رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم احلرمني
ال�شريفني بوفاة الأمرية هال بنت عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود

�ص 05

�أبوظبي لل�صيد والفرو�سية من�صة هامة
ملنتجي ال�صقور للرتويج لإنتاجهم

•• �أبوظبي -وام:

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

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......
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�أخبار الإمارات

�ص 11

عربي ودويل

عزل الإخوان يف ال�سودان...وحزب اهلل
يعرقل التحقيق يف انفجار بريوت

�ص 19

الفجر الريا�ضي

بر�شلونة على حافة الهاوية..

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

وكومان يف قلب العا�صفة

 20صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

الإمارات تبهر العامل بتنظيم �إك�سبو  2020دبي وتر�سل ر�سالة �سالم وت�سامح لكل �شعوب الأر�ض
نقال حتيات رئي�س الدولة �إىل وفود  192دولة م�شاركة

حممد بن را�شد وحممد بن زايد ي�شهدان افتتاح «�إك�سبو
 2020دبي» �إيذانا بانطالق �أعمال دورته التاريخية

•• دبي-وام:

رحب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» و�أخوه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بجميع امل�شاركني
يف �إك�سبو  2020دبي ،يف �أول انعقاد له يف منطقة ال�شرق الأو�سط و �أفريقيا و
جنوب �آ�سيا ونقل �سموهما حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة «حفظه اهلل» وترحيب �سموه و �أمنياته بالتوفيق ملمثلي  192دولة
ووفود املنظمات والهيئات وامل�ؤ�س�سات الدولية امل�شاركة والتي حر�صت على القدوم
�إىل دب��ي لبدء ح��وار ثقايف و�إب��داع��ي ميتد على م��دار �ستة �أ�شهر يتم من خاللها
ر�سم مالمح م�ستقبل العامل بتقدمي احللول واالبتكارات والأفكار التي تعني على
حتقيق طموحات �شعوبه و�إيجاد �آليات �أكرث كفاءة لتفعيل العمل امل�شرتك نحو غد
�أف�ضل للجميع.
جاء ذلك خالل ح�ضور �سموهما حفل افتتاح احلدث العاملي الكبري الذي �أقيم يف
�ساحة الو�صل التي ت�شكل قلب اك�سبو و الرابط بني حماوره الثالثة «اال�ستدامة»
(التفا�صيل �ص )3-2
و«التنقل» و«الفر�ص».
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�أخبـار الإمـارات

نقال حتيات رئي�س الدولة �إىل وفود  192دولة م�شاركة

حممد بن را�شد وحممد بن زايد ي�شهدان افتتاح �إك�سبو  2020دبي �إيذانا بانطالق �أعمال دورته التاريخية

حممد بن را�شد:
• اللحظة الدولية التي ت�صنعها الإمارات ت�شارك فيها فرق وطنية من القطاعات كافة ..تفخر ب�أنها جزء من هذا امل�شروع احل�ضاري العاملي
• حمطة جديدة تد�شنها الإمارات اليوم يف م�سرية امل�ستقبل التي �ستنطلق بت�سارع �أكرب من �أي وقت م�ضى ،حيث كل الطموحات ممكنة التحقق بالإرادة القوية والإدارة احلكيمة
• الإمارات تثبت للعامل �أنها دولة على قدر التحديات ..و�أنها الأقدر على اخلروج من الأزمات عرب خلق الفر�ص و�صنع الأمل
• انطالق �إك�سبو  2020دبي دفعة قوية مل�سرية التعايف عامليا حلقبة ما بعد كوفيد� 19 -ضمن مرحلة ت�ستلزم توحيد اجلهود والر�ؤى والإمكانات والأهداف
• وعدنا �أن تكون هذه الدورة من �إك�سبو ا�ستثنائية وعالمة فارقة يف تاريخه ..واليوم ن�شهد حتقيق الوعد ..فالعامل اليوم على �أر�ضنا ..يقدم لنا �أف�ضل ما لديه ونقدم له �أف�ضل ما لدينا
• الإمارات �ستقدم خالل الأ�شهر املقبلة �أجمل جتربة �إن�سانية وثقافية وح�ضارية واقت�صادية عاملية ..والأنظار اليوم على دولة الإمارات وامل�ستقبل �سيكون �أجمل و�أف�ضل ب�إذن اهلل تعاىل

حممد بن زايد:
• الإمارات بقيادة خليفة بن زايد تفتح ذراعيها وقلبها للعامل على �أر�ضها ...ملتقى احل�ضارات والثقافات على مر التاريخ ...وموطن الت�سامح والتعاي�ش منذ القدم
• يقف وراء �إك�سبو  2020دبي رجل دولة ا�ستثنائي ميتلك ر�ؤية وا�ضحة للحا�ضر وامل�ستقبل و�إرادة �صلبة ت�سمو فوق التحديات هو �أخي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
• ا�ست�ضافة احلدث الكبري ت�ؤكد الثقة العاملية يف الإمارات وجتربتها التنموية الرائدة وما جت�سده من قيم و�سيا�سات تدعو �إىل اخلري والتنمية والتعاون وال�سالم
• نرحب بالدول امل�شاركة ونتمنى لها التوفيق يف تعزيز �شراكاتها االقت�صادية والتكنولوجية والتجارية ...وا�ستك�شاف مزيد من الفر�ص التنموية يف امل�ستقبل مل�صلحة �شعوب العامل
• خطوة كبرية �إىل الأمام يف �سعي العامل للتعايف من �آثار جائحة كورونا ..ومن�صة عاملية للحوار والعمل امل�شرتك لإيجاد احللول الفاعلة للتحديات العاملية
• ن�شكر الكوادر الوطنية ومن خمتلف اجلن�سيات التي �شاركت يف تنظيم املعر�ض ،وهي مبعث فخر لنا جميعا
• جناح �إك�سبو م�س�ؤولية وطنية وندعو �أبناء الإمارات واملقيمني وكل الأجهزة يف الدولة للم�شاركة والتعاون كي يخرج احلدث بال�صورة التي يتمناها كل �إماراتي وعربي وكل حمب لدولة الإمارات
•• دبي-وام:

رحب �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�أخ��وه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات
امل�سلحة بجميع امل�شاركني يف �إك�سبو  2020دبي ،يف �أول انعقاد له يف منطقة
ال�شرق الأو� �س��ط و �أفريقيا و جنوب �آ�سيا ونقل �سموهما حتيات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" وترحيب
�سموه و �أمنياته بالتوفيق ملمثلي  192دول��ة ووف��ود املنظمات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات الدولية امل�شاركة والتي حر�صت على القدوم �إىل دبي لبدء حوار
ثقايف و�إب��داع��ي ميتد على م��دار �ستة �أ�شهر يتم من خاللها ر�سم مالمح
م�ستقبل العامل بتقدمي احللول واالبتكارات والأفكار التي تعني على حتقيق
طموحات �شعوبه و�إيجاد �آليات �أكرث كفاءة لتفعيل العمل امل�شرتك نحو غد
�أف�ضل للجميع .جاء ذلك خالل ح�ضور �سموهما حفل افتتاح احلدث العاملي
الكبري ال��ذي �أقيم يف �ساحة الو�صل التي ت�شكل قلب اك�سبو و الرابط بني
حماوره الثالثة "اال�ستدامة و"التنقل" و"الفر�ص" .
�شهد احلفل �إىل جوار �سموهما� ..سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية و �سمو ال�شيخ حمدان بن
زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سمو ال�شيخ طحنون بن
حممد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني و�سمو ال�شيخ هزاع بن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي والفريق �سمو ال�شيخ
�سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية و�سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �ش�ؤون

الرئا�سة و�سمو ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي و لأ�صحاب الهمم و�سمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زاي��د �آل نهيان ،ع�ضو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى
�سمو ال�شيخ خالد بن زايد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة زايد العليا املجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي رئي�س مكتب �أبوظبي التنفيذي و �سمو ملجموعة طريان الإم��ارات رئي�س اللجنة العليا لإك�سبو  2020دبي و�سمو
ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س جمل�س دب��ي للإعالم
و�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم و �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن زايد �آل نهيان و�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل خليفة ،ممثل
جاللة ملك البحرين للأعمال الإن�سانية و�ش�ؤون ال�شباب ومعايل رمي بنت
�إبراهيم الها�شمي ،وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون التعاون ال��دويل املدير العام ملكتب
�إك�سبو  2020دبي ،ولفيف من �أ�صحاب املعايل ال��وزراء وكبار امل�س�ؤولني،
و�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي لدى الدولة ،وح�شد كبري من ممثلي و�سائل
الإعالم املحلية والعاملية.
حلظة تاريخية .
وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم �إن دول��ة الإمارات
العربية املتحدة ت�شهد حلظة تاريخية ا�ستثنائية مع انطالق �إك�سبو 2020
دبي ال��ذي يعد احل��دث الأه��م يف العامل عرب اجتماع  192دول��ة بثقافاتها
وجت��ارب�ه��ا وتاريخها الف�ت��ا �إىل �أن "هذه اللحظة ال��دول�ي��ة ال�ت��ي ت�صنعها
الإمارات ت�شارك فيها فرق وطنية من كافة القطاعات تفخر ب�أنها جزء من
هذا امل�شروع احل�ضاري العاملي" .و�أ�شار �سموه �إىل �أن " :دولة الإمارات تد�شن
اليوم حمطة جديدة يف م�سرية امل�ستقبل التي �ستنطلق بت�سارع �أكرب من �أي
وقت م�ضى ،حيث �أن كل الطموحات ممكنة التحقق بالإرادة القوية والإدارة
احلكيمة" ،م�ؤكدا" :الإمارات تثبت للعامل �أنها دولة على قدر التحديات..
و�أنها الأق��در على اخل��روج من الأزم��ات عرب خلق الفر�ص و�صنع الأمل..
لتقدم منوذجا عامليا م�ستقبليا تنمويا".
يتبع
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و�أ� �ض��اف �سموه �إن "�إك�سبو  2020دب��ي ي�شكل احتفالية �إن�سانية ب�أرقى
منجزات ال��دول و�إبداعاتها وابتكاراتها ،كما يوفر ف�ضاء الجتماع العقول
والأفكار واخل�برات والتجارب الإن�سانية ..فيما يعني احل��دث العاملي على
اكت�شاف �آفاق جديدة من التعاون وبناء ج�سور الثقة بني ال�شعوب وتعزيز
العمل امل�شرتك لبناء م�ستقبل �أف�ضل للب�شرية عنوانه ال�سالم واال�ستقرار
واالزدهار للجميع".
ون��وه �سموه �إىل �أن "انطالق فعاليات �إك�سبو  2020دبي يعد دفعة قوية
مل�سرية التعايف عامليا حلقبة ما بعد كوفيد� -19ضمن مرحلة ت�ستلزم توحيد
اجلهود والر�ؤى والإمكانات والأهداف ملا فيه خري الب�شرية".
و�أثنى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم على اجلهود ال�ضخمة
التي بذلتها الفرق و الكوادر الوطنية التي عملت من �أجل حتويل �إك�سبو
 2020دبي �إىل جتربة ا�ستثنائية ت�ضاف �إىل �سجل التجارب والإجنازات
الإم��ارات�ي��ة ،ب��دءا م��ن امل�ضمون م��رورا مب��راح��ل الت�صميم وال�ب�ن��اء ،وحتى
جت�سيدها واقعا مده�شا على الأر�ض".
وقال �سموه�" :أعلنا �أن الإمارات لي�ست دولة و �إمنا العامل يف دولة ..ووعدنا
ب�أن تكون هذه الدورة من �إك�سبو ا�ستثنائية وعالمة فارقة يف تاريخ �إك�سبو..
وال�ي��وم ن�شهد حتقيق ه��ذا ال��وع��د ..فالعامل اليوم على �أر��ض�ن��ا ..يقدم لنا
�أف�ضل ما لديه و نقدم له �أف�ضل ما لدينا" م�ؤكدا �أن "الإمارات �ستقدم
خالل الأ�شهر املقبلة �أجمل جتربة �إن�سانية وثقافية وح�ضارية واقت�صادية
عاملية ..والأنظار اليوم على دولة الإمارات وامل�ستقبل �سيكون �أجمل و�أف�ضل
ب�إذن اهلل تعاىل".
الإمارات تفتح قلبها للعامل .
و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة �أن دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة بقيادة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
تفتح ذراعيها وقلبها للعامل على �أر�ضها ،ه��ذه الأر���ض التي كانت ملتقى
احل���ض��ارات وال�ث�ق��اف��ات على م��ر ال�ت��اري��خ ،ونقطة التقاء ال�شرق والغرب،
وموطن الت�سامح والتعاي�ش منذ القدم.
وقال �سموه خالل ح�ضوره افتتاح فعاليات معر�ض "�إك�سبو  2020دبي" �إن
ا�ست�ضافة دولة الإمارات هذا احلدث الدويل الكبري للمرة الأوىل يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا ،ت�ؤكد الثقة العاملية فيها ويف جتربتها
التنموية الرائدة وما جت�سده من قيم و�سيا�سات وتوجهات تدعو �إىل اخلري
والتنمية والتعاون وال�سالم".
و�أ�ضاف �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان�" :إن �إك�سبو 2020
دبي يقف وراءه رجل دولة ا�ستثنائي ميتلك ر�ؤية وا�ضحة للحا�ضر وامل�ستقبل
و�إرادة �صلبة ت�سمو فوق التحديات ،هو �أخي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،الذي وا�صل الليل بالنهار يف قيادة فرق العمل الوطنية
املتميزة حتى يخرج هذا احلدث بال�صورة التي ت�شرف دولة الإمارات و�شعبها
وتليق ب�صورتها على ال�ساحة الدولية".
ورحب �سموه بالدول امل�شاركة يف املعر�ض ،ومتنى لها التوفيق والنجاح يف
تعزيز �شراكاتها االقت�صادية والتكنولوجية والتجارية ،واال�ستفادة من
احل��وارات املثمرة التي �سي�شهدها املعر�ض مل�صلحة التنمية والرخاء فيها،
وا�ستك�شاف مزيد من الفر�ص التنموية يف امل�ستقبل مل�صلحة �شعوب العامل.
و �أ�شار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان �إىل �أن "�إك�سبو 2020
دبي" ..ميثل خطوة كبرية �إىل الأمام يف �سعي العامل للتعايف من �آثار جائحة
كورونا ،واالنطالق نحو �آف��اق اقت�صادية وتنموية جديدة ،ومن�صة عاملية
للحوار وتبادل الر�ؤى واخلربات والعمل امل�شرتك لإيجاد احللول الفاعلة
للتحديات العاملية ويف مقدمتها التحديات التي �أفرزتها اجلائحة والتغريات
املناخية وغريها ،وهو ما يج�سده ال�شعار الذي تقام يف ظله فعاليات املعر�ض
وهو "توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل".
و�أعرب �سموه عن �شكره وتقديره للكوادر الوطنية ومن خمتلف اجلن�سيات
التي �شاركت يف تنظيم املعر�ض ،م�شريا �إىل �أنها مبعث فخر لنا جميعا.
وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان �إن معر�ض �إك�سبو
 2020دبي حدث وطني غري م�سبوق ولذلك ف�إن جناحه م�س�ؤولية وطنية
داعيا �أبناء الإمارات واملقيمني و كل الأجهزة يف الدولة �إىل امل�شاركة والتعاون،
كل يف موقعه ،كي يخرج املعر�ض بال�صورة التي يتمناها كل �إماراتي وعربي
وكل حمب لدولة الإم��ارات و م�ؤمن بتجربتها وما جت�سده من معان وقيم
ودالالت.
ر�سالة �سالم ووئام
وقد �ألقى معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش
املفو�ض العام لإك�سبو  2020دبي ،كلمة �أكد فيها �أن م�سرية دولة الإمارات
املمتدة على م��دار اخلم�سني عاما املا�ضية متثل ق�صة �سطر ف�صولها قادة
و�أبناء الوطن لتتجلى فيها القيم التي كانت �أ�سا�سا لطموحاتهم وثقتهم
بقدرتهم على حتقيق ما هو �أف�ضل لهم ولغريهم.
وا�ستذكر معاليه امل�شاركة الأوىل لدولة الإم��ارات يف من�صة �إك�سبو العاملية
يف مدينة �أو�ساكا اليابانية يف العام  1970حيث قدم �شعب الإمارات ثقافته
�إىل العامل �ضمن جناح �صمم على هيئة قلعة اجلاهلي يف مدينة العني وذلك

و �أ�ضاف" :املعار�ض العاملية هي جهود م�شرتكة تتجاوز احلدود واملعتقدات
والأج �ي ��ال والأي��دي��ول��وج �ي��ات وت�شكل ر�ؤي ��ة م�شرتكة لل�سالم والتقدم
ال�ب���ش��ري ..و��س�ي�ك��ون �إك���س�ب��و  2020دب��ي ع�لام��ة ف��ارق��ة ون�ق�ط��ة حتول
�أ�سا�سية خللق �شراكات جديدة و�إيجاد رواب��ط عميقة وذات مغزى جلعل
عاملنا �أف�ضل".
االفتتاح الر�سمي.
وق��ام �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي
ب�إعطاء �إ�شارة البدء �إيذانا بانطالق "�إك�سبو  2020دبي" وقال �سموه :
"ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ..اليوم يلتقي العامل ب�أ�سره على �أر�ض دولة
الإم��ارات العربية املتحدة ..اليوم ،ن�شـهد معا انطالقـة جديدة  ..نفتـتح
على بركـة اهلل �إك�سبو  2020دبي واهلل ويل التوفيق".

