وفق تعبريها ،الذي مل ي�ستغل �صورها و�أعادها �إليها.

��س��اف��رت كا�سي ي��ون��غ ( 23ع��ام��ا) وقطعت م�سافة  5،953ميال
من لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا� ،إىل �سيئول ،لإزال��ة قفل احلب
القدمي الذي ربطته هي وخطيها ال�سابق ب�أحد املعامل ال�سياحية
ال�شهرية.
ون�شرت يونغ ،مقطع فيديو عن رحلتها عرب ح�سابها يف موقع
"التيك توك" وح�صل فيديو رحلتها على التطبيق �أكرث من 8
ماليني م�شاهدة.
و��س��اف��رت يونغ �إىل قمة ب��رج " "N Seoulامل�ع��روف با�سم برج
" ،"Namsanحيث تفي�ض الأ�سوار بالأقفال امللونة ،على غرار
ج�سر " "Pont des Artsيف باري�س.
وتنت�شر ج�سور �أقفال احلب يف عدد من العوا�صم تقليدا جل�سر
" "Pont des Artsيف العا�صمة الفرن�سية ب��اري����س ،ويحب
الع�شاق ت��رك قفل عليها ليكون ذك��رى جميلة للم�ستقبل ،ومل
تك�شف كا�سي هوية خطيبها ال�سابق وال �سبب انف�صالهما لكنها
ا�ستغرقت  30دقيقة لتعرث على القفل املن�شود.

التلفريك القاتل ..يودي بـ14

�أوقف الرتام ل�شرب قهوة

قالت ال�سلطات الإيطالية �إن عربة تلفريك كانت تقل عددا من
الزوار �إىل قمة جبل مل�شاهدة �أحد �أكرث البحريات اخلالبة �شمال
البالد �سقطت على الأر�ض ،مما �أ�سفر عن مقتل � 14شخ�صا على
الأقل ونقل طفلني �إىل امل�ست�شفى ،تويف �أحدهما الحقا.
وذك��رت اخلارجية الإ�سرائيلية �أن �ستة من القتلى �إ�سرائيليون،
بينهم �أربعة من �أ�سرة واح��دة كانت تقيم يف �إيطاليا .ومل يت�ضح
ما �إذا كان االثنان الآخران على �صلة بالأ�سرة.
وق��ال��ت مار�سيال �سيفريينو ،عمدة مدينة �سرتي�سا �إن انقطاع
الكابل على ما يبدو� ،أدى �إىل انزالق العربة لت�صطدم بعامود ثم
ت�سقط على الأر���ض .يف تلك اللحظة ،انقلبت العربة "مرتني �أو
ث�لاث م��رات قبل �أن ت�صطدم ببع�ض الأ�شجار" ،م�شرية �إىل �أن
بع�ض من لقوا حتفهم �سقطوا من العربة وهي تهوي.
و�أظهرت �صورة للحطام التقطتها �إدارة الإطفاء الإيطالية بقايا
التلفريك املحطمة و�سط منطقة كثيفة م��ن �أ�شجار ال�صنوبر
بالقرب من قمة موتاروين املطلة على بحرية ماجوري.
وقالت �سيفريينو لقناة �سكاي تي جي  24الإيطالية "لقد كان
م�شهدًا مروعًا "،م�ضيفة �أن��ه ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الطفلني� ،أ�صيب
�شخ�ص ثالث .بحلول م�ساء الأح��د ارتفعت ح�صيلة القتلى �إىل
 14بعد وف��اة �أح��د الطفلني اللذين نقال �إىل م�ست�شفى ريجينا
مارغريتا للأطفال مبنطقة تورين .وتويف الطفل بعد ف�شل عدة
حماوالت لإنعا�ش قلبه.