قبل عام ون�صف العام من قيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة.
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان �إن اال�ستثمار يف بناء الإن�سان
حم��ور االهتمام الرئي�سي يف م�سرية دول��ة الإم ��ارات عمال ب��ر�ؤي��ة قيادتها
الر�شيدة ..توازيا مع التو�سع يف ت�أ�سي�س البنية التحتية وتنويع االقت�صاد
و�إيجاد الفر�ص الزده��ار اجلميع ..يف حني ت�ستعد الإم��ارات يف عام يوبيلها
الذهبي مل�شاركة العامل ما تعلمته من درو�س من �أهمها �أنه بتوا�صل العقول،
نتمكن من حتقيق �إجن��ازات ك��ان البع�ض يعتقد �أنها م�ستحيلة ،و�أ�ضاف:
"كانت هذه الر�ؤية نف�سها التي دفعتنا �إىل تقدمي ملف ا�ست�ضافة �إك�سبو
ال��دويل يف العام  2011وكانت ال�سبب يف اختيارنا �شعار "توا�صل العقول
و�صنع امل�ستقبل".
و�أو�ضح معاليه" :اليوم جتتمع  192دولة وكل واحدة منها ممثلة بجناحها
اخلا�ص  ،وهو ما مل ي�سبق له نظري يف تاريخ �إك�سبو الدويل املمتد على 170
عاما  ،وجمرد وجودنا هنا يف خ�ضم التحديات التي يواجهها العامل يربهن
على التزامنا ورغبتنا يف جعل العامل مكانا �أف�ضل للجميع".
و�أ�ضاف معايل املفو�ض العام لإك�سبو  2020دب��ي" :ا�ست�ضافتنا لإك�سبو
 2020حتمل ر�سالة عظيمة ،مفادها �أن الت�سامح نهجنا ،و�أننا نرحب
بالعمل والتعاون مع جميع �شعوب العامل ...فبتوا�صل عقولنا نغر�س بذور
التقدم على مدى الأع��وام اخلم�سني املقبلة ،بل وعلى م��دار الأع��وام املائة
املقبلة وه��ذه هي الر�ؤية التي يجب �أن نحملها يف �أذهاننا لأن كل حقيقة
كانت واقعا على مر التاريخ  ،بد�أت بر�ؤية" .واختتم معايل ال�شيخ نهيان بن
مبارك �آل نهيان كلمته بالت�أكيد على حر�ص دولة الإمارات على �إذكاء فر�ص
التعارف واحلوار والعمل امل�شرتك ،بني جميع �سكان العامل ،مرحبا بجميع
امل�شاركني يف �إك�سبو لالنطالق معا ،من الإمارات �إىل العامل وقال" :ر�سالة
دولتنا هي ال��دع��وة �إىل الت�سامح والتعاي�ش وال�سالم ون�شر �أ�سباب اخلري
والنماء وال�سعادة نحو م�ستقبل زاهر للجميع".

ق�صة مذهلة .
�إىل ذل��ك �أع ��رب دمي �ي�تري ك�يرك�ن�ت��ز���س ،الأم�ي�ن ال �ع��ام للمكتب الدويل
للمعار�ض ،اجلهة املنظمة لأحداث �إك�سبو العاملية ،عن كامل تقديره لدولة
الإم ��ارات العربية املتحدة قيادة و�شعبا ،مهنئا بانطالق �إك�سبو 2020
دبي ،يف وقت مهم ي�ستعد فيه العامل �إىل االنتقال �إىل حقبة جديدة من
العمل والإجناز وعرب عن �سعادته بامل�شاركة يف هذه اللحظة التاريخية يف
الق�صة املذهلة لدبي ودولة الإمارات العربية املتحدة التي حتتفل هذا العام
بيوبلها الذهبي.
و�أك��د الأم�ي�ن ال�ع��ام للمكتب ال��دويل للمعار�ض امتنانه ل��دول��ة الإمارات
وقيادتها الر�شيدة المتالكها ال��ر�ؤي��ة واملثابرة ال�ست�ضافة ه��ذا املعر�ض
العاملي م�شددا على �أن ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،كانت ق��وة الدفع الأ�سا�سية وراء جعل ه��ذا امل�شروع املهم جتربة
ناب�ضة باحلياة و�شاملة وعاملية بكل املقايي�س.
وق��ال دمييرتي كريكنتز�س �إن اك�سبو دب��ي ميثل للماليني ح��ول العامل
منا�سبة بالغة الأهمية لإعادة االت�صال بالعامل ب�أ�سره ،وامل�شاركة يف �إيجاد
و�سائل للتغلب على التحديات التي يت�شاركون يف الت�صدي لها وعر�ض
احللول املبتكرة واملتطورة للم�شاكالت التي تواجه عاملنا اليوم.
و�شدد الأمني العام للمكتب الدويل للمعار�ض على �أهمية �إك�سبو 2020
دبي �إذ �أنه ي�أتي يف وقت حتد كبري اهتزت معه املجتمعات حول العامل ،بينما
�سي�سهم احلدث مع انعقاده حتت �شعار "توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل"
يف اتاحة فر�صة منوذجية للم�ساعدة يف ت�شكيل عامل �أف�ضل ،تتجاوز فيه
ال�شعوب خالفاتها لتتوحد من خالل التنوع لإيجاد حلول ناجعة لتخطي
هذه املرحلة ،خللق عامل �أكرث مرونة وتراحما وتعاونا وتقلي�ص الفجوة
بني الأغنياء والفقراء ،و�إيجاد ا�سرتاتيجيات ت�شاركية لتحقيق اال�ستدامة
البيئية واالجتماعية واالقت�صادية ،وتعزيز تكاف�ؤ الفر�ص للجميع.

حفل �أ�سطوري
وعا�ش العامل يف قلب �ساحة الو�صل حفال �أ�سطوريا ت�ضمن عر�ضا مرئيا
و�صوتيا غامرا مل ي�سبق له مثيل� ،ضمن �سل�سلة من العرو�ض املبهرة على
�أكرب �شا�شة حميطية من نوعها يف العامل ،بزاوية  360درجة احتفت بقيم
ال�سالم واملحبة والتعاي�ش والتعاون التي يدعو لها احلدث الكبري وتتناغم
يف جوهرها مع ر�سالة دولة الإمارات الدائمة �إىل العامل ،والتي تن�شد من
خاللها ن�شر ال�سالم واملحبة بني خمتلف �شعوب الأر�ض.
وو�ضع حفل االفتتاح ،وهو �أول فعالية تقام يف �ساحة الو�صل ،اجلمهور يف
قلب احل��دث مع انطالق العر�ض على امل�سرح ال��دوار ،وال��ذي ا�ستخدمت
فيه �أح��دث تقنيات العر�ض امل�سرحي ال�صوتية واملرئية وكذلك امل�ؤثرات
الب�صرية.
و ا�ستلهم احلفل �شعار �إك�سبو  2020دبي "توا�صل العقول و�صنع امل�ستقبل"
حيث ا�صطحب اجلمهور يف رحلة مل�ؤها الإب�ه��ار ،مت خاللها ا�ستعرا�ض
املحاور الثالثة التي يركز عليها احلدث الأكرب من نوعه يف العامل وهي
)الفر�ص والتنقل واال�ستدامة( ،م�سلطا ال�ضوء على القيم الإماراتية
الرا�سخة ور�ؤي��ة �إك�سبو  2020دبي و�أهدافه ،وترحيبه مب�شاركة 192
دولة يف رحاب دبي وعلى �أر�ض دولة الإمارات.
وج��اء افتتاح احل��دث الأك�بر من نوعه يف تاريخ املنطقة ،معربا عن هذا
امل��زي��ج الفريد ب�ين �أ��ص��ال��ة دول��ة الإم� ��ارات واع�ت��زازه��ا بتاريخها العريق
وط��اب�ع�ه��ا ال�ع��امل��ي و�سماتها الع�صرية امل�ستلهمة م��ن ع��راق��ة ح�ضارتها
ال�ضاربة بجذورها يف عمق التاريخ ،وانفتاحها على العامل وترحابها بكل
�صاحب حلم ين�شد النجاح والتميز ،حيث �شارك يف العرو�ض الإبداعية
التي �شملها حفل االفتتاح  910من امل�ؤدين من دولة الإمارات و 64دولة
من خمتلف �أنحاء العامل.
كان احلفل قد بد�أ بعزف ال�سالم الوطني لدولة الإمارات ،تزامنا مع رفع
علم الإم��ارات ،وت�أدية الفنان الإم��ارات��ي را�شد النعيمي ،للن�شيد الوطني
لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ،فيما �أطلقت الألعاب النارية بالألوان
علم الدولة يف �سماء �ساحة الو�صل ،وكانت ذكرى م�ؤ�س�س االحتاد املغفور
له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ث��راه ،حا�ضرة من خالل
ق�صيدته "حي ال�شهامة" التي �أداها غناء الفنان الإماراتي ح�سني اجل�سمي،
تكرميا ملن كر�سوا حياتهم خلدمة الوطن وحتقيق عزته ورفعته ورقيه.
�أعقب ذلك عر�ض م�سرحي مبهر ي��روي ب�أ�سلوب مبدع من خالل طفلة
�إماراتية �صغرية ،ق�صة ا�ستلهام �شعار �إك�سبو  2020دبي الذي مت ا�ستلهام
ت�صميمه من م�شغولة ذهبية �أث��ري��ة مت العثور عليها يف موقع "�ساروق
احلديد" التاريخي الذي يقدر عمره بنحو  3000عام واكت�شفه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم خالل �إحدى جوالته يف �صحراء
دبي عندما الحظ �أن الكثبان الرملية يف هذا املوقع �أخ��ذت �شكال مغايرا
لنمط باقي الكثبان يف تلك املنطقة ،مبا يحمله املكت�شف الأثري من رمز
لتاريخ عريق وغني ومل�ستقبل مبني على الوحدة واالت�صال والقوة.
وبعثت دول��ة الإم� ��ارات بر�سالة مهمة للعامل م��ن خ�لال حفل االفتتاح
الذي روعي فيه تطبيق الإجراءات الوقائية كافة م�ؤداها �أن هذا التجمع
العاملي الكبري ،وه��و الأك�ب�ر على الإط�ل�اق منذ ب��داي��ة �أزم��ة كوفيد-19
التي اجتاحت العامل منذ بداية العام  ،2020برهان على بداية دخول
العامل �إىل مرحلة ما بعد اجلائحة ،والتقاء �إرادة ال�شعوب على فتح �صفحة
جديدة يف �سجل �إجنازات الب�شرية ،بعقول مبدعة وطاقات خالقة وعزمية
على قهر التحديات بحلول حتولها �إىل فر�ص خلدمة الإن�سان ومنحه ما
ين�شده من رخاء وا�ستقرار ،و�أن م�سرية �صناعة امل�ستقبل �ستكون انطالقتها
من الإمارات.
ويقام �إك�سبو  2020دبي خالل الفرتة من � 1أكتوبر � 2021إىل 31
مار�س  ،2022وه��و �أول �إك�سبو دويل ينظم يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا و�سيحت�ضن احلدث العاملي �أف�ضل عرو�ض املو�سيقى
وفنون العمارة والتقنيات والثقافة من �أنحاء العامل طوال فرتة �إقامته
و�سيتيح �إك�سبو  2020دبي للعامل فر�صة اال�ستمتاع باالحتفاالت والثقافة
والفنون و �سيجمع �أي�ضا �أنبغ عقول العامل عرب برنامج "الإن�سان وكوكب
الأر�ض" ،ليتيح لكل ال ��زوار م��ن خمتلف الأع �م��ار وااله�ت�م��ام��ات فر�صة
لال�ستمتاع وحتقيق �أق�صى ا�ستفادة من هذا احلدث اال�ستثنائي.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة ج�سر الأ�سا�س
للمقاوالت العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1136837:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عي�ضه مبارك يافور مزينه العامري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�سى �سامل را�شد عبيد املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كراج
�سانهوك ل�صبغ و�سمكرة ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 2785374:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ليايل العرو�س
للحفالت املنا�سبات
رخ�صة رقم CN 1751916:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة اكرامى ناجي عبداخلالق ادري�س %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جالل منقوله جالل منقوله
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/حم�ضة للع�سل
والنحل رخ�صة رقم CN 1012516:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد علي �سعيد ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي را�شد ح�سن حممد ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اخلط االحمر
العمال االملنيوم والزجاج
رخ�صة رقم CN 2112116:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خليفه زاهر خمي�س �سامل العلوي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف متعب �سعيد علي ال�شام�سي
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/
اخللطات ال�سبعه للتوابل والبهارات
رخ�صة رقم CN 2608684:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جولدن
بيل �سبا للرجال
رخ�صة رقم CN 2806219:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يو�سف
عبدالعزيز لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم CN 1672615:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية  -مكتب تنمية ال�صناعة ب�أن  /ال�سادة :العني ل�صناعة
البال�ستيك ذ.م.م رخ�صة رقم IN 1000261:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممود حممد ح�سني ابو وطفه من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممود حممد ح�سني ابو وطفه من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف داوود علي داوود حممد جفال
قانوين تعديل نوع  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /العني ل�صناعة البال�ستيك ذ.م.م
AL AIN PLASTIC INDUSTRIES L.L.C

�إىل /العني ل�صناعة البال�ستيك � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ALIN PLASTIC INDUSTRIES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C-

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم كابول دربار
رخ�صة رقم CN 1788071:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة را�شد �سلطان عبيد غنام الكعبى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عطاء اهلل �سيد مكرم �شاه %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعود حممد �سامل حممد احلارثى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  20*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم كابول دربار
KABUL DARBAR RESTURANT

�إىل  /مطعم كابول دربار ذ.م.م

KABUL DARBAR RESTAURANT LLC

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

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اوربيت لطباعة
وت�صوير امل�ستندات
رخ�صة رقم CN 1060044:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فهد خليفه مرزوق عبداهلل الكتبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفه مرزوق عبداهلل الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مكتب
ربوع غرناطة للطباعة
رخ�صة رقم CN 1478186:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1031186:باال�سم التجاري�:شركة
ابوظبي ملواد البناء والتعهدات ذ.م.م  ,بالغاء طلب
الغاء الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2839565:باال�سم التجاري:اركال للتجارة
العامة  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع
كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ا�سكاي او�شن مارين
للتجارة املعدات البحرية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1490130:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عادل �صالح نا�صر بن كده الكثريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل �صالح نا�صر بن كده الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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�إلغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اوريجا للتجارة العامة ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 3700718:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة مرمي ثانى عبيد خمي�س الرميثى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة برييا ججاناثان بها�سكار %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف برييا ججاناثان بها�سكار
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف الكون لتمثيل ال�شركات
COSMOHUB REPRESENTATION OF COMPANIES

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1804892:باال�سم التجاري:مل�سة لأعمال
الديكور ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرو�ضة
خلدمات التنظيف
رخ�صة رقم CN 2875804:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املها
ل�صيانة املباين والتكييف
رخ�صة رقم CN 2891516:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ا�س اي
ام للنقل الربي
رخ�صة رقم CN 2764575:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إلغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن
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حممد بن زايد يبحث مع قائد اجلي�ش الباك�ستاين عالقات
التعاون والق�ضايا وامل�ستجدات الإقليمية والدولية
�أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل
عهد �أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة �أم����س ـ يف
ق�صر ال�شاطئ ــ الفريق �أول قمر جاويد باجوا قائد اجلي�ش يف
جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ال�صديقة .وبحث �سموه وقائد
اجلي�ش الباك�ستاين  -خالل اللقاء – عالقات ال�صداقة والتعاون
والتن�سيق امل�شرتك بني البلدين يف ال�ش�ؤون الدفاعية والع�سكرية

وال�سبل الكفيلة بتطويرها مبا يخدم م�صاحلهما املتبادلة.
ك�م��ا ت �ن��اول اجل��ان�ب��ان ت �ط��ورات ع��دد م��ن الق�ضايا وامل�ستجدات
الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�ضر اللقاء � ..سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن زايد �آل نهيان
وال�شيخ حممد بن حمد بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة
مطارات �أبوظبي ومعايل علي بن حماد ال�شام�سي نائب الأمني
ال�ع��ام للمجل�س الأع�ل��ى ل�ل�أم��ن الوطني و�سعادة حممد مبارك
املزروعي وكيل ديوان ويل عهد �أبوظبي.
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�أبوظبي لل�صيد والفرو�سية من�صة هامة ملنتجي ال�صقور للرتويج لإنتاجهم

•• �أبوظبي-وام:

ت�ع��د ال���ص�ق��ور رم ��زا ل�ل��رف�ع��ة والقوة
وال�شجاعة ودل�ي�لا على ع��زة النف�س
وتلعب دورا مهما يف تاريخ الإمارات
وح�ضارتها وموروثها العريق ويهتم
مواطنو الدولة برتبيتها ال�ستخدامها
يف قن�ص " طيور احلبارى والكاروان
والأرانب".
وي �ع��زو خ�ب�راء �إم��ارات �ي��ون ودوليون
جناح جهود ا�ستخدام ال�صقور املُكاثرة
يف الأ�سر يف ريا�ضة ال�صقارة وبالتايل
ال� �ت ��زاي ��د امل �ل �ح ��وظ يف ع � ��دد م � ��زارع
ال���ص�ق��ور يف ال �ع��امل وت��و�� ّ�س��ع وتطوّر
�صناعتها  ..جلهود �إماراتية بالدرجة
الأوىل مت� ّث�ل��ت يف م�ع��ر���ض �أبوظبي
ال� ��دويل ل�ل���ص�ي��د وال �ف��رو� �س �ي��ة الذي
انطلق يف العام  2003بتنظيم من
نادي �صقاري الإمارات.
وميثل املعر�ض من�صة عر�ض مهمة
ل�ل�م�ن�ت�ج�ين الإم ��ارات � �ي �ي�ن لل�صقور

للرتويج لإنتاجهم من خمتلف �أنواع
ال�صقور املكاثرة يف الأ�سر حيث يبلغ
ع��دد املنتجني الإم��ارات �ي�ين لل�صقور
�أك�ث�ر م��ن  30منتجاً ع�ل��ى م�ستوى
ال��دول��ة �أن�ت�ج��وا خ�لال ال�ع��ام اجلاري
� 1160صقراً مقابل � 861صقرا
خالل العام املا�ضي.
و�أك � ��د حم �م��د ال �ك �م��دة م��ن م�ؤ�س�سة
ال�ك�م��دة لل�صقور يف ت�صريح لوكالة
�أنباء الإم ��ارات " وام" �أن م�شاركتهم
ول �ل �م��رة ال�ث��ال�ث��ة يف امل �ع��ر���ض تهدف
لعر�ض منتجاتهم التي ت�شمل " طيور
اجلري املحلي "  ..م�ؤكدا زيادة الإنتاج
�سنويا حيث يتم اختيار �سالالت نادرة
ج��دا م��ن �أج ��ل �إك �ث��اره��ا يف الدولة..
الفتا �إىل �أن فكرة �إنتاج ال�صقور لدى

الكمدة بد�أت منذ الطفولة وكان �أول
�إنتاج له يف عام  2013ومت احل�صول
على " براند الكمدة لل�صقور " يف عام
 2018وبد�أت التناف�س يف الأ�سواق
مع ال�شركات العاملية العاملة يف هذا
املجال .من جهته قال خليفة املن�صوري
امل �ت �ح ��دث ع ��ن "جمموعة منتجي
ال�صقور املحلية" لـ "وام" ب��د�أت منذ
� 10سنوات مع جمموعة من ال�شباب
للبدء يف �إن�ت��اج �صقور حملية والتي
تعد من �أندر ال�صقور املوجودة حاليا
 .و�أ��ض��اف ت�أتي م�شاركتنا يف معر�ض
ال�صيد وال�ف��رو��س�ي��ة ول�ل�م��رة الأوىل
ل�ع��ر���ض �أه��م ال���ص�ق��ور ال �ن��ادرة لدينا
ولكونه من املعار�ض التي ت�ستقطب
العديد من ال�شركات عامليا و�إقليميا