ت��داول املغاربة عرب موقع في�سبوك وخمتلف تطبيقات
امل �ح��ادث��ة ال �ف��وري��ة ��ش��ري��ط ف�ي��دي��و ق���ص�ير ُي�ظ�ه��ر �شاباً
مُتهوراً يُعرقل حركة ال�تروم��اي �أو ال�ت�رام ،عرب و�ضع
طاولة وكر�سي والإمعان يف �شرب كوب قهوة.
ال�ف�ي��دي��و ال ��ذي مت ت���ص��وي��ره مب��دي�ن��ة ال� ��دار البي�ضاء،
ال�ع��ا��ص�م��ة االق�ت���ص��ادي��ة للمملكة ،يظهر ت �ه��وراً كبرياً
لل�شاب ،الذي لوال حرفية �سائق القاطرة لكان يف عداد
املوتى ،خا�صة �أن الأخ�يرة وقفت على بعد �سنتيمرتات
قليلة جداً من ال�شاب املتهور.
ومل يُبال �صاحب الفيديو بالتنبيهات املتوا�صلة التي
�أطلقها �سائق العربة ،ل ُيمعن يف عرقلة حركة ال�سري ،عرب
�إ�شعاله �سيجارة واال�ستمرار يف احت�ساء القهوة.
ويف وق��ت ق�ي��ا��س��ي ،فتحت ال���س�ل�ط��ات الأم �ن �ي��ة باملدينة
حتقيقاً للو�صول �إىل ُمرتكب ه��ذا الفعل ال��ذي يُعاقب
عليه القانون املغربي ب�شدة .ويف غ�ضون �ساعات قليلة،
متكنت امل�صالح الأم�ن�ي��ة املخت�صة م��ن توقيف ال�شاب
املتهور ،والذي قام ب�سلوك خطري يُهدد �سالمته ويعطل
ال�سري الطبيعي لهذه اخلدمة العمومية.

بيع فيديو ت�شاريل ع�ض �إ�صبعي بـ� 760ألف دوالر

يحول بيته �إىل متحف
عراقي ِ

و�سط نحو خم�سة �آالف قطعة تراثية و�أث��ري��ة يعي�ش العراقي
فخري الطائي و�أفراد �أ�سرته يف بيت غري عادي مبدينة املو�صل.
ح� ّول الطائي بيته �إىل متحف ع��ام م�ؤقت بهدف املحافظة على
تراث املو�صل الذي تعر�ض ل�ضرر بالغ خالل احلرب التي �شنها
تنظيم داع�ش الإرهابي على املدينة التي مزقتها احلرب.
وبد�أ الطائي يجمع القطع الرتاثية بعدما عاد �إىل املو�صل عقب
حتريرها من مقاتلي التنظيم الإره��اب��ي .و�أو��ض��ح الطائي ،وهو
متقاعد� ،أن جمموعته ت�ضم �أكرث من خم�سة �آالف قطعة تراثية
متثل الأقليات العرقية والدينية املختلفة التي عا�شت يف املو�صل
من �أكراد وم�سيحيني وم�سلمني ويهود وتركمان وغريهم.

راي�سا ليل من الربازيل تتناف�س خالل نهائي ال�سيدات يف جولة الندى يف والية �أيوا الأمريكية .ا ف ب

بعد وفاة �سمري غامن ..رم�ضان وحبيب يف قلب العا�صفة

كارينا كابور ب�صورة
عفوية دون ماكياج
ن�شرت املمثلة كارينا كابور �صورة
ج ��دي ��دة يف ��ص�ف�ح�ت�ه��ا اخلا�صة
على موقع التوا�صل االجتماعي،
ظ �ه��رت ف�ي�ه��ا ب ��إط�ل�ال��ة طبيعية
م��ن دون ماكياج مبالمح جذابة،
وت� � ��داول رواد م ��واق ��ع التوا�صل
االج �ت �م��اع��ي ال �� �ص��ورة ،م�شيدين
بجمالها وعفويتها ،و�أرفقت كابور
ال�صورة بتعليق كتبت فيه" :ابقوا
حمميني  ..ال تفقدوا الأمل".
وك��ان��ت ك��اب��ور ق��د ع�ب�رت م�ؤخراً
عن غ�ضبها من الأ�شخا�ص الذين
ي �ت �ج��اه �ل��ون خ� �ط ��ورة ال��و� �ض��ع يف
الهند ،بعد انت�شار فريو�س كورونا
ب���س�ل���س�ل��ة ج ��دي ��دة �أك�ث��ر خطورة
يف ب�ل��ده��ا وب���ش�ك��ل ��س��ري��ع ،وكتبت
يف �صفحتها اخلا�صة على موقع
التوا�صل االجتماعي ق��ائ�ل� ًة" :ال
�أتخيل �أنه ال يزال هناك �أ�شخا�ص
ال يفهمون م��دى خطورة الو�ضع
يف بلدنا ..يف امل��رة القادمة عندما
تخرج �أو ت�ضع القناع حتت ذقنك،
�أو تنتهك القواعد ،ف ّكر ب�أطبائنا
وال �ط��اق��م ال �ط �ب��ي ،ه ��م منهكون
عقلياً وج�سدياً".

Tuesday

ك��ان��ت ح�ي��اة ال��راح��ل �سمري غ��امن ال�ف�ن�ي��ة ،ورمب ��ا ال�شخ�صية �أي���ض��ا بكل
تفا�صيلها ،م�صدرا للبهجة وال�سعادة ملن يتابعونها ،لكن يبدو �أن الإثارة
مل تنته بعد وفاته ،ما ن�شر على مواقع التوا�صل االجتماعي ،من من�شورات
تتعلق بالراحل� .أح��د �أب��رز من �أث��اروا اجل��دل ،هو الفنان حممد رم�ضان،
ال��ذي نعى النجم املخ�ضرم الراحل على �صفحته على �إن�ستغرام مبقطع
فيديو ،حتدث فيه �سمري غامن عن موهبة رم�ضان الكوميدية.
و�أثار مقطع الفيديو الذي اختار رم�ضان ن�شره ،الكثري من اجلدل وانهالت
التعليقات ال�سلبية عليه من م�ستخدمني ،اعتربوا �أن الفنان ال�شاب "ينتهز
�أي فر�صة ليمدح ويعظم نف�سه ،حتى يف تقدمي العزاء".
وتثري هذه النقطة حتديدا الكثري من االنتقادات لرم�ضان ،كونه ي�صر
على ت�سمية نف�سه "منرب وان" (�أي الرقم واحد).
ومل تهد�أ عا�صفة فيديو رم�ضان ،ليطل ال�سيناري�ست تامر حبيب بتغريدة
�أ�شعلت ال�سو�شيال م�ي��دي��ا ،وذل��ك يف �سياق رده على ه�ج��وم الكثري من
امل�ستخدمني ،على جن��وم الو�سط الفني الذين ح�ضروا عر�سا يف مدينة
اجلونة ،يف اليوم نف�سه الذي تويف فيه غامن.
وكتب حبيب عرب ح�سابه الر�سمي مبوقع التوا�صل االجتماعي في�سبوك،
من�شورا قال فيه" :طيب� ،أنا فعال حزين وموجوع على وفاة الأ�ستاذ �سمري
غامن ،وللأ�سف ماقدرت�ش �أروح اجلنازة والدفنة لأين يف اجلونة ،وح�صلت
ظروف متنعني �أ�سافر ال�صبح و�أرجع بالليل عل�شان �أروح الفرح".

يوفر  1000دوالر بت�صميم �سرير من رفوف �آيكيا

يقولون احلاجة �أم االخ�تراع ،وه��ذا ما دفع رج� ً
لا بريطانياً �إىل ت�صميم
�سريره بنف�سه وتوفري نحو  1000دوالر م�ستخدماً رفوف �آيكيا.
وك ��ان ج��وي��ل ��س�ي���ش��ول��د ال ��ذي ي�ع�ي����ش م��ع زوج �ت��ه ن��ات��ايل واب�ن�ت�ي�ه�م��ا يف
بورهاموود ،هريتفورد�شاير قد خ�سر عمله ب�سبب جائحة فريو�س كورونا،
ومل يكن قادراً على �شراء �أثاث جديد.
ونظراً الرتفاع �سعر ال�سرير اجلديد ،قرر جويل ت�صميم �سريره بنف�سه،
وبتكلفة ال ت��زي��د ع��ن  440دوالر ،م��وف��راً ن�ح��و  1000دوالر م��ن قيمة
ال�سرير.
�شخ�صا ي�صنع �سري ًرا
وقال جويل "خطرت يل فكرة ال�سرير بعد �أن ر�أيت
ً
للأطفال من �أرفف �إيكيا  .لقد ق�ضيت الكثري من الوقت يف حتديد الأبعاد
يف حماولة للح�صول على املجموعة ال�صحيحة من الرفوف لعمل قاعدة
�سرير تنا�سب �أبعاد املرتبة" .و�أ�ضاف "ل�سوء احلظ ،نفد خمزون ايكيا من
بع�ض الرفوف ،لذلك ا�ضطررت �إىل �إجراء بع�ض التعديالت ،والتي جنحت
ب�شكل جيد" .وا�ستخدم جويل خ�شب رقائقي مقا�س  18مم للم�ساعدة يف
توزيع الوزن و�إيقاف انزالق املرتبة ،وبدا املنتج النهائي وك�أنه �سرير من
ت�صنيع جنار حمرتف.