وحمليا ويجمع حت��ت �سقفه العديد
من ال�ه��واة وال�صقارة وق��د حققنا يف
امل�سابقات اخلليجية واملحلية وخا�صة
م���س��اب�ق��ة ج �م��ال ال���ص�ق��ور وم�سابقة
التلوح �أف�ضل النتائج.
م ��ن ن��اح�ي�ت��ه �أو�� �ض ��ح �أح �م ��د الكتبي
امل���ش��رف ع�ل��ى �أح ��د �أج�ن�ح��ة ال�صقور
احلية للمنتجني الإماراتيني لل�صقور
�أن عملية �إنتاج ال�صقور متر مبراحل
عدة تبد�أ من و�ضع الطري الذكر مع
الأنثى يف غرفة ملدة زمنية معينة �إىل
�أن ت�صبح الإن ��اث ق ��ادرات على �إنتاج
البي�ض  ..الفتاً �إىل �أن منها من تبد�أ
�إن �ت��اج البي�ض يف ع�م��ر � 4أو � 5أو 6
��س�ن��وات ح�ي��ث ينتج ال�ط�ير ك��ل فرتة
 4بي�ضات بني كل منها  15يوماً،

رمب��ا ت�صلح كلها �أو بع�ضها لعملية
التفقي�س وه��ي املرحلة التالية فبعد
�إمت ��ام و��ض��ع ال�ط�ير لـ 4بي�ضات يتم
�إدخالها يف ح�ضانة التفقي�س ملدة 30
�أو  32يوماً ح�سب نوعية الطري.
و�أ� �ض��اف الكتبي �أن��ه عقب ك�سر جزء
م��ن البي�ضة يتم �إدخ��ال��ه يف املرحلة
ال �ت��ال �ي��ة ل �ل �ب��دء يف ع�م�ل�ي��ة اخل� ��روج
الكامل منها وم��ن ثم يو�ضع ال�صقر
ال �� �ص �غ�ير يف ح �� �ض��ان��ة خ��ا� �ص��ة حتت
درج��ة ح��رارة معينة تزيد �أو تنق�ص
ب�شكل م�ع�ين ح�ت��ى ي�ستطيع التعود
على ح��رارة الطق�س العادية ث��م تتم
�إع��ادت��ه �إىل الأم لتح�ضنه م��ن 45
�إىل  60يوماً يكت�سب خاللها مناعة
قوية ومن ثم يف�صل يف مكان خا�ص

 ..الفتاً �إىل �أن ال�صقر ي�صبح جاهزا
للتدريب على ال�صيد �أو ال�سباق بعد
ن�ح��و  150ي��وم��ا  ..م���ش�يرا �إىل �أن
املنتجني الإم��ارات �ي�ين ينتجون كافة
�أن��واع ال�صقور املكاثرة يف الأ�سر مثل
احلر وال�شاهني واجلري �شاهني وفق
فئات ون�سب معينة واجلري البيور .
وع��ن عملية ال�ت���س��وي��ق ال �ت��ي يتبعها
امل �ن �ت �ج��ون الإم � ��ارات � �ي � ��ون للرتويج
لإن�ت��اج�ه��م � ..أف ��اد ب ��أن ه�ن��اك الكثري
من الو�سائل منها �صفحات وبرامج
ال�سو�شيال ميديا واملعار�ض وغريها ..
مو�ضحا �أن قيمة ال�صقر املالية تتفاوت
وفقاً لنوع و�شكل و�صحة ال�صقر حيث
الأعلى قيمة هو �صقر اجلري البيور
الأبي�ض يليه اجل�ير البيور والباقي

تتقارب قيمتها ال�سوقية.
و ُي �� �ش � ّك��ل م �ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي لل�صيد
ف��ر� �ص��ة م�ه�م��ة ل�ل���ص�ق��اري��ن وم� ��زارع
ال�صقور على ح ّد �سواء حيث يتزامن
موعد �إقامته مع بدء مو�سم املقنا�ص
من جهة وان�ط�لاق مو�سم مُ�سابقات
وبطوالت ال�صيد بال�صقور من جهة
�أخرى مع نهاية عام وبداية عا ٍم �آخر
حيث يرغب ال�صقارون باقتناء �أف�ضل
ال�صقور املكاثرة يف الأ�سر للمُناف�سة
بها يف الفعاليات املحلية والإقليمية
ف �� �ض�ل ً�ا ع ��ن ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا ملمار�سة
ال �� �ص �ق��ارة يف امل�ح�م�ي��ات ال �ت��ي ت�سمح
ب��ذل��ك .وي�ط��رح املعر�ض العديد من
لوازم تدريب ال�صقور على ال�صيد يف
الع�صر احل��دي��ث وم��ن هنا كانت من

الأهمية مبكان حيث يتم طرح �أنواع
خمتلفة منها على جمهور املعر�ض
عرب عديد من الأجنحة العار�ضة.
وق ��ال ح���س��ن �إم� ��ام امل �� �س ��ؤول ب�شركة
"املحرتفون للهوايات" �إن �ه��م منذ
� �س �ن��وات ع��دي��دة ي�ع�م�ل��ون يف منطقة
اخل �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي يف جم� ��ال تدريب
ال���ص�ق��ور ع�بر ال�ع��دي��د م��ن الو�سائل
وم �ن �ه��ا ا� �س �ت �ع �م��ال ط ��ائ ��رات ال� ��درون
التي تطرح ال�شركة ع��دداً منها على
اجلمهور وي�ستند مفهوم العمل فيها
على ف�ك��رة "درّب طريك" حيث يتم
رب��ط ال�ت�ل��واح �أو احل�م��ام يف ط��ائ��رة "
ال � ��درون " ث��م �إط�ل�اق �ه��ا يف ال�سماء
ويطلق ال�ط�ير يف �أث��ره��ا وه�ك��ذا تتم
عمليات تدريب ال�صقور على ال�صيد
ب��ا��س�ت�خ��دام ال ��درون ��ز ..الف�ت��ا �إىل �أن
ا�ستخدام ال��درون يف تدريب ال�صقور
على ال�صيد �أ�سهم يف زي��ادة ممار�سي
ه��ذه ال�ه��واي��ة ال�تراث�ي��ة ب�ين الأجيال
اجلديدة

بينونة لأ�سلحة ال�صيد تعر�ض بنادق خا�صة بالن�ساء ال�صيد والفرو�سية  ..من�صة تفاعلية لألعاب القن�ص
•• ابوظبي-الفجر:

•• ابوظبي -وام:

يعر�ض جناح بينونة لتجارة املعدات
الع�سكرية وال�صيد �أ�سلحة خفيفة
ال��وزن خم�ص�صة للن�ساء من هواة
ال �� �ص �ي��د ومم � ��ن ي �ع �� �ش �ق��ن اقتناء
البنادق.
وق � ��ال ��س�ع�ي��د ال �غ �ف �ل��ي م��دي��ر عام
بينونة الوطنية �إنهم قدموا يف دورة
ال�ع��ام احل��ايل م��ن معر�ض ال�صيد
والفرو�سية عدة �أن��واع من البنادق
وامل�سد�سات اخلا�صة بالن�ساء ،ذات
ال��وزن الذي يعترب �أخف كثرياً من
ال �ب �ن��ادق ال �ع��ادي��ة وح�ج�م�ه��ا كذلك
وا�ستخدامها �سل�س وت�صيب الهدف ال�صيد وال�ف��رو��س�ي��ة �إق �ب��ال بع�ض ل��ذل��ك ق �م �ن��ا يف امل �ع��ر���ض احل ��ايل �أ��س�ل�ح��ة ��ص�ي��د م�صممة خ�صي�صاً
على بعد  15م�تراً .و�أ��ض��اف :كنا ال�ف�ت�ي��ات ع�ل��ى � �ش��راء ا�سلحة �صيد ب ��إح �� �ض��ار ال� �ب� �ن ��ادق ال� �ت ��ي حتمل للن�ساء وهي من ماركة بو�شما�سرت
نالحظ يف الدورات ال�سابقة ملعر�ض مرخ�صة بعد �أن �أتقن ا�ستخدامه ،ال �ل �م �� �س��ة ال �ن �� �س��ائ �ي��ة ،ومت جتهيز وبرونك و�شوزن.

الجتتذب �أل�ع��اب القن�ص والتدريب ال�صغار فح�سب بل يقبل عليها الكبار
ب�شغف كبري كون املحاكاة لي�ست جمرد لعبة بل حتتاج تركيزاً و�إتقاناً .
�ضمن فعاليات الن�سخة احلالية من معر�ض ال�صيد والفرو�سية تربز من�صة
لألعاب القن�ص والتدريب على �أن��واع ال�صيد التي حققت جذبا جماهرييا
الفتا من خمتلف الأعمار واجلن�سيات .
وم��ن �أب��رز االجنحة ج�ن��اح " ب��ات��ل ب��ارك " حيث ي�ق��دم �أل�ع��اب "حماكاة عن
ال�صيد" و"مترين �إ�صابة الأهداف" با�ستعمال م�سد�س م�شابه متاما مل�سد�س
"جلوك" ،ما يجعل الالعب ي�شعر و�أنه يف مترين حقيقي لل�صيد ولي�س لعبة
ترفيهية..كما يقول عزت غندور م�س�ؤول اجلناح الذي يعترب امل�شاركة �ضمن
فعاليات املعر�ض جزءا من الن�شاط امل�ستمر لل�شركة للم�ساهمة يف الفعاليات
والأحداث املهمة يف خمتلف �إمارات الدولة على مدار العام .
من الألعاب الأخ��رى "الرمي باخلرز" فتكون با�ستعمال امل�سد�سات املعتمدة
على البطاريات يف ت�شغيلها ،وه��ي م��زودة مبم�شى ل�ل�أه��داف ،منها �أهداف
ورقية و�أخرى ميكانيكية ي�صل عددها �إىل  12تظهر وتختفي �أمام الرامي
خ�لال ممار�سة اللعبة ،وكذلك بالونات الإ��ض��اءة التي يقوم امل�شارك برمي

زوار معر�ض ال�صيد والفرو�سية يطلعون على تاريخ
ت�أ�سي�س اخليالة ب�شرطة �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

اطلع زوار معر�ض �أبوظبي لل�صيد والفرو�سية املقام يف
مركز ابوظبي الوطني للمعار�ض "�أدنيك" على معرو�ضات
ق�سم امل��وروث ال�شرطي ب ��إدارة املرا�سم والعالقات العامة
ب�شرطة �أبوظبي والتي ت�ضمنت جمموعة من ال�شعارات
وال �� �ص��ور وامل � ��واد ال �ت��اري �خ �ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ت��اري��خ ت�أ�سي�س
"اخليالة" وعملها يف �شرطة ابوظبي يف بداية ال�ستينيات
من القرن املا�ضي بقيادة العقيد متقاعد جمعة بن رحمه
الدرمكي .و�أو�ضح ق�سم املوروث ال�شرطي ان ال�شرطة كانت
متلك من � 4إىل  5خيول ،يف بداية الت�أ�سي�س وت�ستخدم
وقتها يف عمليات حرا�سة ال�ســـوق ل�ي� ً
لا واج ��راء جوالت
�أمنية يف مدينة �أبوظبي من املنطقة القريبة من البحر
باجتاه ال�شمال و�صو ًال �إىل اجلهة اجلنوبية.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف�ق��د امل��دع��و  /واري �� ��س على
غ �ل ��ام ح � �ي� ��در  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )1806792يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
الباك�ستانية او اق��رب مركز
�شرطة باالمارات.

ف�ق��د امل��دع��و  /ح�سن حممد
ح�سن اب��و � �س��ردان��ه  ،االردن
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )T443284يرجى ممن
يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة
االردن� � �ي � ��ة او اق � � ��رب مركز
�شرطة باالمارات.

ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /ك ��ارول� �ن�ي�ر
م��ون�ت��ان��اه نامبيجا  ،اوغندا
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )A00446974يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب�سفارة اوغندا او اقرب مركز
�شرطة باالمارات.

ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /م ��و�� �س ��ى
ع �ي �� �س ��ى داود  ،فل�سطني
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( )PR0224371يرجى
مم� ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الفل�سطينية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

وذك��ر ان حكومة �أب��وظ�ب��ي واف�ق��ت يف ال�ع��ام  1972على
تكوين وح��دة تنظيمية للفر�سان ،تتبع ل�شرطة �أبوظبي،
و�أم��ر املغفورله اللواء ال�شيخ مبارك بن حممد �آل نهيان
رحمه اهلل ب�إيفاد  7من رجال الفر�سان �إىل دورة تدريبة
متخ�ص�صة �إىل خ��ارج ال��دول��ة وبعد عودتهم م��ن الدورة
ت�ط��ورت ال��وح��دة وزاد ع��دد ال�ف��ر��س��ان واخل �ي��ول ،ويف عام
 ، 2016مت��ت �إع� ��ادة ا��س�ت�خ��دام�ه��ا يف ��ش��رط��ة �أبوظبي
مبجاالت خمتلفة.
واع� ��رب ال � ��زوار ع��ن اع�ج��اب�ه��م ب�ف��رق��ة م��و��س�ي�ق��ى �شرطة
�أبوظبي والتي قدمت جمموعة من املعزوفات الوطنية
والرتاثية وت��أت��ي م�شاركتها يف املعر�ض بهدف التعريف
مبراحل تطورها منذ ت�أ�سي�سها يف العام  1963وجهودها
يف تر�سيخ مفاهيم ال��والء واالنتماء للوطن وامل�شاركة يف
خمتلف املنا�سبات الوطنية والفعاليات املجتمعية.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /ادي�ت��اه روجا
ل� � �ي � ��زارون � ��دو  ،الفلبني
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()P1689019A
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0565648859

فقدان �شهادة ا�سهم
ف �ق ��دت � �ش �ه ��ادة ا� �س �ه��م � � �ص� ��ادرة من
ال���ش��رك��ة ال�ع��امل�ي��ة ال�ق��اب���ض��ة � ��ش.م.ع
(ا� � �س � �م ��اك) ب��ا� �س��م ال�سيد/حممد
اح� � �م � ��د ع� �ب ��دال� �ل� �ط� �ي ��ف اب� ��راه � �ي� ��م
ه � � ��زمي ال� ��� �ش ��ام� ��� �س ��ي � � �ش � �ه� ��ادة رق ��م
 ASMAK1711793بعدد
� � 1200س �ه��م ع �ل��ى م ��ن يجدها
ارج��اع �ه��ا اىل ال �� �ش��رك��ة امل ��ذك ��ورة او
الإت�صال بالرقم 0505256352

اخل��رز عليها حتى يتم تدريبه جيداً على ممار�سة الرمي عرب ه��ذه اللعبة
التي �شهدت �إقباال الفتاً.
ويقول غندور �إن الهدف الرئي�سي من ه��ذه الأن�شطة هو تعريف الأجيال
اجلديدة مبهارات ال�صيد وكيف كان يُتقنها الأجداد على الرغم من ب�ساطة
الأدوات امل�ستخدمة يف الأزمنة القدمية ،كما يتعلم ال�شباب من خاللها � ّأن
ال�صيد لي�س جمرد لعبة كانت متار�س قدميا �إمنا فن وخربة مرتاكمة وت�سري
وفق �أ�س�س وقواعد حمددة ،ولذلك عليهم �أن يتعلموا هذه الأ�س�س بطريقة
�سليمة حتى ميار�سوا ال�صيد بحب و�أريحية وي��زداد �شغفهم بهذا املوروث
العريق.
ويرى غندور �أن الألعاب لي�ست قا�صرة على ال�صغار فالكبار يقبلون عليها
بن�سب" رمب��ا تتعدى ال�صغار" ك��ون املحاكاة لي�ست جم��رد لعبة ب��ل حتتاج
تركيزاً و�إتقاناً بدءاً من طريقة حمل ال�سالح وانتهاء ب�إ�صابة الهدف ب�أعلى
ق��در م�ستطاع من الدقة  ...مبينا �أن كل جولة داخ��ل �إح��دى ه��ذه الألعاب
ت�ستغرق من دقيقتني �إىل ثالث دقائق بح�سب كفاءة امل�شارك.
كما لفت �إىل �أن وج��ود مثل ه��ذه الأن�شطة الرتفيهية ي�صنع ج���س��راً بني
اجل�م�ه��ور ال �ع��ادي وع ��امل ال���ص�ي��د ،خ��ا��ص��ة يف ظ��ل وج ��ود �أع� ��داد ك�ب�يرة من
املتمر�سني والعاملني يف جمال ال�صيد والفرو�سية ي�ست�ضيفهم املعر�ض .
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EAT 161836

EAT 161837

EAT 45004

EAT 58924

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

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم162001 :
ب�إ�سم � :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وع �ن��وان��ه 9301 :وي���س��ت �� 55س�تري��ت  ،الج ��راجن � ،إل�ي�ن��وي  ، 60525 ،ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
بتاريخ2012/03/29 :
وامل�سجلة حتت الرقم162001 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165482 :
ب�إ�سم  :املكتب الإعالمي حلكومة �أبوظبي
وعنوانه� :ص.ب � ، 769900أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة .
بتاريخ2013/05/06 :
وامل�سجلة حتت الرقم165482 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165313 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون �سريجيكال فيجن � ،إنك
وعنوانه 1700 :ئي .ا�س تي� .أندرو بلي�س ،كاليفورنيا �سانتا انا،92799 ،
الواليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ2012/12/06 :
وامل�سجلة حتت الرقم165313 :
�صورة العالمة

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165059 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون �سريجيكال فيجن � ،إنك
وعنوانه 1700 :ئي .ا�س تي� .أندرو بلي�س ،كاليفورنيا �سانتا انا،92799 ،
الواليات املتحدة الأمريكية
بتاريخ2012/12/06 :
وامل�سجلة حتت الرقم165059 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 12:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/09/05وحتى تاريخ2031/09/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 39:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/11/21وحتى تاريخ2031/11/21 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 10:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/11/14وحتى تاريخ2031/11/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 41:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/11/14وحتى تاريخ2031/11/14 :
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EAT 59708

EAT 59943

EAT 59944

EAT 59945

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165102 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون
بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ2013/01/15 :
وامل�سجلة حتت الرقم165102 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165101 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون
بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ2013/01/15 :
وامل�سجلة حتت الرقم165101 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165100 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون
بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ2013/01/15 :
وامل�سجلة حتت الرقم165100 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163606 :
ب�إ�سم  :كاتربيلر �إنك.
وعنوانه� 100 :إن� .إي� ، .أدمز �سرتيت  ،بيوريا � ،إلينويز ، 61629-9540
الواليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ2013/04/09 :
وامل�سجلة حتت الرقم163606 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 44:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/11/14وحتى تاريخ2031/11/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/11/14وحتى تاريخ2031/11/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/11/14وحتى تاريخ2031/11/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 37:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/10وحتى تاريخ2031/10/10 :
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EAT 59946