�شاحنة ت�صطدم مبنازل
وال�ضحايا 14
لقي � 14شخ�صاً حتفهم يف جنوب غينيا بي�ساو ،بعدما
ا�صطدمت �شاحنة مبنازل يف �إحدى القرى ،وفق ما �أفاد
�ضابط �شرطة يف البلد الواقع بغرب �أفريقيا.
وكان ال�سائق م�سرعاً عند منعطف عندما فقد ال�سيطرة
ع �ل��ى امل��رك �ب��ة ال �ت��ي ان �ح��رف��ت ب �اتجّ ��اه ق��ري��ة كامبي�س
ال�صغرية ( 180كلم جنوب العا�صمة بي�ساو) ،بح�سب
ال�ضابط.
و�أ� �ض��اف امل�صدر �أن ال�سائق و� 13شخ�صاً قتلوا جراء
ا�صطدام ال�شاحنة بعدد من املنازل.
و�أكد موظف يف م�ست�شفى يف بي�ساو احل�صيلة لـ"فران�س
بر�س".
ويذكر �أن غينيا بي�ساو م�ستعمرة برتغالية �سابقة تعاين
من الفقر وتعد نحو مليوين ن�سمة ،وتعد �شبكة الطرق
بدائية يف البالد حيث تكرث حوادث ال�سري.
وي�ك�ت��ظ ال���ش��ارع ال��واق��ع ج�ن��وب العا�صمة ع ��ادة خالل
ال��رب�ي��ع -م��و��س��م ح���ص��اد ال�ك��اج��و� ،أه ��م � �ص��ادرات غينيا
بي�ساو.

ذكرى جميلة وم�ضحكة ال تزيد مدتها على  56ثانية،
�شوهدت على موقع يوتيوب نحو  883مليون م��رة ،مت
بيعها يف م��زاد علني مببلغ قيا�سي و�صل �إىل � 760ألف
دوالر .ورفع مقطع الفيديو على موقع يوتيوب قبل 14
�سنة ،وحتديدا �إىل الثالث والع�شرين من مايو ،2007
ويعود لطفلني �شقيقني �إجنليزيني هما هاري وت�شاريل،
وعر�ض على الإنرتنت بعنوان "ت�شاريل ع�ض �إ�صبعي".
يف ذل��ك ال�ت��اري��خ ك��ان عمر ه��اري ث�لاث ��س�ن��وات ،وعمر
�شقيقه ت���ش��اريل ��س�ن��ة واح � ��دة ،ع�ن��دم��ا � �ص��ور والدهما
ه��اورد ديفيز كار املقطع ورفعه على اليوتيوب باعتباره
"م�ضحكا قليال" .واحتل الفيديو املرتبة الأوىل على
يوتيوب ع��دة م��رات ،قبل �أن تظهر فيديوهات جديدة،
وخ�صو�صا �أغ��اين الفيديو كليب ،ليرتاجع �إىل املرتبة
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تطبيق يك�شف انطباع الآخرين حول �شخ�صيتك
�أط �ل ��ق ب��اح��ث �أردين ت�ط�ب�ي�ق��ا ذك �ي��ا يتيح
مل��ن ي���س�ت�خ��دم��ه �أن ي �ع��رف ر�أي الآخرين
وانطباعاتهم حوله ،لكن دون �أن يتعر�ض
للتنمر �أو �أن يتلقى تعليقات ج��ارح��ة قد
ت�ؤثر على نف�سيته ،على غرار ما ح�صل يف
بع�ض تطبيقات �أخرى.
وي �ق��ول ب �� �س��ام خ��وي �ل��ة ،وه ��و ح��ا� �ص��ل على
ال ��دك� �ت ��وراة م ��ن ج��ام �ع��ة ن� ��ورث كارولينا
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة� ،إن ��ه ف�ك��ر يف �إن�شاء
التطبيق ال��ذي يحمل ا�سم "،"Dubtier
لأن الإن �� �س��ان ي�ح�ت��ا ُج ب��ال�ف�ع��ل �إىل معرفة
ر�أي الآخرين احلقيقي به ،ولي�س املُجامله
فح�سب مم��ا ي�ساهم يف تنمية ال�شخ�صية
وتطويرها".
وه��ذا التطبيق " ،"Dubtierال��ذي جرى
�إدراجه يف متجر "بالي �ستور" يف مرحلته
الأوىل ،ي�ت�ي��ح للم�ستخدمني �أن يقوموا

مايا دياب بفيديو طريف
ن�شرت الفنانة اللبنانيةمايا ديا ب فيديو طريف يف �صفحتها
اخلا�صة على موقع التوا�صل االجتماعي ،ظهرت فيه ترق�ص
بطريقة غريبة وعفوية يف �صالون ت�صفيف ال�شعر ،ما �أثار
�إعجاب متابعيها ،خ�صو�صاً �أن مايا حتر�ص ب�شكل م�ستمر
على ن�شر مواقف طريفة ت�صادفها يف حياتها اليومية.
وك��ان��ت م��اي��ا ق��د خ�ضعت م ��ؤخ��راً جلل�سة ت�صوير جديدة
ن �� �ش��رت �ه��ا يف ��ص�ف�ح�ت�ه��ا اخل��ا� �ص��ة ع �ل��ى م ��وق ��ع التوا�صل
االجتماعي ،ظهرت فيها ب�إطاللة كال�سيكية بجينز وجاكيت
باللون الزهري وكعب عالٍ ب�أحد �أ�سواق بريوت ،وعمدت �إىل
ت�سريح �شعرها بطريقة ناعمة والف�ت��ة لقيت �إع�ج��اب عدد
كبري من متابعيها.