EAT 59947

EAT 59948

EAT 60340

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

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165481 :
ب�إ�سم  :مون�سرت �إنرجي كومباين
وعنوانه 1 :مون�سرت واي  ،كورونا � ،سي �إيه  ، 92879الواليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ2013/02/18 :
وامل�سجلة حتت الرقم165481 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165105 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون
بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ2013/01/15 :
وامل�سجلة حتت الرقم165105 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165104 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون
بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ2013/01/15 :
وامل�سجلة حتت الرقم165104 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165103 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون
بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ2013/01/15 :
وامل�سجلة حتت الرقم165103 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/11/21وحتى تاريخ2031/11/21 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 44:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/11/14وحتى تاريخ2031/11/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/11/14وحتى تاريخ2031/11/14 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/11/14وحتى تاريخ2031/11/14 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
EAT 60341

EAT 58925

EAT 58923

EAT 58922

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم161988 :
با�سم� :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وع �ن��وان��ه 9301 :وي���س��ت �� 55س�تري��ت  ،الج ��راجن � ،إل�ي�ن��وي  ، 60525 ،ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
بتاريخ2012/03/28 :
وامل�سجلة حتت الرقم161988 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم161987 :
با�سم� :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وع �ن��وان��ه 9301 :وي���س��ت �� 55س�تري��ت  ،الج ��راجن � ،إل�ي�ن��وي  ، 60525 ،ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
بتاريخ2012/03/28 :
وامل�سجلة حتت الرقم161987 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم161986 :
با�سم� :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وع �ن��وان��ه 9301 :وي���س��ت �� 55س�تري��ت  ،الج ��راجن � ،إل�ي�ن��وي  ، 60525 ،ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
بتاريخ2012/03/28 :
وامل�سجلة حتت الرقم		161986 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165480 :
ب�إ�سم  :مون�سرت �إنرجي كومباين
وعنوانه 1 :مون�سرت واي  ،كورونا � ،سي �إيه  ، 92879الواليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ2013/02/18 :
وامل�سجلة حتت الرقم165480 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 42:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/09/05وحتى تاريخ2031/09/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/09/05وحتى تاريخ2031/09/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 7:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/09/05وحتى تاريخ2031/09/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 32:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/11/21وحتى تاريخ2031/11/21 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355

EAT 58937

EAT 58936

EAT 58935

EAT 58934

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم162000 :
با�سم� :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وع �ن��وان��ه 9301 :وي���س��ت �� 55س�تري��ت  ،الج ��راجن � ،إل�ي�ن��وي  ، 60525 ،ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
بتاريخ2012/03/28 :
وامل�سجلة حتت الرقم162000 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم161999 :
با�سم� :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وع �ن��وان��ه 9301 :وي���س��ت �� 55س�تري��ت  ،الج ��راجن � ،إل�ي�ن��وي  ، 60525 ،ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
بتاريخ2012/03/28 :
وامل�سجلة حتت الرقم161999 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم161998 :
با�سم� :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وع �ن��وان��ه 9301 :وي���س��ت �� 55س�تري��ت  ،الج ��راجن � ،إل�ي�ن��وي  ، 60525 ،ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
بتاريخ2012/03/28 :
وامل�سجلة حتت الرقم161998 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم161997 :
با�سم� :إلكرتو-موتيف ديزل� ،إنك.
وع �ن��وان��ه 9301 :وي���س��ت �� 55س�تري��ت  ،الج ��راجن � ،إل�ي�ن��وي  ، 60525 ،ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية.
بتاريخ2012/03/28 :
وامل�سجلة حتت الرقم161997 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 42:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/09/05وحتى تاريخ2031/09/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 12:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/09/05وحتى تاريخ2031/09/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/09/05وحتى تاريخ2031/09/05 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 7:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/09/05وحتى تاريخ2031/09/05 :
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هيئة الوقاية وال�سالمة بال�شارقة تخ�ضع � 3185شخ�صا لربامج توعوية وثقافية ال�صيد والفرو�سية  ..وجهة تعليمية للأطفال
•• ال�شارقة -وام:

ك�شفت تقرير لهيئة الوقاية وال�سالمة بال�شارقة عن تدريبها � 3185شخ�ص
منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث لعام 2021مبهدف حتقيق �أحد �أهم
�أهدافها اال�سرتاتيجية نحو احلفاظ على �سالمة املجتمع وا�ستدامة الأ�صوليف
�إمارة ال�شارقة ورفع ثقافة ال�سالمة وال�صحة املهنية.
و�أكد ال�شيخ �سيف بن حممد القا�سمي مدير هيئة الوقاية وال�سالمة �سعي
الهيئة الدائم نحو التوعية املجتمعية باعتباره �أحد ال�سبل املهمة نحو حتقيق
ر�ؤية الهيئة  الرامية �إىل الو�صول ملجتمع �آمن خال من الأخطار ون�شر ثقافة
ال��وق��اي��ة وال���س�لام��ة و� �ص��وال لتحقيق ال��وق��اي��ة املجتمعية م��ن الأخ �ط��ار على
اختالف يف م�سبباتها قامت الهيئة من خالل براجمها التوعويةبتدريب كافة
�شرائح املجتمع وال تزال الهيئة على نهجها يف ال�سعي الدائم نحو ن�شر مفاهيم

الوقاية وال�سالمة .و�أكد �أهمية التوعية يفتفادي العديد من احلوادث املحتملة
يف خمتلف املن�ش�آت داعيا امل�ؤ�س�سات والأف��راد �إىل االهتمام بهذا املجال ملا فيه
حماية لهم ولذويهم من الأخطار املختلفة.
من جانبها �أ�شارت املهند�سة ملياء النومان مدير �إدارة اخلدمات امل�ساندة بالهيئة
�أن الهدف من الربامج التدريبية هو توعية �أف��راد املجتمع مبجال ال�سالمة
والوقاية من الأخطارالأمر الذي ي�سهم ب�شكل مبا�شر يف �أمن و�سالمة املجتمع
بكامل و�شرائحه وفئاته ما ي�ؤدي اىل ا�ستباق احل��وادث والتقليل منها بدرجة
كبرية فالوعي ب�إجراءات الوقاية ي�سهم ب�شكل مبا�شر وفعال لتفادي الأخطار
والت�صرف ال�سليم ال�سريع يف حاالت احلوادث �إذ تنوعت الور�ش بني ال�سالمة
يف احلرم املدر�سي واملنازل وال�سالمة الدوائية..وي�أتي يف املقام الأول التدريب
على مفهوم ال�سالمة وال�صحة املهنية الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بعمل الهيئة
وعمل معظم الفئات يف املجتمع.

•• �أبوظبي-وام:

جنح معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية يف ا�ستقطاب العديد
من الأطفال من خالل ما يوفره من جمموعة كبرية ومتنوعة من
الأن�شطة والفعاليات الرتاثية والتعليمية والرتفيهية.
وت�صدرت هذه الأن�شطة عرو�ض الفرو�سية الرتاثية والتقاط الأوتاد
التي تنظمها �أكادميية بوذيب للقدرة لتدريب ال�شباب الإماراتي على
فنّ التعامل مع اخليول وعرو�ض الرماية بالقو�س وال�سهم من على
ظهر اخليل والرماية على الأر�ض .كما يمُ ّثل جناح حديقة احليوان
يف املعر�ض وجهة حمببة للأطفال والكبار على ال�سواء حيث ميكنهم
م�شاهدة احليوانات والطيور املختلفة مثل املهور ال�صغرية واخليول

العربية وكالب ال�صيد ال�سلوقي والإبل والتقاط ال�صور معها.
وي�ضم املعر�ض �أي�ضا مزيداً من الأن�شطة املتاحة للأطفال حيث يوفر
ن��ادي ظبيان للفرو�سية لهم فر�صة جتربة رك��وب املهور ال�صغرية
والتي تنا�سب �أعمارهم ،بينما تقدم �سينما املعر�ض جمموعة من
الأفالم التي تتناول ق�ص�صاً عن مملكة احليوان �إىل جانب فعاليات
ترفيهية �أخ��رى مثل الر�سم على الوجه والتقاط �صور تذكارية يف
رك��ن الت�صوير  .وا�ستحدث املعر�ض ه��ذا العام فعالية البحث عن
الكنز والتي ميكن للأطفال اال�ستمتاع بها عرب هواتفهم املحمولة
ع�بر الت�سجيل والإج ��اب ��ة ع�ل��ى �أ��س�ئ�ل��ة يف جم ��االت خمتلفة منها
احلفاظ على البيئة والعناية باحليوان وال�ت�راث الثقايف ليكونوا
م�ؤهلني للفوز بجوائز.

�أثنى على جناحات اخلدمة يف تعزيز �أمن الإمارة على مدار  18عاما

07

من�صور بن حممد ّ
يد�شن الهوية اجلديدة خلدمة الأمني يف دبي
• اخلدمة ا�ستقبلت � 60ألف مكاملة خالل الأعوام الثالثة املا�ضية
• اللواء عو�ض املهريي :الهوية اجلديدة للخدمة تعك�س احلر�ص على التوا�صل مع املجتمع عرب
قنوات ات�صال مبا�شرة لتحقيق �أعلى م�ستويات الأمن والأمان
•• دبي  -وام:

د� �ش��ن ��س�م��و ال �� �ش �ي��خ م �ن �� �ص��ور بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س
ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا لإدارة الأزم � ��ات
والكوارث بدبي ،الهوية امل�ؤ�س�سية
اجل��دي��دة خلدمة الأم�ي�ن التابعة
جلهاز �أم��ن ال��دول��ة يف دب��ي ،حيث
نوه �سموه بالنجاحات التي حققتها
خدمة الأمني على مدار  18عاماً،
وما ت�شكله من ج�سر للتوا�صل بني
�أف��راد املجتمع وجهاز �أمن الدولة
يف دب� ��ي ،مب ��ا ي �ع��زز ج �ه��ود حفظ
الأمن والأمان يف الإمارة.
و�أ� �ش��اد ��س�م��وه مب��ا ي�ق��وم ب��ه جهاز

�أمن الدولة يف دبي ،بقيادة معايل
ال �ف��ري��ق ط �ل�ال ب ��ال� �ه ��ول ،مدير
ع ��ام اجل� �ه ��از ،م ��ن ج �ه��ود حثيثة
وم��ا يقدمه م��ن م �ب��ادرات و�أفكار
مبتكرة تعمل على حتقيق ر�ؤية
القيادة الر�شيدة يف تعزيز مكانة
دبي ك�إحدى �أكرث املدن �أمنا و�أماناً
و�أف �� �ض��ل م��دي�ن��ة للعي�ش والعمل
يف ال� �ع ��امل .وق� ��ال � �س �ع��ادة اللواء
ع��و���ض امل �ه�يري ،ن��ائ��ب م��دي��ر عام
جهاز �أمن الدولة بدبي" :حققت
خ��دم��ة الأم �ي�ن م�ن��ذ �إط�لاق �ه��ا يف
العام  ،2003توا�صال مثمراً بني
اجل�م�ه��ور وج �ه��از �أم ��ن ال��دول��ة يف
دبي وكان كفيال بتعزيز اال�ستقرار

وحتقيق الأم��ن وفق خطى ثابتة،
م��واك�ب� ًة للخطط اال�سرتاتيجية
لإمارة دبي".
و�أ�ضاف" :ا�ستقبلت خدمة الأمني
خالل الأع��وام الثالثة املا�ضية ما
يقارب � 60ألف مكاملة عرب و�سائل
االت�صال احلديثة والذكية لتلقي
املعلومات الأمنية ،من بينها �أكرث
م��ن � 20أل��ف مكاملة خ�لال العام
املا�ضي.
وت��اب��ع ب��ال" :هذا احل�ج��م الكبري
م��ن االت �� �ص��االت ي�ع�ك����س م�ستوى
الثقة الكبرية ب�ين اجلمهور من
امل ��واط� �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ي�ن وخ ��دم ��ة
الأمني ،ومكانة اخلدمة باعتبارها

�إح � � � ��دى امل� �ن� ��� �ص ��ات ال� � ��رائ� � ��دة يف
التوا�صل مع اجلمهور الكرتونياً
وعرب الزيارات امليدانية".
ولفت �سعادة اللواء عو�ض املهريي
�إىل ح��ر���ص خ��دم��ة الأم �ي��ن على
ت�ن�ظ�ي��م حم ��ا� �ض ��رات ت��وع��وي��ة يف
امل � ��دار� � ��س وم � ��راك � ��ز التجمعات
ملختلف الفئات واجلن�سيات بهدف
ال��و��ص��ول جلميع �شرائح املجتمع
ع�ل��ى م ��دار ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ،ما
عزز التوا�صل بني خمتلف �شرائح
املجتمع وجهاز �أمن الدولة يف دبي،
حيث ارت ��أت االدارة العليا للجهاز
�إطالق الهوية امل�ؤ�س�سية اجلديدة
ل�ل�خ��دم��ة مب��ا ي��واك��ب التطورات

وال�ت�غ�يرات يف م�س�ؤوليات خدمة
الأمني.
و�أو� �ض ��ح ��س�ع��ادة ن��ائ��ب م��دي��ر عام
جهاز �أمن الدولة بدبي �أن الهوية
اجل ��دي ��دة ت�ع�ك����س ح��ر���ص خدمة
الأم�ي�ن على التوا�صل م��ع جميع
�أف� � ��راد امل �ج �ت �م��ع ع ��ن ط��ري��ق فتح
قنوات ات�صال �آمنه ومبا�شرة مع
احل�ف��اظ على �سرية وخ�صو�صية
امل �ت �� �ص ��ل ،حت �ق �ي �ق��ا ل ��ر�ؤي� �ت� �ه ��ا يف
ال ��و� �ص ��ول �إىل �أع� �ل ��ى م�ستويات
الأم ��ن والأم� ��ان ،وتعزيز التنمية
امل���س�ت��دام��ة للمجتمع ورفاهيته،
واملحافظة على �سالمته ،م�ؤكداً
�أن خدمة الأمني تعترب املتوا�صلني

م�ع�ه��ا م��ن �أف� ��راد امل�ج�ت�م��ع جنوداً
جم �ه��ول�ين ي��رف �ع��ون ل� ��واء اخلري
واملحبة للإبقاء على املجتمع �آمناً
م���س�ت�ق��راً ينعم ب��أع�ل��ى م�ستويات
الأمن والأمان.
وج ��اء ت�صميم ال �ه��وي��ة اجلديدة
ل �ل �خ��دم��ة م�ت���ض�م�ن�اً درع � � �اً متثل
احلماية واال�ستقرار والأمن ،ويداً
متثل ت�ع��اون املجتمع ،وت�ع�بر عن
�أهمية توا�صل اجلمهور مع جهاز

�أم��ن ال��دول��ة يف دب��ي ،والعمل يداً
بيد يف احل�ف��اظ على �أم��ن و�أمان
املجتمع.
وت�ب�رز ال�ه��وي��ة اجل��دي��دة خلدمة
الأم �ي ��ن ع �ل��ى و� �س��ائ��ل االت�صال
احل� ��دي � �ث� ��ة ،ومي � �ك� ��ن للجمهور
ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا يف ال �ت ��وا� �ص ��ل مع
اخل ��دم ��ة الأم �ي ��ن ع �ل��ى من�صات
ال� � �ت � ��وا�� � �ص � ��ل االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي @
 alameenserviceبجانب

االت� ��� �ص ��ال ع �ل��ى ال ��رق ��م املجاين
اجلديد  ،8004444والر�سائل
ال�ن���ص�ي��ة ال�ق���ص�يرة /S.M.S/
ع �ل��ى ال ��رق ��م  4444م ��ا يي�سر
ع �ل��ى �أي ��ش�خ����ص ح��ري ����ص على
ا�� �س� �ت� �ق ��رار ال� ��وط� ��ن وي� ��رغ� ��ب يف
تقدمي مقرتحات ومالحظات �أو
م�ع�ل��وم��ات ،االت���ص��ال ب�ج�ه��از �أمن
ال��دول��ة يف دب��ي خل��دم��ة املنظومة
الأمنية.

ال�صندوق الدويل للحفاظ على احلبارى والإمارات للتعليم املدر�سي تن�شران جمموعة ق�ص�ص ق�صرية كتبها طالب يف الإمارات
•• �أبوظبي-الفجر:

�شهد جمموعة من طلبة املدار�س من جميع �أنحاء دول��ة الإم��ارات� ،أم�س
ن�شر ق�ص�صهم الق�صرية ور�سومهم التو�ضيحية حول جهود احلفاظ على
بيئة الإمارات خالل معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية.
وي�أتي �إ�صدار الكتاب ،بعنوان "ق�ص�ص من بيئتنا" ،بعد اختتام امل�سابقة
الوطنية التي نظمها ال�صندوق الدويل للحفاظ على احلبارى ،بالتعاون
مع م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي.
وانطلقت م�سابقة حتدي الق�صة الق�صرية " الق�صة البيئية ب�أقالمكم "
لعام  2021خالل العام الدرا�سي املا�ضي يف كل مدار�س الإمارات ،وتوىل
الطالب امل�شاركني بها �أدواراً متنوعة� ،شملت الكتابة والت�صميم والتحرير
والر�سم والإبداع.
وعرب التعاون �ضمن فرق عمل ،مت تكليف الطالب بكتابة ق�ص�ص م�ؤثرة
ح��ول املحافظة على البيئة مع الرتكيز على �إح��دى املو�ضوعات الثالثة
التالية� :أهمية طائر احل�ب��ارى يف الثقافة الإم��ارات�ي��ة ،دور ع��امل البيئة،
واحلفاظ على الأنواع ال�صحراوية والتهديدات التي تواجهها.
وقدمت  60مدر�سة م�شاركات يف امل�سابقة ،ليتم �إدراج  30م�شاركة منها
يف القائمة الطويلة .ومت اختيار  15فريقاً فائزاً ،ميثلون  15عاماً منذ
�إن�شاء ال�صندوق ،وجرى ن�شر الق�ص�ص الفائزة مع ر�سومها التو�ضيحية
ب�ه��دف رف��ع م�ستوى ال��وع��ي ح��ول �أن ��واع ال�ط�ي��ورواحل�ي��وان��ات املحلية يف
الإمارات وروابطها الثقافية التاريخية باملنطقة.
وق��ال��ت معايل جميلة بنت �سامل م�صبح امل�ه�يري وزي��رة ال��دول��ة ل�ش�ؤون
التعليم العام رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإم��ارات للتعليم املدر�سي �أن
امل�ؤ�س�سة ملتزمة برفع وعي طلبتها حول �أهمية احلبارى و�سبل احلفاظ

عليها مبا ين�سجم مع توجهات الدولة يف هذا املجال ،وتعمل امل�ؤ�س�سة كذلك
على الذهاب مبهارات الطلبة بخ�صو�ص احلفاظ على احلبارى �إىل �أبعد
مدى من خالل �إ�شراكهم يف اجلهود الرامية لن�شر الوعي حول هذا الطائر
و�سبل احلفاظ عليه.
وبينت معاليها ان ن�شر ق�ص�ص الطلبة اخلا�صة باحلفاظ على احلبارى
ي�شكل دافعا لهم ليوا�صلوا جهودهم من اجل توعية �أقرانهم حول �أهمية
احلبارى وتعريفهم مبدى ارتباطها باملوروث الإماراتي ،م�ضيفة معاليها:
"�صمم برنامج احلبارى التعليمي النموذجي لت�أ�سي�س دعاة احلفاظ على
ُ
البيئة يف امل�ستقبل ،عرب تاهيل طلبتنا بناء وعيهم البيئي واملعريف وجعلهم
�سفراء للحفاظ على بيئة الإمارات من خالل الكتابة والر�سم ومتثل تلك
الأدوات خطوة مهمة نحو حتقيق ذلك الهدف ،وي�شكل هذا الأمر �أ�سا�س
النجاح على مدى اخلم�سني عاماً املقبلة من ق�صة دولتنا وحتقيق مفهوم
اال�ستدامة �سواء على �صعيد الكوادر الب�شرية و احلفاظ على املوارد والبيئة
كذلك".
وق��ال م�ع��ايل م��اج��د علي امل�ن���ص��وري ،الع�ضو امل�ن�ت��دب لل�صندوق الدويل
للحفاظ على احلبارى ،عن امل�سابقة الوطنية�" :أود التعبري عن امتناين
جلميع املدار�س والطالب الذين �شاركوا يف امل�سابقة ،حيث �أظهر امل�شاركون
م�ستوى عالياً جداً من املهارة ،مما جعل اختيار الفائزين �صعباً ،لذا نهنئهم
جميعاً ،وي�سعدنا ن�شر ق�ص�صهم".
و�أ�ضاف معاليه" :ا�ستهدف امل�شاركون يف كتابة الق�ص�ص فئة الطالب يف
خمتلف املراحل الدرا�سية و�أولياء �أمورهم وجمتمع احلفاظ على البيئة،
و ُتظهر امل��واد املكتوبة �شغفاً حقيقياً باحلفاظ على �سالمة ال�ع��امل من
حولهم .ويُعترب احلفاظ على بيئتنا وتراثنا �أحد �أولويات دولة الإمارات.
ونوعية الق�ص�ص املن�شورة اليوم ت�شري �إىل �أن امل�ستقبل يف �أيد �أمينة".

وبف�ضل النهج املبتكر وال�ت�ع��اوين يف ال�سرد الق�ص�صي ،ت�سلط الق�ص�ص
الق�صرية يف ال�ك�ت��اب ال���ض��وء على ر�ؤي ��ة ال�ط�لاب احل��ال�ي�ين جت��اه العامل
املحيط بهم .ويهدف الكتاب �إىل �إلهام ال�شباب على منا�صرة البيئة ،مع
حتقيق ال�ه��دف ال�ع��امل��ي بتعزيز التنمية امل�ستدامة وال�ت�ن��وع البيولوجي
واحلفاظ على البيئة وحمايتها.
وي�ح�ت��وي ال�ك�ت��اب امل ُ���ص� ّور على م�شاهد م��ن الق�ص�ص ال�ت��ي ت��روي توجه
العائالت �إىل ال�صحراء العربية وهي حماطة بغنى احلياة الربية واملوائل
الطبيعية وقطعان املها والواحات ال�صحراوية� ،إ�ضافة �إىل اكت�شاف الطيور
املحلية وبيئاتها الطبيعية املهددة باالنقرا�ض ،حيث يتم �سرد هذه الق�ص�ص
بطريقة تلقى �صدى م�سموعاً لدى دعاة احلفاظ على البيئة من ال�صغار
والكبار.
وتعليقاً ع�ل��ى دوره ��ا يف �إح �ي��اء ه��ذا ال�ك�ت��اب ،ق��ال��ت �شيخة ع�ل��ي الندا�س
الكتبي التي تبلغ من العمر  17عاماً وتدر�س يف مدر�سة الربدي للتعليم
الأ�سا�سي والثانوي  ،والتي �أ ّلفت مع زمالئها ق�صة "�سفينتنا �سنحميها":
"لقد �أ�سهمت هذه التجربة يف �إثراء مهاراتي الأدبية ،و�ساعدتني على
�إط�ل�اق ال�ع�ن��ان ملخيلتي ،كما �شجعتني على تطبيق م�ه��ارات��ي الفنية يف
الر�سم الإلكرتوين ال��ذي كان له دور كبري يف تطوير جوانب عديدة من
�شخ�صيتي .و�آم ��ل �أن ت�ت��اح يل الفر�صة للم�شاركة جم ��دداً يف مثل هذه
الأن�شطة املفيدة".
وب��دوره ،قال عامر حممد بطينة من مدر�سة �أ�سنب هايت�س الربيطانية
يف �أبوظبي والذي �شارك يف امل�سابقة�" :أعتقد �أنها �إحدى �أف�ضل امل�سابقات
التي وفرت قيمة تعليمية فريدة �ساعدت على حتفيز ف�ضويل للتعرف �أكرث
على طيور احلبارى وجهود ال�صندوق الدويل للحفاظ عليها .كما �أدرك
الآن �أهمية فهم دورن��ا ك�أجيال امل�ستقبل لدعم تلك اجلهود .و�أن��ا فخور

مب�شاركتي و�أتطلع قدماً �إىل مثل هذه الأن�شطة".
وي�ستخدم برنامج احلفاظ على الأن��واع منوذج احلبارى ،طيور احلبارى
كنموذج رئي�سي للمحتوى التعليمي بهدف ا�ستك�شاف الق�ضايا املتعلقة
باال�ستدامة والإرث .ويعتمد النموذج على نهج التعلم املدمج ،الذي ميزج
التكنولوجيا والأدوات التعليمية املبتكرة لتوفري جت��رب��ة تعلم مميزة
للطالب من جميع �أنحاء الإم��ارات .وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،وبهدف �إثراء
معلومات الطالب ،مت ت�صميم الربنامج لإع��داد اجليل اجلديد من دعاة
احل�ف��اظ على البيئة متا�شياً م��ع �أه��داف الإم ��ارات لتحقيق اال�ستدامة.
وانعكا�ساً لهذه الأولوية الوطنية� ،أ�صبح من��وذج احلبارى مدجماً ب�شكل
كامل يف املنهاج الوطني لدولة الإمارات.

�صحة ت�ست�ضيف م�ؤمتر جمل�س التمري�ض الدويل نوفمرب املقبل
•• �أبوظبي-وام:

الهالل الأحمر تكرم طالبات مدر�سة منار الإميان اخلريية يف عجمان
•• عجمان -وام:

كرمت هيئة الهالل الأحمر  -فرع عجمان ،الفائزات من الطالبات وامل�شرفات
و�أولياء الأمور يف مدر�سة منار الإميان اخلريية اخلا�صة ،احلا�صالت على
جائزة عون للخدمة املجتمعية ،التي تنظمها الهيئة على م�ستوى الدولة
لغر�س مفاهيم العمل التطوعي والإن�ساين بني الطالب والتوعية ب�أهميته
يف امليدان الرتبوي وت�أهيل املجتمع الطالبي للم�ساهمة الفاعلة يف الربامج
والأن�شطة اخلريية.
ح�ضر حفل التكرمي ،ال�شيخ علي بن حممد بن علي النعيمي ،نائب الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة منار الإمي��ان اخلريية ،و�سعادة حارب العرياين،الأمني
العام للم�ؤ�س�سة ،و�سعادة نا�صر اجلنيبي ،املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة ،وفاطمة
املطرو�شي مديرة مدار�س منار الإمي��ان اخلريية اخلا�صة ،وحممد عمر
ال�شمري ،مدير الهالل الأحمر فرع عجمان وعدد من م�س�ؤويل الفرع.
وفاز فريق الهالل الطالبي ملدر�سة منار الإميان اخلريية املكون من 18
طالبة ،باملركز الأول على م�ستوى ال��دول��ة وع�ل��ى م�ستوى عجمان ،عن

فئة"م�شروع خدمة الأ��س��ر املتعففة" ،ويف فئة الطالب املبتكر ،ف��ازت رفا
حممد عقيل ،باملركز الثاين على الدولة واملركز الأول على �إمارة عجمان.
بينما فازت الدكتورة جنان حممود ،باملركز الثاين على �إمارة عجمان ،عن
فئة امل�شرف املتميز ،ويف فئة ويل الأمر املتميز ،فازت ال�سيدة �إميان كردي،
والدة �إحدى الطالبات ،باملركز الأول على �إمارة عجمان.
و�أ�شاد �سعادة نا�صر اجلنيبي بجهود ودور هيئة الهالل الأحمر الرائد يف
تعزيز روح امل�س�ؤولية املجتمعية وت�أ�صيل روح التعاون والتطوع لدى الن�شء
وجعله منهج حياة عندهم.
وقال �إن العطاء وم�ساعدة الآخرين هو نهج قيادتنا الر�شيدة التي ال ت�ألوا
جهداً يف تهيئة الفر�صة لأبناء الوطن للم�شاركة يف رفعة بالدهم والعمل
بروح الفريق الواحد لإجناح كل املبادرات واجلهود التي تبذلها الدولة لن�شر
العمل الإن�ساين وتقدمي كل عون لكل حمتاج.
و�أ� �ش ��ار �إىل �أن م��ؤ��س���س��ة م �ن��ار الإمي � ��ان اخل�ي�ري��ة ،ت�سعى ��ض�م��ن خطتها
اال�سرتاتيجية� ،إىل تعزيز روح العمل التطوعي وغر�س امل�س�ؤولية املجتمعية
يف نفو�س الن�شء و�إر�ساء ثقافة العمل التطوعي بني �أفراد املجتمع.

ت �� �س �ت �� �ض �ي��ف �� �ش ��رك ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
ل �ل �خ��دم��ات ال �� �ص �ح �ي��ة "�صحة"
وجمعية التمري�ض الإماراتية،
م�ؤمتر جمل�س التمري�ض الدويل
خ�لال الفرت م��ن  4 - 2نوفمرب
امل �ق �ب��ل ب �ه��دف ال �ن �ه��و���ض مبهنة
التمري�ض وتعزيز مكانة املمر�ضات
واملمر�ضني يف العامل.
وميثل جمل�س التمري�ض الدويل
وال� ��ذي �أن �� �ش��ئ ع ��ام  1899نحو
 27م �ل �ي��ون مم��ر���ض وممر�ضة
على م�ستوى ال�ع��امل وي�صل عدد
�أع �� �ض��ائ��ه �إىل ن�ح��و 130ع�ضواً
م ��ن ب �ي �ن �ه��م ج �م �ع �ي��ة التمري�ض
الإم��ارات�ي��ة و 13دول��ة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط.
و�أك� � � ��د ال� ��دك � �ت� ��ور ط � � ��ارق فتحي
ال ��رئ� �ي� �� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل�شركة
"�صحة" �أن ال �ك��ادر التمري�ضي
مي�ث��ل اجل ��زء الأك�ب��ر م��ن القوى
العاملة يف من�ش�آت �شركة "�صحة"
واملمر�ضني واملمر�ضات هم نقطة
االت �� �ص��ال الرئي�سية م��ع املر�ضى
الذين يراجعون من�ش�آت "�صحة"
وهم ركن �أ�سا�سي فيها.
وق��ال �إن �أح��د �أب ��رز الأ��ش�ي��اء التي
ي �ت��ذك��ره��ا امل��ر� �ض��ى ب �ع��د عودتهم
�إىل م�ن��ازل�ه��م ب�ع��د ت�ل�ق��ي العالج
يف م��راف��ق "�صحة" ه��و الرعاية
املتميزة واملعاملة الرحيمة التي
ت�ل�ق��وه��ا م��ن ال� �ك ��ادر التمري�ضي
والأث��ر الكبري الذي يرتكه الكادر

التمري�ضي عند املري�ض ،وهذا ما
�أظهرته نتائج البحوث والدرا�سات
اال�ستق�صائية وا�ستطالعات ر�ضا
املر�ضى التي �أجرتها "�صحة".
و�أعرب عن ترحيب �شركة "�صحة"
ب��ا��س�ت���ض��اف��ة جم�ل����س التمري�ض
ال � � ��دويل ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع جمعية
ال�ت�م��ري����ض الإم ��ارات� �ي ��ة ملناق�شة
�أف�ضل املمار�سات ومتكني الكادر
ال �ت �م��ري �� �ض��ي يف دول � ��ة الإم � � ��ارات
وامل�ن�ط�ق��ة و�إت ��اح ��ة ال�ف��ر��ص��ة لهم
للتعلم والنمو وهذا ميكن "�صحة"
من تعزيز جتربة املري�ض �أكرث مع
تواجد الكادر التمري�ضي يف بداية
رحلة املري�ض.
م � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا �أع � ��رب � ��ت عائ�شة
املهري رئي�سة جمعية التمري�ض
الإم ��ارات � �ي ��ة وامل ��دي ��ر التنفيذي
للتمري�ض يف �شركة "�صحة" عن
ثقتها يف �أن ي�ستفيد املمر�ضون
واملمر�ضات يف الإم��ارات واملنطقة
ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر م� ��ن ه � ��ذا احل� ��دث
ال �ب��ارز وي�ط�ل�ع��ون ع�ل��ى التجارب

ال��واق �ع �ي��ة مل ��ا ق��ام��ت ب ��ه ال� �ك ��وادر
التمري�ضية يف �أنحاء العامل خالل
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا .ورح �ب��ت بتعاون
جمعية التمري�ض الإم��ارات�ي��ة مع
جمل�س التمري�ض الدويل لإتاحة
الفر�صة للممر�ضني واملمر�ضات
من جميع �أنحاء العامل بالتوا�صل
مع بع�ضهم البع�ض وامل�ساهمة يف
م�ؤمتر هذا العام واال�ستفادة من
ال�ب�ح��وث وال��درا� �س��ات ال�ت��ي �سيتم
مناق�شتها.
من ناحيتها �أعربت �آنيت كينيدي
رئي�سة جمل�س التمري�ض الدويل
ع ��ن � �س��روره��ا ل�ل�ع�م��ل ج �ن �ب �اً �إىل
ج�ن��ب م��ع ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى امل�ؤمتر
يف دولة الإم��ارات لتحقيق �أهدافه
وتوفري الدعم وامل�ساندة للكوادر
التمري�ضية يف العامل.
وق��ال��ت �إن ال� �ك ��وادر التمري�ضية
يف ج �م �ي��ع �أن� �ح ��اء ال� �ع ��امل عملت
وم��ازال��ت تعمل ب�لا ك�ل��ل لتوفري
ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة والعناية
وال��راح��ة للمر�ضى خا�صة يف ظل

انت�شار ف�يرو���س " كوفيد،"-19
وي�أتي هذا امل�ؤمتر لتقدمي الدعم
وامل���س��ان��دة ل �ل �ك��وادر التمري�ضية،
وت �ع��زي��ز م �ك��ان �ت �ه��ا وال� �ث� �ن ��اء على
جهودها املتميزة خالل اجلائحة.
و�� �س� �ي� �ق ��ام امل� � ��ؤمت � ��ر حت� ��ت �شعار
"التمري�ض حول العامل" ويوفر
من�صة تفاعلية تت�ضمن حمتوىً
مهماً عرب جل�سات عامة وجل�سات
رئ�ي���س�ي��ة وم �ت��زام �ن��ة م��ع عرو�ض
ت �ق��دمي �ي��ة ون� � � ��دوات ك �م��ا ينتقل
احل��دث عرب مناطق خمتلفة من
ال �ع��امل يف �سل�سلة م��ن الأح� ��داث
احل �ي��ة وامل �� �س �ج �ل��ة ال �ت��ي �ستمنح
امل� �م ��ر�� �ض ��ات ال� �ف ��ر�� �ص ��ة لعر�ض
خرباتهن وابتكاراتهن.
ويتوقع �أن يكون امل�ؤمتر �أحد �أكرب
الأح ��داث املتعلقة بالتمري�ض �إذ
ت�ت���ض�م��ن ه ��ذه ال � ��دورة برناجماً
ع �ل �م �ي �اً وا�� �س ��ع ال �ن �ط��اق وكلمات
رئي�سية لعدد من القادة العامليني
و�صانعي ال�سيا�سات م��ن �أبرزهم
الأمني العام ال�سابق للأمم املتحدة
بان كي مون و�صاحبة ال�سمو امللكي
الأم�يرة منى احل�سني من اململكة
الأردن �ي��ة راع �ي��ة منظمة ال�صحة
ال�ع��امل�ي��ة للتمري�ض وال�ق�ب��ال��ة يف
منطقة �شرق املتو�سط?? ،ولورين
�أندروود ممر�ضة م�سجلة وع�ضوة
الكونغر�س الأم��ري�ك��ي بالإ�ضافة
ل�ل���س�ي��دة ع��ائ���ش��ة امل �ه��ري رئي�سة
ج�م�ع�ي��ة ال �ت �م��ري ����ض الإم ��ارات� �ي ��ة
وامل��دي��ر التنفيذي للتمري�ض يف
�شركة "�صحة".
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم166856 :
ب�إ�سم :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم166856 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163148 :
با�سم :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
بتاريخ2013/03/21 :
وامل�سجلة حتت الرقم163148 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163147 :
با�سم :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
بتاريخ2013/03/21 :
وامل�سجلة حتت الرقم163147 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165753 :
با�سم :الفردان لل�صرافة
وعنوانه� :ص.ب ، 2095 .دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ2012/11/27 :
وامل�سجلة حتت الرقم165753 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/12/20وحتى تاريخ2031/12/20 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/02وحتى تاريخ2031/10/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/02وحتى تاريخ2031/10/02 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 36:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/12/17وحتى تاريخ2031/12/17 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163722 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163722 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163721 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163721 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم44523 :
ب�إ�سم  :ا�ستيكو الدارة العقارات
وعنوانه� :ص.ب ، 65361.دبي  ،الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت الرقم 44523 :بتاريخ2002/04/20 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم166857 :
ب�إ�سم :يونيليفر �آي بيه هولدينجز بي.يف
وعنوانه :وينا  3013 ، 455ال روتردام  ،هولندا.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم166857 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 14:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 36:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/01وحتى تاريخ2031/10/01 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 29:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/12/20وحتى تاريخ2031/12/20 :
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منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163726 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163726 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163725 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163725 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163724 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163724 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163723 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163723 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 28:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 25:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 18:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 16:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
EAT 58958

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
EAT 58957

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
EAT 58956

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
EAT 58955

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163730 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163730 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163729 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163729 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163728 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163728 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163727 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163727 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 12:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 9:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 37:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
EAT 58962

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
EAT 58961

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
EAT 58960

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
EAT 58959

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163734 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163734 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163733 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163733 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163732 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163732 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163731 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163731 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 25:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 18:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 16:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 14:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