ب�ت�ق�ي�ي��م ب�ع���ض�ه��م ال �ب �ع ����ض ،دون معرفة
ال�شخ�ص الذي �أدىل بر�أيه �أو انطباعه.
وي�ضيف خويلة ،وهو �أ�ستاذ جامعي مقيم يف
دولة الإم��ارات� ،أن التطبيق �إر�سال عبارات
ور�سائل ت�شجيعية للآخرين دون ال�شعور
باحلاجة �إىل املجاملة.
وي �ح �ت��اج ال ��راغ ��ب يف ال �ق �ي��ام ب�ت�ق�ي�ي��م �أو
احل �� �ص��ول ع�ل�ي��ه �إىل ال ��دخ ��ول للتطبيق
والت�سجيل ف�ي��ه م��ن خ�ل�ال ا� �س��م ،وميكنه
�أي�ضا �أن ي�ضيف �صورة �شخ�صية ،وعندئذ،
ي�شرع يف تقييم احل�سابات الأخرى ،يف �أكرث
من جانب من خالل منح درجات متفاوتة.
وب��و��س��ع امل���س�ت�خ��دم�ين �أي���ض��ا �أن ي�شاركوا
رواب ��ط ح�ساباتهم ع�بر م��واق��ع التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي حتى يح�صلوا على تقييمات
و�آراء �أ� �ص��دق��ائ �ه��م وم �ع��ارف �ه��م ب�صراحة
و�شفافية.

تو�أم معجزة تنجوان
من عمليتني خطريتني
جن��ت طفلتان ت ��و�أم بريطانيتان
ب�أعجوبة بعد �أن خ�ضعتا لعمليتني
ج��راح�ي�ت�ين منف�صلتني وه �م��ا ال
تزاالن يف رحم والدتهما.
وكانت هانا ريت�شفورد قد حملت
بالطفلتني ال �ت��و�أم ع�بر التلقيح
ال�صناعي ،وك��ان��ت ت�سابق الزمن
لتجري العملية ،حيث كانت جميع
العيادات ت�ستعد للإغالق يف العام
امل��ا� �ض��ي ب���س�ب��ب ج��ائ �ح��ة فريو�س
كورونا.
وم ��ع ب �ق��اء �� 48س��اع��ة ف�ق��ط على
الإغ�لاق متت عملية الزرع بنجاح
يف رحم هانا ،و�أظهر فح�ص احلمل
بعد �أ�سبوعني �أنها حامل ،وتبني
بعد عدة �أ�سابيع �أنها تنتظر تو�أما.
و�سار احلمل ب�سال�سة حتى الأ�سبوع
الع�شرين ،عندما �أخ�ب�ر الأطباء
هانا �أن الطفلتني م�صابتان بحالة
ن ��ادرة ت�سمى م�ت�لازم��ة نقل الدم
من التو�أم �إىل التو�أم ،ويعني ذلك
ت��دف��ق ال ��دم ب�شكل غ�ير متكافئ،
بحيث �أن �أح ��د ال �ت��و�أم�ين يتلقى
تقري ًبا جميع العنا�صر الغذائية
بينما يح�صل الآخ��ر على القليل
جدًا ،وميكن �أن تكون هذه احلالة
م� �ه ��ددة حل �ي��اة ك �ل �ت��ا الطفلتني.
وظ �ه��رت احل��ال��ة ب���س��رع��ة كبرية
وكانت خطرية للغاية ،لدرجة �أنه
يف غ�ضون �ساعات مت نقل هانا �إىل
غرفة العمليات يف م�ست�شفى �سانت
ج��ورج ب�ل�ن��دن ،ومت حت��ذي��ره��ا من
�أن اجل��راح��ة ميكن �أن تقتل �أحد
ال�ت��و�أم�ين �أو كليهما ،لكنها كانت
� ً
أي�ضا فر�صتهما الوحيدة للبقاء
على قيد احلياة.