اجلمعة  1أكتوبر  2021م  -العـدد 13355

�أخبـار الإمـارات
بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ً
�سوقا افرتا�ضية
لدعم املهن املنزلية وم�شاريع الأ�سر املنتجة
•• �أبوظبي –الفجر:

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي ،التابعة لدائرة البلديات والنقل ،من خالل مركز التواجد البلدي -مدينة
خليفة ،فعالية "ال�سوق االفرتا�ضية" عن بُعد ،بهدف دعم و�إب��راز املهن املنزلية وم�شاريع الأ�سر املنتجة،
وتعزيز امل�شاركة املجتمعية ،وك��ذل��ك تعزيز امل�س�ؤولية االجتماعية والتوا�صل م��ع خمتلف فئات و�شرائح
املجتمع .وا�ستهدفت الفعالية االفرتا�ضية ا�ستقبال عدد من �سيدات الأ�سر املنتجة �صاحبات الرخ�ص التجارية
للم�شاريع املنزلية مل�شاركة املجتمع ق�ص�ص جناحهن والتعريف عن املنتجات التي يقدمنها ،وكذلك اال�ستماع
�إىل �آراء وتطلعات ومقرتحات �أفراد املجتمع الذين ح�ضروا ال�سوق االفرتا�ضية حول هذه امل�شاريع وفوائدها
االقت�صادية على الأ�سر املنتجة يف رفع م�ستوى الدخل ،وكيفية االرتقاء بها والرتويج لها وملنتجاتها.
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عمار النعيمي ي�صدر قرارا ب�ش�أن تخفي�ض ر�سوم ت�سجيل الع�ضوية يف غرفة عجمان
•• عجمان-وام:

�أ� �ص��در ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �م��ار ب��ن ح�م�ي��د ال�ن�ع�ي�م��ي ويل عهد
عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي القرار الأم�يري رقم 20
ل�سنة  2021ب�ش�أن تخفي�ض ر�سوم ت�سجيل الع�ضوية يف
غرفة جتارة و�صناعة عجمان للمن�ش�آت اجلديدة املرخ�صة
يف املناطق احل��رة �ضمن الباقات الت�سويقية ملعر�ض �إك�سبو
. 2020
ون ����ص ال �ق��رار ع�ل��ى تخف�ض ر� �س��وم ت�سجيل ال�ع���ض��وي��ة يف
غرفة جتارة و�صناعة عجمان للمن�ش�آت اجلديدة املرخ�صة

يف املناطق احل��رة �ضمن الباقات الت�سويقية ملعر�ض �إك�سبو
 2020بن�سبة  50%يف حال طلبت الت�سجيل خالل الفرتة
من تاريخ � 1أكتوبر  2021وحتى  31مار�س . 2022
ويعمل بهذا القرار من تاريخ � 1أكتوبر  2021وين�شر يف
اجلريدة الر�سمية.
وي�أتي القرار يف �إط��ار ال�سيا�سة االقت�صادية التي تنتهجها
حكومة الإمارة وفقا خلطتها الإ�سرتاتيجية وبعد االطالع
ع�ل��ى امل��ر� �س��وم الأم �ي�ري رق��م  11ل�سنة  2011ب�إ�صدار
القانون امل��ايل حلكومة عجمان والئحته التنفيذية ،وعلى
املر�سوم الأمريي رقم  15ل�سنة  2012ب�ش�أن دائرة املالية

يف عجمان وتعديالته وعلى املر�سوم الأمريي رقم  4ل�سنة
 2014ب�ش�أن �إعادة تنظيم املجل�س التنفيذي لإمارة عجمان
وتعديالته وعلى املر�سوم الأم�ي�ري رق��م  2ل�سنة 2018
ب���ش��أن جل�ن��ة الت�شريعات يف �إم ��ارة ع�ج�م��ان وع�ل��ى املر�سوم
الأم�ي�ري رق��م  4ل�سنة  2018ب�ش�أن �إع ��ادة تنظيم غرفة
جتارة و�صناعة عجمان وتعديالته وعلى املر�سوم الأمريي
رقم  1ل�سنة 2019ب�ش�أن الر�سوم وال�ضرائب والغرامات يف
�إم��ارة عجمان وعلى القرار الأم�يري رقم  4ل�سنة 2018
ب�ش�أن ر�سوم خدمات غرفة جتارة و�صناعة عجمان وتعديالته
وبنا ًء على موافقة جلنة الت�شريعات.

الإمارات وكندا تعقدان الدورة الثانية للجنة القن�صلية امل�شرتكة
•• �أبوظبي-وام:

ع �ق��دت دول ��ة الإم� � ��ارات وك �ن��دا �أم�س
الأول الدورة الثانية للجنة القن�صلية
امل�شرتكة بينهما ا�ستكما ًال للجهود
احل �ث �ي �ث��ة م ��ن ال �ط��رف�ي�ن ن �ح��و دفع
وتر�سيخ ال�ت�ع��اون يف جميع املجاالت
القن�صلية امل�شرتكة لرعاية وخدمة
مواطني البلدين .وت��ر�أ���س االجتماع
م ��ن ج��ان��ب دول � ��ة الإم� � � ��ارات �سعادة
في�صل ل�ط�ف��ي وك �ي��ل وزارة م�ساعد
لل�ش�ؤون القن�صلية يف وزارة اخلارجية
وال� �ت� �ع ��اون ال � � ��دويل ،ف �ي �م��ا تر�أ�ست
اجل ��ان ��ب ال� �ك� �ن ��دي �� �س� �ع ��ادة مار�سي
جرو�سمن �سفرية كندا لدى الدولة.
ون �ق��ل � �س �ع��ادة ف�ي���ص��ل ل�ط�ف��ي حتيات البلدين يف املجال القن�صلي ،كما نقل
�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان �سعادته �أم�ن�ي��ات��ه بالتوفيق والنجاح
وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون ال ��دويل لهذا االجتماع ،م�ؤكدا على العالقات
و�إ�شادته بعمق العالقات الثنائية بني اال�سرتاتيجية والتاريخية القائمة

ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال���ص��دي�ق�ين وال �ت��ي مت
�صونها ب�ن��ا ًء على رغ�ب��ة م�شرتكة يف
تر�سيخ �أ�س�س التعاون امل�شرتك .وبحث
اجلانبان عدداً من املوا�ضيع القن�صلية

امل�شرتكة وناق�شا �سبل تعزيز التعاون
القن�صلي ،ال�سيما التحديات املرتبطة
ب�سبل تقدمي رع��اي��ة قن�صلية �أف�ضل
مل��واط�ن��ي البلدين يف ظ��ل م��ا ي�شهده

ال � �ع ��امل ب �� �س �ب��ب ك��وف �ي��د  .19كما
�أ� �ش��اد ��س�ع��ادة في�صل لطفي باجلهود
الإم��ارات�ي��ة الكندية امل�شرتكة والتي
��س��اه�م��ت يف ت�خ�ط��ي امل��راح��ل الأوىل

لتف�شي جائحة كوفيد ،-19مما �ش ّكل
نقلة نوعية يف العالقات الثنائية بني
البلدين و�أ�سهم يف تر�سيخها وامل�ضي
ب�ه��ا ق��دم �اً ،م ��ؤك��دا ح��ر���ص واهتمام

دول ��ة الإم � � ��ارات ب��ا��س�ت�ك�م��ال وتعزيز
ه��ذه اجل �ه��ود وامل���س��اع��ي فيما يخدم
م�صالح مواطني البلدين ال�صديقني.
وم��ن جانبها� ،أ� �ش��ادت �سعادة مار�سي
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جرو�سمن بتطور العالقات الثنائية
بني البلدين خالل ال�سنوات املا�ضية،
خ��ا��ص��ة ج�ه��ود دول ��ة الإم � ��ارات خالل
�أزم � � ��ة كوفيد -19ال �ع��امل �ي��ة حيث
وفرت جميع �سبل ال�سالمة والرعاية
لت�سهيل �إع��ادة مواطنيها �إبان الأزمة
..كما �أ��ش��ادت بتجربة دول��ة الإمارات
والتي تعد من التجارب الرائدة يف هذا
املجال ،م�ؤكد ًة �أن بالدها تطمح �إىل
تطوير التعاون وتبادل اخل�برات مع
دول��ة الإم ��ارات مبا يعود بالنفع على
م��واط�ن��ي البلدين ،وي�ع��زز العالقات
الثنائية بني البلدين ال�صديقني.
و�� �ش ��ارك يف االج �ت �م��اع مم �ث �ل��ون عن
�إدارات وزارة اخل��ارج �ي��ة والتعاون
ال ��دويل ووزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،والهيئة
االحتادية للهوية واجلن�سية ،ووزارة
ال �ع��دل ،و��ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي للخدمات
ال�صحية يف دولة الإمارات.

بلدية مدينة العني تنفذ دوار �أك�سبو 2020

•• العني-وام:

�أعادت بلدية مدينة العني تطوير دوار الكرة االر�ضية يف منطقة و�سط املدينة
ليعرب عن حدث �أك�سبو . 2020
ي�أتي تنفيذ امل�شروع ملواكبة احل��دث العاملي الأب��رز يف الدولة وال�تروي��ج ل��ه .و
�شملت �أعمال التطوير تركيب �شعارات �أك�سبو يف بداية اجلزر الو�سطية لل�شوارع
املحيطة بالدوار بارتفاع � 3أمتار وعلى برج الكرة االر�ضية البالغ طوله 28
مرتا  ،وت�صميم وتركيب قبة م�ضيئة ب�شعار �أك�سبو بقطر  12مرتا وارتفاع 6
�أمتار با�ستخدام مادة الأملنيوم امل�صبوب التي تتميز مبقاومة ال�صد�أ والتغيريات
املناخية .كما ت�ضمنت �أعمال التطوير ا�ستخدام مادة احلديد ب�سماكة  3مل ،

والتي متيزت بنظام طالء مقاوم لل�صد�أ وعزل تام للألوان  ،مع تزويد حميط
ال ��دوار مبج�سمات ل�شخ�صيات �أك�سبو التي متثلت يف الطفلني الإماراتيني
«را�شد» و«لطيفة» و�شجرة الغاف «�سالمة» و«الأمناء الثالثة» امل�س�ؤولني عن
�أجنحة الفر�ص والتنقل واال�ستدامة  ،بالإ�ضافة اىل جتميل الدوار بالزراعات
التجميلية املنا�سبة وا�ستخدام �إ�ضاءة  LEDوالتي تتميز بنظام عزل للإ�ضاءات
من الرطوبة واملاء باللون الأزرق واللون الأبي�ض الدافئ ،مع ا�ستخدام �إ�ضاءات
احلدائق املركزة لإ�ضاءات املج�سمات مبوا�صفات عالية.
و ق��ام الفريق الفني امل�شرف على م�شروع التطوير بتفعيل �شا�شات عر�ض
الكرتونية للعد التنازيل الفتتاح معر�ض اك�سبو  ، 2020عالوة على عر�ض
فيلم يحكي ق�صة ال�شخ�صيات الرمزية الأ�سا�سية للحدث العاملي ال�ضخم .

تزامنا مع يومهم العاملي

م�شيدة بدعم رئي�س الدولة ونائبه لأ�صحاب الهمم

جمعية الإمارات ملتالزمة دوان تطلق حملة ً
«معا لتحرير القدرات الكامنة» ال�شارقة للمدن املراعية لل�سن ت�سلط ال�ضوء على
ً
خمرجات ا�سرتاتيجياتها لـ 2023-2021
احتفاال ب�شهر التوعية مبتالزمة داون
•• دبي -الفجر

تنطلق عاملياً وبدولة الإم��ارات العربية املتحدة فعاليات �شهر �أكتوبر �شهر
التوعية مبتالزمة داون من خالل حملة " معا لتحرير القدرات الكامنة"
وذلك لل�سنة الرابعة على التوايل
ج��اء ذل��ك يف ت�صريح للدكتورة م�ن��ال ج�ع��رور رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
الإم��ارات ملتالزمة داون وقالت :ت�أتي هذه احلملة وعلى مدار �شهر �أكتوبر
مواكبة ملا تقوم به املنظمات وجمعيات ذوي متالزمة داون على م�ستوى العامل
من توعية وتر�سيخ للحقوق وما ي�ستحقه ذوي متالزمة داون من م�ستقبل
واعد وم�شرق،ن�سعى دوماً لرتجمة �شعارنا فع ً
ال وعلى كافة امل�ستويات فتحرير
قدراتهم الكامنة والرتكيز على اجنازاتهم وتوعية املجتمع ركيزة �أ�سا�سية يف
االرتقاء باخلدمات املقدمة لهم ومتكينهم ودجمهم على كافة امل�ستويات.
و�أ�شادت جعرور بالدعم الكبري الذي توليه القيادة الر�شيدة لأ�صحاب الهمم،
من خالل �سن القوانني والت�شريعات وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات التي تعزز
من الوعي املجتمعي يف جمتمع متما�سك والعمل على تعزيز م�شاركة �أ�صحاب
الهمم يف اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية لت�سهم يف حتقيق امل�ستهدفات
يف جم��االت ال�صحة والتعليم واحل�م��اي��ة االجتماعية وال�ت��وظ�ي��ف والبيئة
امل�ؤهلة والتي ت�ؤدي �إىل متتع �أ�صحاب الهمم باال�ستقاللية والتمكني والدمج

وامل�ستوى املعي�شي الالئق و�ضمان حقهم يف احلياة الكرمية.
و�شددت جعرور على حر�ص جمعية الإمارات ملتالزمة داون من خالل جهودها
التطوعية على االلتزام بتمكني ودمج هذه الفئة �إمياناً بهم ومبا يتمتعون به
من قدرات ومواهب متنوعة حتتاج �إىل �صقل ،بدءاً من مرحلة التدخل املبكر
والت�أهيل املتخ�ص�ص لتنميتهم وتطويرهم يف املجاالت النمائية مروراً بالدمج
التعليمي وانتها ًء بت�أهيلهم املهني ودجمهم الكامل يف املجتمع ك�أع�ضاء فاعلني
فيه .ويت�ضمن احتفال اجلمعية ب�شهر �أكتوبر �شهر التوعية مبتالزمة داون
جمموعة متنوعة من الفعاليات والأن�شطة وور�ش العمل التخ�ص�صية التي
تركز على ذوي متالزمة داون �أنف�سهم وعلى �أ�سرهم وعلى املجتمع ب�شكل عام،
وجمموعة من املبادرات املتميزة ت�شمل معر�ض لر�سوماتهم وعر�ض ملواهبهم
وجمموعة من اللقاءات املميزة مع �شركاء ومتطوعني.
وي��أت��ي ه��ذا ال�ع��ام مم�ي��زاً ب�ج��دارة حيث �سيعقد الكونغر�س العاملي ملتالزمة
داون دبي  2021لأول مرة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف الفرتة
م��ن  20-18نوفمرب ،2021حيث ي�شكل ه��ذا الكونغر�س �أهمية بالغة
ل�شموليته يف تغطية كافة املحاور التي تهم ذوي متالزمة داون يف جماالت
ال�صحة والتعليم واحلماية االجتماعية والتوظيف والبيئة امل�ؤهلة بالإ�ضافة
�إىل توفري م�ساحة كبرية ل��ذوي متالزمة داون �أنف�سهم لعر�ض مواهبهم
و�إجنازاتهم والتحدث عنها.

تزامن ًا مع اليوم العاملي للم�سنني

دائرة تنمية املجتمع ت�ؤكد دور كبار املواطنني يف ترابط املجتمع ومتا�سكه
د .مغري اخلييلي :رعاية كبار املواطنني واملقيمني واجب ًا على �أفراد املجتمع ككل

•• �أبوظبي-الفجر:

� �ش��ارك��ت دائ� � ��رة ت �ن �م �ي��ة امل �ج �ت �م��ع يف
�أب��وظ �ب��ي االح �ت �ف��ال ب��ال �ي��وم العاملي
ل�ل�م���س�ن�ين ال� ��ذي ي ��واف ��ق الأول من
�أك�ت��وب��ر م��ن ك��ل ع ��ام ،وذل ��ك يف �إطار
حر�ص ال��دائ��رة على االرت�ق��اء بجودة
ح�ي��اة "كبار امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين يف
الإم ��ارة ،وت��وف�ير كافة احتياجاتهم،
باعتبارهم الرثوة احلقيقية للوطن،
و�أ�سا�س الأ�سرة واملجتمع ،ولهم الدور
ال�ك�ب�ير يف و��ض��ع ال��رك��ائ��ز الأ�سا�سية
لبناء الدولة وت�شييد �أركانها.
وبهذه املنا�سبة� ،أك��د معايل الدكتور
مغري خمي�س اخلييلي ،رئي�س دائرة
تنمية املجتمع ،حر�ص ال��دائ��رة على
توفري كافة �سبل الرعاية واالهتمام
ب�ف�ئ��ة ك �ب��ار امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين يف
�إم� ��ارة �أب��وظ�ب��ي و��ض�م��ان م�شاركتهم
ال�ف��اع�ل��ة وامل���س�ت�م��رة ��ض�م��ن الن�سيج
املجتمعي يف ال��دول��ة ،م�شرياً �إىل �أن
ال��دائ��رة ت�ضطلع مب�س�ؤوليتها جتاه
كبار املواطنني الذين ي�شكلون �أ�سا�ساً
حقيقياً ل�تراب��ط الأ��س��رة ومتا�سكها،
ح �ي��ث ت�ع�م��ل ال ��دائ ��رة ب���ش�ك��ل د�ؤوب

ومتوا�صل على رفع معدالت ال�سعادة
والرفاهية لكبار املواطنني واملقيمني
يف الإمارة واالرتقاء بجودة حياتهم يف
خمتلف املجاالت.
و�أ��ض��اف معاليه �أن قيادتنا الر�شيدة
لها الف�ضل الكبري يف تعزيز مفاهيم
االه�ت�م��ام بكبار امل��واط�ن�ين واملقيمني
يف ال��دول��ة وت��وف�ير �أ�سا�سيات العي�ش
ال �ك��رمي ل �ه��م ،وذل ��ك ت �ق��دي��راً للدور
الكبري ال��ذي لعبوه يف بناء املجتمع
وت �ع��زي��ز مت��ا��س�ك��ه وحت�ق�ي��ق التنمية
واالزده� � ��ار يف ال �ق �ط��اع��ات التنموية
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،الف �ت �اً �إىل �أن توجيهات

القيادة الر�شيدة عززت احلافز لدينا
للعمل على تطوير جودة حياة الأ�سرة
وو��ض��ع م �ب��ادرات نوعية حتقق لكبار
املواطنني واملقيمني الدعم ومتكنهم
من العي�ش مب�ستوى الئق يف املجتمع.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن دائ ��رة تنمية املجتمع
ت�ؤمن ب��دور كافة الأف��راد يف االرتقاء
مب�سرية التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة،
وامل�شهد املزدهر الذي يعي�شه جمتمع
�إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ،وال� ��ذي ي �ق��وم على
متا�سك الأ��س��رة وت��راب��ط املجتمعات،
ومن هنا ي�أتي دور القطاع االجتماعي
يف �إر� �س��اء منظومة اجتماعية تت�سم
باملرونة والفاعلية ،وخلق جيل متعلم
وم�ث�ق��ف و��ص�ح��ي وواع مب�س�ؤولياته
وح �ق��وق��ه وواج �ب��ات��ه جت ��اه جمتمعه
ووط �ن��ه .و�أو� �ض��ح معاليه �أن م�ؤ�شر
ال �� �س �ع��ادة ل�ف�ئ��ة ك �ب��ار ال �� �س��ن الذين
تتجاوز �أعمارهم � 60سنة وم��ا فوق
بلغ  7.75من  10بنا ًء على نتائج
خم��رج��ات ا�ستبانة ج ��ودة احل �ي��اة يف
دورت�ه��ا الثانية ،حيث �إنهم ي�شعرون
ب���س�ع��ادة �أك�ث�ر ب��امل�ق��ارن��ة م��ع الفئات
العمرية الأق��ل ،ويعتمد ذلك امل�ؤ�شر
ع�ل��ى ع�ن��ا��ص��ر رئ�ي���س�ي��ة ك��ال��ر��ض��ا عن

احلياة وال�سكن ،والوقت املثايل الذي
يق�ضوه م��ع عائالتهم والأ�صدقاء،
وم� ��دى � �ش �ع��وره��م ب ��الأم ��ن والأم � ��ان
والراحة .و�أكد معاليه �ضرورة تقدمي
الدعم لكبار املواطنني ومتكينهم من
موا�صلة العطاء و�ضمان م�شاركتهم
ال�ف��اع�ل��ة وامل���س�ت�م��رة ��ض�م��ن الن�سيج
املجتمعي ،والتي تتما�شى مع �أجندة
ال�سيا�سة الوطنية لكبار املواطنني،
حيث �ستمثل �سيا�سة كبار املواطنني،
النموذج الأمثل للجهود التي تبذلها
�إمارة �أبوظبي نحو توفري �أق�صى �سبل
العي�ش الكرمي لكافة �شرائح املجتمع.
ويف ه��ذا ال���ص��دد ،تعمل دائ��رة تنمية
امل�ج�ت�م��ع يف �أب��وظ �ب��ي ب��ال �ت �ع��اون مع
ال�شركاء يف كافة امل�ؤ�س�سات واجلهات
القائمة على رعاية امل�سنني بالدولة،
ورفع م�ستوى الوعي بالتحديات التي
ت��واج��ه ك�ب��ار ال���س��ن و�إي �ج��اد احللول
املنا�سبة لها� ،إ�ضافة �إىل تقدمي رعاية
ف��ائ�ق��ة اجل ��ودة يف خمتلف اجلوانب
االجتماعية وال�صحية والنف�سية التي
ت��زي��د م�ستوى رف��اه�ي�ت�ه��م� ،إذ ُتعترب
ال�سن والعناية بهم واجباً
رعاية كبار ّ
على كل فرد من �أفراد املجتمع.

•• ال�شارقة-الفجر:

ارت�ف�ع��ت ح�صيلة االجن� ��ازات املقدمة
لكبار ال�سن يف �إم��ارة ال�شارقة ،والتي
ي�شرف عليها ويتابعها مكتب ال�شارقة
مراعية لل�سن التابع لدائرة اخلدمات
االجتماعية يف ال�شارقة ،والذي ت�أ�س�س
يف  ،2017بعد ان�ضمام ال�شارقة �إىل
ال�شبكة العاملية للمدن املراعية لل�سن،
حيث تعترب ال�شارقة املدينة العربية
الأوىل وال��وح�ي��دة املن�ضمة لل�شبكة،
وتختلف معايري و��ش��روط االن�ضمام
�إىل ه ��ذه ال���ش�ب�ك��ة ،ع��ن غ�ي�ره��ا من
ال�شبكات واملدن العاملية ،مثل ال�صحة
�أو الطفولة وذوي الإع��اق��ة وغريها،
لكونها تعتمد على مبد�أ اال�ستدامة
واال�� �س� �ت� �م ��راري ��ة وج � � ��ودة اخل ��دم ��ات
امل �ق��دم��ة ل �ه��ذه ال �ف �ئ��ة� ،أم� ��ا الأخ� ��رى
فتعتمد على معايري وح�سابات رقمية
خمتلفة .وك�شفت ا�سماء اخل�ضري
م��دي��ر م�ك�ت��ب امل ��دن امل��راع �ي��ة لل�سن،
التابع لدائرة اخلدمات االجتماعية يف
ال�شارقة ،عن بع�ض خمرجات اخلطة
اال�سرتاتيجية  2023-2021والتي
يتم العمل بها وتنفيذها بالتعاون مع
القطاع احلكومي واخلا�ص واالحتادي
بعد االنتهاء م��ن ا�ستيفاء خمرجات
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة الأوىل -2017
 ،2020واملكونة من  189معايريا
موزعا على  8حماور رئي�سة� ،إ�ضافة
اىل عدة مبادرات حققنا ن�سبة �إجناز
ك �ب�يرة ف�ي�ه��ا ،وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا :الأماكن
ال�ع��ام��ة ال���ص��دي�ق��ة ل�ك�ب��ار املواطنني،
وم � �ب� ��ادرة م �� �س��اك��ن م��راع �ي��ة لل�سن،
وم� �ب ��ادرة ��ش�ي�خ��وخ��ة ن���ش�ط��ة وفعالة
ل �� �ض �م��ان م �� �ش��ارك��ة ك �ب��ار املواطنني
املجتمعية ،ومبادرة �شيخوخة معافاة،
وم �ب��ادرة "م�ؤ�س�سات �صديقة لكبار
املواطنني" وغ�يره��ا م��ن املبادرات.
وتعقب ب��ال�ق��ول ،حاليا� ،أط�ل��ق مكتب
امل ��دن امل��راع �ي��ة ل�ل���س��ن ،ا�سرتاتيجية
 ،2023-2021وتت�ضمن �أهدافها
وغاياتها� ،إيجاد بيئة مثلى تتيح لكبار
امل��واط �ن�ين اال� �س �ت �ف��ادة م��ن مواردها
ب �� �س �ه��ول��ة وحت �� �س�ي�ن ن��وع �ي��ة احلياة
ل�ه��م وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ت�ط��وي��ع كافة
الإم �ك��ان �ي��ات لأداء ج�م�ي��ع الأن�شطة
واخل � ��دم � ��ات ال� �ت ��ي ت �� �ض �م��ن حتقيق
دجمهم يف املجتمع .وتطوير املبادرات
واخل��دم��ات امل��راع�ي��ة لل�سن ،وتعزيز
م�س�ؤولية القطاع اخلا�ص نحو كبار
املواطنني ،ون�شر ثقافة معايري املدن

امل��راع �ي��ة ل�ل���س��ن يف ال �� �ش��ارق��ة ،ورفع
الوعي املجتمعي حول مراعاة ال�سن،
ومتكينهم م��ن م�شاركة خرباتهم يف
املجتمع بالإ�ضافة �إىل �إطالق مبادرات
ت���س��اه��م يف �إدم ��اج� �ه ��م .وا�ستطردت
بالقول ،تهدف اخلطة اال�سرتاتيجية
احلالية  ،2023-2021اىل تطوير
اخلدمات املوجهة لكبار املواطنني يف
كافة القطاعات ،و�ضمان ا�ستدامتها
يف جم � � ��ال امل � �� � �س� ��اح� ��ات اخل ��ارج� �ي ��ة
والأبنية والنقل والإ�سكان وامل�شاركة
االج�ت�م��اع�ي��ة واالح �ت��رام واالندماج
االج� �ت� �م ��اع ��ي وامل � �� � �ش� ��ارك� ��ة امل ��دن �ي ��ة
وال�ت��وظ�ي��ف واالت �� �ص��االت واملعلومات
والدعم املجتمعي واخلدمات ال�صحية،
كما مت الأخ ��ذ بعني االع�ت�ب��ار �أهمية
ت�ق��دمي �أن���ش�ط��ة ت�خ��دم م�ع��اي�ير املدن
املراعية لل�سن ال���ص��ادرة م��ن منظمة
ال�صحة العاملية� .إ�ضافة �إىل متكينهم
م��ن االن ��دم ��اج يف امل�ج�ت�م��ع وت�شارك
اخل�برات بتعزيز البيئية الت�شريعية
الداعمة واحلامية حلقوقهم .والعمل
على ن�شر الوعي املجتمعي لال�ستعداد
ملواجهة انقالب الهرم الدميوغرايف
ل�صالح كبار املواطنني ب�سبب الت�شيخ
ال���س��ري��ع لل�سكان وال�ت��و��س��ع يف املدن
وت �ط��ور ال��رع��اي��ة ال�صحية لل�سكان.
وكذلك العمل على تطوير اخلدمات
املوجهة لهذه الفئة يف كافة القطاعات
و�ضمان ا�ستدامتها يف جمال امل�ساحات
اخلارجية والأبنية والنقل والإ�سكان
وامل �� �ش��ارك��ة االج �ت �م��اع �ي��ة واالح �ت��رام
واالن� ��دم� ��اج االج �ت �م��اع��ي وامل�شاركة
امل ��دن� �ي ��ة وال �ت ��وظ �ي ��ف واالت� ��� �ص ��االت
وامل � �ع � �ل� ��وم� ��ات وال � ��دع � ��م املجتمعي
واخل � � ��دم � � ��ات ال� ��� �ص� �ح� �ي ��ة ،واب� �ت� �ك ��ار
مبادرات م�ؤثرة يف خدمة ورف��اه كبار

امل��واط�ن�ي�نن ،وزي ��ادة م�شاركة القطاع
اخل��ا���ص يف ط��رح خ��دم��ات لهم لدعم
االن�ف��اق احل�ك��وم��ي ،و�ضمان االلتزام
ب��امل�ع��اي�ير ال��دول �ي��ة ل�ل�م��دن املراعية
لل�سن بني امل�ؤ�س�سات واجلهات العاملة
يف الإمارة ،وتعزيز الثقافة املجتمعية
ح��ول جمتمع ي��راع��ي ال�سن ،وكذلك
تعزيز الت�شريعات ال�ضامنة مل�شاركة
و�إدم � ��اج ك�ب��ار امل��واط �ن�ين يف املجتمع،
وتطوير �سيا�سة ل�ضمان حقوقهم.
وت�ع�ق��ب اخل���ض��ري ب��ال �ق��ول :والأم ��ر
امل �ه��م ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ن��ا ،ه��و ال�ع�م��ل على
ت��وف�ي�ر ب �ي �ئ��ة ت�ق�ن�ي��ة ل �ك �ب��ار امل�سنني
وم���س��اع��دت�ه��م ع�ل��ى اال� �س �ت �ف��ادة منها
وت�سخريها حلمايتهم ،وا�ستخدامها
للح�صول على خدمات متميزة توفر
عليهم الكثري من امل�شقة .وجتلى هذا
االه�ت�م��ام يف تخ�صي�ص ملتقى كبار
ال�سن ال�سنوي والذي تنظمه الدائرة
يوم اخلمي�س املوافق ،2021/9/30
حت��ت �شعار "املجتمع ال��رق�م��ي لكبار
ال�سن" وي �ق��ام يف ا��س�تراح��ة ال�سحب
يف مدينة خ��ورف�ك��ان للم�شاركني من
االخ�صائيني ،و�إفرتا�ضيا للجمهور،
م��ن التا�سعة �صباحا وح�ت��ى الثانية
من بعد الظهر .و�سيتناول الباحثني
خ�لال��ه� ،إ��ش�ك��ال�ي��ة ال �ف �ج��وة الرقمية
يف جمتمع ك�ب��ار ال���س��ن ،وم�ستجدات
اخل��دم��ات الرقمية لهم يف تدخالت
ح �م��اي �ت �ه��م ودور ال ��رع ��اي ��ة وب ��رام ��ج
ال��رع��اي��ة امل�ن��زل�ي��ة و��ش�ب�ك��ات الرعاية
امل�ؤ�س�سية� ،إ�ضافة اىل حمور م�ستقبل
اخل� ��دم� ��ات ال��رق �م �ي��ة ل �ك �ب��ار ال�سن
وحتدياتها.
ثمانية حماور
ون��وه��ت ع��ائ���ش��ة ه��ا��ش��م ن��ائ��ب مدير

امل �ك �ت��ب ،ب�ب�ع����ض الإجن � � ��ازات الهامة
التي حققها املكتب ،و�أهمها التوا�صل
ال�ف�ع��ال م��ع ال�شبكة ال�ع��امل�ي��ة للمدن
املراعية لكبار ال�سن ،وتبادل اخلربات
واملمار�سات مع �أع�ضاءها ،حيث قمنا
بن�شر  70ممار�سة ب�ين الأع���ض��اء يف
ال�شبكة ،وكذلك نقل ممار�سات وجتارب
عاملية للجهات واملن�سقني عددها 98
مم��ار� �س��ة ،وا��س�ت���ض��اف��ة ممثلي بع�ض
امل��دن لنقل تلك التجارب واملمار�سات
حتت عنوان �أف�ضل املمار�سات العاملية.
اىل ان ن�سبة االجناز يف اال�سرتاتيجية
ال �� �س��اب �ق��ة  2020-2017بلغت
ح �ت��ى الآن  87%وه� ��ي متنا�سقة
م��ع امل�ح��اور الثمانية للمدن املراعية
لل�سن ،املتمثلة يف امل�ساحات اخلارجية
والأبنية ،والنقل ،والإ�سكان ،وامل�شاركة
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ،واالح � �ت� ��رام والإدم � � ��اج
االج� �ت� �م ��اع ��ي ،وامل� ��� �ش ��ارك ��ة املدنية
والتوظيف ،واالت�صاالت واملعلومات،
وال� � ��دع� � ��م امل �ج �ت �م �ع ��ي واخل � ��دم � ��ات
ال�صحي.
و�أك ��دت ب ��أن مكتب ال�شارقة مراعية
ل �ل �� �س��ن ،و� �ض ��ع خ �ط��ة ا�سرتاتيجية
واق �ع �ي��ة وط �م��وح��ة مل�ت��اب�ع��ة ع�ضوية
�إمارة ال�شارقة لل�شبكة العاملية للمدن،
تركز على �أرب��ع غايات� ،أولها ،تطوير
اخلدمات املوجهة لكبار ال�سن يف كافة
ال �ق �ط��اع��ات و� �ض �م��ان ا��س�ت��دام�ت�ه��ا يف
حماور املدن املراعية لل�سن ،ومت اجناز
 % 99م�ن�ه��ا .وث��ان�ي��ا ،ن�شر الوعي
املجتمعي لال�ستعداد ملواجهة انقالب
ال �ه ��رم ال ��دمي ��وغ ��رايف ل �� �ص��ال��ح كبار
ال�سن ب�سبب الت�شيح ال�سريع لل�سكان
وال �ت��و� �س��ع يف امل ��دن وت �ط��ور الرعاية
ال�صحية لل�سكان ،بلغت ن�سبة االجناز
 ،% 94وثالثا ،متكني كبار ال�سن من
االندماج يف املجتمع وت�شارك اخلربات
بتعزيز البيئة الت�شريعية الداعمة
واحل��ام �ي��ة حل�ق��وق�ه��م وب �ل �غ��ت ن�سبة
االجن � ��از  ،82%وال �غ��اي��ة الرابعة،
حتقيق التميز الإداري لأعمال اللجنة
ل �� �ض �م��ان ت�ط�ب�ي��ق امل � �ب� ��ادرات لتهيئة
�إمارة ال�شارقة كمدينة مراعية لل�سن
و�أجنزت بن�سبة .100%
وث �م �ن��ت ه��ا� �ش��م ،اجل� �ه ��ود امل�شرتكة
ل��ر�ؤ��س��اء وم ��دراء وم���س��ؤويل خمتلف
اجلهات احلكومية واخلا�صة يف �إمارة
ال�شارقة ،والتي تقدم كل الإمكانيات
لأداء جميع الأن�شطة واخلدمات وفق
امل ��وارد املتاحة وال�ت��ي ت�ضمن حتقيق
�إدماج كبار املواطنني يف املجتمع.
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اتهام رو�سيا بعرقلة جلان املراقبة يف مناطق ال�صراع
•• الأمم املتحدة�-أ ف ب

10

قال دبلوما�سيون �إن التحقيقات التي جتريها جلان عدة من اخلرباء
مكلفة مراقبة االمتثال حلظر الأ�سلحة الذي تفر�ضه الأمم املتحدة
والعقوبات االقت�صادية يف مناطق ال�صراع مبا فيها م��ايل ،تعرقلها،
و�أحيانا لأ�شهر ،رو�سيا.
و�أو��ض��ح دبلوما�سي لوكالة فران�س بر�س طلب ع��دم ك�شف ا�سمه �أن
“الرو�س يقولون �إن ثمة نق�صا يف التنوع اجلغرايف” داخل اللجان و�أن
لديها حتيزا للغرب.
وج�م�ي��ع ال �ل �ج��ان ال �ت��ي ت��واج��ه ع��رق�ل��ة لعملها ه��ي يف ط ��ور جتديد
�أع�ضائها.

وت��أت��ي التعويقات الوا�ضحة فيما ت�سعى مو�سكو لتعزيز نفوذها يف
�إفريقيا ،خ�صو�صا يف البلدان الناطقة بالفرن�سية التي تعترب حتى
الآن يف منطقة النفوذ الفرن�سية ب�شكل مبا�شر.
وعملية تكليف خرباء يف اللجنة املعنية بجمهورية افريقيا الو�سطى
متوقفة منذ � 31آب�/أغ���س�ط����س .وانتهى تفوي�ض اللجنة اخلا�صة
بجمهورية الكونغو الدميوقراطية يف االول من �آب�/أغ�سط�س.
ويف مايل� ،سيكون على جلنة اخلرباء تعليق عملها � .أما بالن�سبة �إىل
جنوب ال���س��ودان ،فلم ين ّفذ �أي عمل حتقيقي منذ االول من متوز/
يوليو.
و�أدانت اللجنة املكلفة املراقبة يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى هذا العام
“االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان” املن�سوبة �إىل عنا�صر م�سلحة

�إيران جتري مناورات قرب احلدود مع �أذربيجان

تابعة ملجموعة فاغرن الأمنية الرو�سية اخلا�صة .ويعتقد �أن هذه
املجموعة مقربة من الكرملني وهي جتري حمادثات مع حكومة مايل
التي ي�سيطر عليها اجلي�ش لإر�سال عنا�صر �إىل هناك.
و�أ� �ش��ار دبلوما�سيون �إىل �أن رو�سيا منعت بع�ض اخل�ب�راء م��ن تويل
مراكزهم يف اللجان التي تتكون م��ن �أق��ل م��ن  10خ�براء يقدمون
تقارير منتظمة عن انتهاكات العقوبات .وق��ال دبلوما�سي من دولة
ع�ضو يف جمل�س الأم��ن التابع ل�ل�أمم املتحدة لوكالة فران�س بر�س
“هناك العديد من اخل�براء الأفارقة من بني ه�ؤالء” راف�ضا ذريعة
مو�سكو ب�أن اللجان منحازة للغرب.
ومل تتمكن وكالة فران�س بر�س على الفور من احل�صول على تعليق من
البعثة الرو�سية لدى الأمم املتحدة.

•• طهران�-أ ف ب

�أع�ل��ن اجلي�ش الإي ��راين �أم����س اخلمي�س �أن��ه �سيجري م �ن��اورات ع�سكرية
يف �شمال غ��رب البالد ق��رب احل��دود مع �أذربيجان اجلمعة ،بعد �أي��ام من
انتقادات وجهتها باكو لهذه اخلطوة .ونقلت وكالة الأنباء الر�سمية “�إرنا”
عن قائد القوات الربية للجي�ش العميد كيومرث حيدري قوله �إن املناورات
“�ستنطلق اليوم اجلمعة يف منطقة �شمال غرب البالد مب�شاركة وحدات
مدرعة ومدفعية وطائرات م�سرية وبدعم من مروحيات اجلي�ش» .و�أ�شار
اىل �أن هدفها “االرتقاء باجلهوزية القتالية للقوة الربية يف هذه املنطقة”،
من دون �أن يحدد مداها الزمني �أو اجلغرايف .وكان رئي�س �أذربيجان �إلهام
علييف انتقد يف حوار مع وكالة الأنا�ضول الرتكية للأنباء ن�شر االثنني،
�إجراء �إيران مناورات قرب حدود بالده ،معتربا �أنها “حدث مفاجئ جدا».
و�أ�ضاف “هذا حقهم ال�سيادي .ولكن ملاذا الآن ،وملاذا عند حدودنا؟».

لقاء جديد بني وا�شنطن ومو�سكو يف جنيف

ما بعد مريكل ..كيف �ستدير �أملانيا امللفات ال�شائكة؟

•• جنيف�-أ ف ب

•• برلني-وكاالت

مب �ل �ف��ات ال�لاج �ئ�ين والعالقات
مع وا�شنطن ومكافحة الإرهاب،
ت�ت�ح��دد ر�ؤي ��ة ال�ت�ح��ال��ف اجلديد
احل��اك��م يف �أمل��ان �ي��ا ،ال ��ذي يقوده
احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي
الفائز يف االنتخابات الربملانية،
وه� � ��ي م� ��ن �أ�� �ض� �خ ��م حمتويات
ال�ت�رك��ة ال�ث�ق�ي�ل��ة ال �ت��ي خ َّلفتها
امل�ست�شارة �أنغيال مريكل.
وظ� �ه ��ر  3م �ن��اف �� �س�ي�ن خلالفة
م�يرك��ل ،وه��م �أوالف �شولتز من
احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي،
و�أرمني ال�شيت من حزب االحتاد
ال��دمي �ق��راط��ي امل���س�ي�ح��ي ،وهما
امل��ر��ش�ح��ان الأوف ��ر ح�ظ��ا� ،إ�ضافة
�إىل امل��ر� �ش��ح ب ��رب ��وك م ��ن حزب
اخل�ضر.
و�أو� �ض �ح��ت ال�ن�ت��ائ��ج ف ��وز احلزب
اال�شرتاكي الدميقراطي بـ 25.7
ب��امل�ئ��ة م��ن الأ� � �ص� ��وات ،وح�صول
ال�ت�ح��ال��ف امل�سيحي ع�ل��ى 24.1
ب��امل�ئ��ة ،بينما ج��اء ح��زب اخل�ضر
ال �ث ��ال ��ث ب �ن �� �س �ب��ة 14.8باملئة،
واحل � ��زب ال��دمي �ق��راط��ي بن�سبة
 11.5باملئة.
م�ث�ل��ت ق�ضية ال�لاج �ئ�ين حتديا
كبريا �أمام مريكل ،بعد �أن اتبعت
��س�ي��ا��س��ة “الباب املفتوح” مع
ال�لاج�ئ�ين ،وخ��ا��ص��ة ال�سوريني،
م �ن��ذ  2015رغ ��م االنتقادات
ملوقفها ،و�أ�صبحت �أملانيا من �أكرب
ال��دول ا�ست�ضافة لالجئني بنحو
 1.7مليون �شخ�ص.
وم ��ع ت �ف��اق��م �أزم � ��ة �أفغان�ستان،

زادت خم��اوف الأمل ��ان م��ن موجة
جل� ��وء ج ��دي ��دة ت �ه ��دد ب�ل�اده ��م؛
مم ��ا دف� ��ع م�ي�رك ��ل �إىل ال ��دع ��وة
لإب �ق��اء ال�لاج�ئ�ين يف دول جوار
�أف�غ��ان���س�ت��ان ،ع�ل��ى �أن ت�ق��دم لهم
برلني امل�ساعدات.
وي�ت��وق��ع حم�م��د رج��ائ��ي بركات،
خ �ب�ير ال �� �ش ��ؤون الأوروب � �ي � ��ة� ،أن
��س�ي��ا��س��ة �أمل��ان �ي��ا ن �ح��و الالجئني
وخ��ا� �ص��ة ال �� �س��وري�ين ل ��ن تتغري
بفوز مر�شح احل��زب اال�شرتاكي
ال��دمي �ق��راط��ي �أو م��ر� �ش��ح حزب
االحت��اد الدميقراطي امل�سيحي،
كما �أن حزب اخل�ضر ممن يدعم
الالجئني.
وبح�سب ب��رك��ات ف�أ�شد الأح ��زاب
ال��راف �� �ض��ة ل�لاج �ئ�ين ه ��ي التي
ت ��و�� �ص ��ف ب ��ال� �ي� �م�ي�ن امل� �ت� �ط ��رف،
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وطالبت بوقف ا�ستقبالهم ،ومل
حترز تقدما يف االنتخابات.
وي �ب ��رر ذل � ��ك يف ح��دي �ث��ه ملوقع
“�سكاي نيوز عربية” ب��أن �أملانيا
بحاجة �إىل �أي��دي عاملة �أجنبية
بناء على ت�صريحات رجال �أعمال
وم�س�ؤولني �أملان ،فقدوم ال�سوريني
�إىل �أمل��ان �ي��ا �سهل احل���ص��ول على
الأيدي العاملة.
وع ��رف ع��ن احل ��زب اال�شرتاكي
ال� ��دمي � �ق� ��راط� ��ي ت �� �ض��ام �ن��ه مع
الالجئني ،حيث �شمل برناجمه
االن � �ت � �خ ��اب ��ي ت� �ط ��وي ��ر للنظام
الأوروب� ��ي للتعامل معهم ب�شكل
�إن� ��� �س ��اين ،و� �ض��م ب�ي�ن مر�شحيه
مهاجرين.
و�شهدت الأ�سابيع الأخ�يرة توترا
ب�ين ال��والي��ات املتحدة وحلفائها

يف �أوروب ��ا ،عقب ق��رار االن�سحاب
الأم�يرك��ي من �أفغان�ستان ،الذي
جدد دعوة داخل االحتاد الأوروبي
بت�أ�سي�س جي�ش �أوروب� ��ي موازي
بحثا عن ا�ستقاللية �أوروبية عن
�أمريكا.
وزاد ال �ت ��أزم بعد �إل�غ��اء �أ�سرتاليا
��ص�ف�ق��ة ال �غ��وا� �ص��ات م��ع فرن�سا،
وتف�ضيلها توقيع �صفقة غوا�صات
مع �أمريكا وبريطانيا.
ويف هذا ال�سياق ،يو�ضح بركات �أن
الفرتة الأخرية رفعت احلكومتان
ال �ف��رن �� �س �ي��ة والأمل � ��ان � �ي � ��ة �شعار
“االعتماد على النف�س” وت�شكيل
ق��وة ع�سكرية ل�ل�ت��دخ��ل ال�سريع
تابعة لالحتاد ،وهو الأم��ر الذي
�أغ���ض��ب الرئي�س الأم�يرك��ي جو
بايدن .غري �أن املحلل ال�سيا�سي

رجح �أن ترتاجع برلني عن فكرة
َّ
اجل �ي ����ش الأوروب � � ��ي ب �ع��د حدوث
ان� �ف ��راج ��ة م � ��ؤخ� ��را ب�ي�ن ال� ��دول
الأوروبية �أع�ضاء حلف الناتو مع
وا�شنطن لتعزيز ال�ت�ع��اون داخل
احللف .وانطلق االجتماع الأول
ملجل�س ال �ت �ج��ارة والتكنولوجيا
امل���ش�ترك ب�ين االحت ��اد الأوروب ��ي
و�أم�ي�رك ��ا �أم ����س الأول الأربعاء
لتعزيز النفوذ العاملي يف مواجهة
التهديدات ال�صينية.
وت�ت�ف��ق �سيا�سة ب��رل�ين م��ع باقي
دول االحت� � ��اد الأوروب � � � ��ي ب�ش�أن
حم ��ارب ��ة امل �ت �ط��رف�ي�ن .وم� ��ؤخ ��را
�أ�� � �ص � ��درت ق ��وان �ي�ن وت�شريعات
ملكافحة الأموال املمولة للإرهاب
وم ��راق� �ب ��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ات الدينية
واخلريية.
وت��واف�ق��ت ال�ق��وان�ين الأمل��ان�ي��ة مع
ب�ع����ض دول �أوروب� � ��ا ح ��ول �إلغاء
ج�ن���س�ي��ة م��واط �ن �ي �ه��م احلاملني
جلن�سية �أخ ��رى �إن ا��ش�ترك��وا يف
الإره� ��اب؛ ول��ذا ي��ؤك��د ب��رك��ات �أن
ال�ت�ن���س�ي��ق ب �� �ش ��أن م �ل��ف الإره� ��اب
� �س �ي �ظ��ل م �� �س �ت �م��را ب �ي�ن �أمل ��ان� �ي ��ا
واالحت � � � � � ��اد يف ظ � ��ل احل� �ك ��وم ��ة
اجلديدة.

وا�صلت مو�سكو ووا�شنطن �أم�س اخلمي�س يف جنيف،
احلوار اال�سرتاتيجي الذي بد�أه الرئي�سان فالدميري
ب��وت�ي�ن وج ��و ب��اي��دن ع �ل��ى � �ض �ف��اف ب �ح�ي�رة ل �ي �م��ان يف
حزيران/يونيو ،يف حماولة للحد من اخلالفات التي
تقو�ض العالقات بني البلدين.
وبد�أ االجتماع اجلديد الذي يعقد خلف �أبواب مغلقة
ويف غياب و�سائل الإعالم ،قرابة الثامنة �صباحا بتوقيت
غرينت�ش ،كما �أعلن ع�ضو يف البعثة الدائمة لرو�سيا يف
االمم املتحدة .ويتوقع �أن جتري املحادثات بني الوفود
التي تقودها نائبة وزي��ر اخلارجية الأمريكي ويندي
�شريمان من اجلانب الأمريكي ونائب وزير اخلارجية
�سريغي ريابكوف من اجلانب الرو�سي ،معظم اليوم.
وكانت م�س�ؤولة �ش�ؤون نزع ال�سالح يف وزارة اخلارجية
بوين جينكينز قالت يف وقت �سابق �إن وا�شنطن ت�أمل

بريطانيا� :أزمة حمطات الوقود حتت ال�سيطرة
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قالت بريطانيا �أم�س اخلمي�س �إن �أزمة حمطات الوقود،
التي نتجت عن نق�ص حاد يف �سائقي ال�شاحنات�،أ�صبحت
حت��ت ال�سيطرة ل�ك��ن م��ا زال ��ت ال�ع��دي��د م��ن املحطات
مغلقة يف امل��دن ال�ك�برى مم��ا ت��رك ال���س�ي��ارات تنتظر
ل�ساعات طويلة مللء خزاناتها بالوقود.
وخ �ل��ال �أ�� �س� �ب ��وع ات �� �س��م بالفو�ضى
وامل �� �ش��اج��رات وم ��لء زج��اج��ات املياه
ال � �ف� ��ارغ� ��ة ب ��ال �ب �ن ��زي ��ن ق � ��ال وزراء
بريطانيون م ��رارا �إن الأزم ��ة تخف
ل�ك�ن�ه��م �أم � ��روا اجل �ن��ود �أم ����س الأول
الأربعاء بقيادة �شاحنات الوقود.
وقال �ساميون كالرك وكيل �أول وزارة
امل��ال�ي��ة “الأزمة الآن ع��ادت لت�صبح
حتت ال�سيطرة متاما».
والأربعاء قالت جمعية جتار البنزين
يف ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ال �ت��ي مت�ث��ل حمطات
ال��وق��ود امل�ستقلة وال�ت��ي ت�شكل ثلثي
 8380حمطة يف بريطانيا� ،إن 27

مع اقرتابها من مايل ..ما هي جمموعة «فاغرن» املثرية للجدل؟

ث��ار ج��دل ك�ب�ير يف �أوروب� ��ا ح��ول دور جم�م��وع��ة “فاغرن” ال��رو��س�ي��ة يف دعم
ال�سلطات االن�ت�ق��ال�ي��ة يف م ��ايل ،وق ��رب ت��وق�ي��ع ات �ف��اق بينهما لن�شر عنا�صر
املجموعة الع�سكرية يف البلد الإف��ري�ق��ي .وانتقد االحت��اد الأوروب ��ي وفرن�سا
توجه ال�شركة الرو�سية للعمل يف مايل ،وهو ما ردت عليه مو�سكو ب�أن احلكومة
االنتقالية هي التي طلبت من املجموعة امل�ساعدة يف القتال �ضد املتمردين،
و�أن احلكومة الرو�سية ال عالقة لها بهذا التعاون .ومن املنتظر حال اتفاق
“فاغرن” مع ال�سلطات االنتقالية يف مايل ،ن�شر �ألف من عنا�صرها �إىل جوار
القوات امل�سلحة املالية .وت�سبب الدور املنتظر ملجموعة “فاغرن” الرو�سية يف
قلق غربي ب�ش�أن التدخل الرو�سي مبنطقة ال�ساحل و�إفريقيا ،مما قد يدفع
فرن�سا للتلويح ب�إعادة النظر يف تواجدها الع�سكري يف املنطقة املمتد منذ 8
�سنوات ،متمثال يف ق��وة “برخان» .وه��ذه لي�ست امل��رة الأوىل التي يثار فيها
اجلدل حول جمموعة “فاغرن” ،حيث تنت�شر عنا�صرها يف دول عدة ومناطق

للنزاعات ح��ول ال�ع��امل ،منها �سوريا وليبيا ،ف�ضال عن عمل بع�ض املنتمني
�إليها م�ست�شارين ع�سكريني لدول �أخرى .وت�ضم املجموعة يف �صفوفها �أفرادا
متقاعدين من القوات امل�سلحة الرو�سية ،وت�ضطلع بحماية عدة �شركات يف دول
بها نزاعات ،كما تن�سب لها عمليات يف بلدان خمتلفة .وي�شري خرباء ومنظمات
منها العفو الدولية� ،إىل �أن “فاغرن” تتحرك بدعم مبا�شر من احلكومة
الرو�سية ،لدرجة �أن البع�ض و�صفها بـ”اجلي�ش ال�سري للرئي�س فالدميري
بوتن» .ويرجع ت�أ�سي�س “فاغرن” عام � 2014إىل دمي�تري �أوتكني ،العميد
ال�سابق يف اال�ستخبارات الع�سكرية الرو�سية ،وظهرت لأول مرة �شرقي �أوكرانيا
ثم ن�شطت يف جزيرة القرم ،ويتوىل “�أوتكني” القيادة امليدانية واجلوانب
التقنية اخلا�صة بعملها .وت�ق��در حتقيقات �صحفية رو�سية ع��دد املن�ضمني
لـ”فاغرن” مب��ا ي�ت�راوح ب�ين  3500و� 5آالف مقاتل ،بع�ضهم ذوو �أ�صول

من دول االحت��اد ال�سوفيتي ال�سابق القريبة من رو�سيا .واعترب مراقبون يف
�أحاديثهم ملوقع “�سكاي نيوز عربية”� ،أن ال�شركة الع�سكرية الرو�سية اخلا�صة
“مبثابة ذراع غري ر�سمية ملو�سكو” ،من �أجل تر�سيخ تواجدها يف املناطق التي
ترغب يف مد نفوذها �إليها .وي�شري معهد �أب�ح��اث « »CMIالرنويجي �إىل
تواجد قرابة � 20شركة ع�سكرية خا�صة يف رو�سيا �أبرزها “فاغرن” ،ف�ضال
عن � 20ألف �شركة حماية خا�صة ،ورغم �أن ال�شركات الع�سكرية الرو�سية ما
تزال حمظورة وغري مقننة يف بلدها ،ف�إنها توا�صل العمل يف الداخل واخلارج.
ويو�ضح املعهد يف درا�سة له بعنوان “اال�ستخدام الرو�سي لل�شركات الع�سكرية
والأمنية اخلا�صة ..التداعيات على الأمن الأوروبي والرنويجي”� ،أن ال�شركات
الع�سكرية الرو�سية ،خا�صة “فاغرن” ،ال ميكن و�صفها بالكبرية ،لكنها ن�شطة
للغاية .ويقول اخلبري الع�سكري امل�صري اللواء عالء عز الدين� ،إن الأن�شطة

قالوا �إن قوة حمدودة كانت �ضرورية،
و�آخ� ��ري� ��ن ق ��ال ��وا ال �ع �ك ����س .و�س�ألت
��س��اك��ي “�إذاً ،م��ا ال ��ذي ع�ل��ى اجلميع
ا��س�ت�خ�لا��ص��ه م��ن ذلك؟” ق �ب��ل �أن
جتيب “لقد كانت هنالك طائفة من
وجهات النظر» .ويعقب ويغمان على
تعليق �ساكي ،قائ ًال“ :ميلي وماكنزي،
كما �أو�ضحت �شهادتهما الثالثاء ،كانا
عند الطرف اخلا�سر من احلجة .من
ه��م ال�ق��ادة الع�سكريون ال��ذي��ن فازوا
بالنقا�ش؟ �إىل الآن ،يبقى ذلك لغزاً».
حني �ألح مرا�سل من �أي بي �سي على
� �س��اك��ي ل�ل�ح��دي��ث ع��ن ه ��ذا اجلانب،
رف �� �ض��ت �إع � �ط� ��اء �أ�� �س� �م ��اء .وق ��ال ��ت:
“�أو�ضح الرئي�س �أن الن�صائح كانت

بارز يف الكونغر�س ،بعد نهاية �شهادة
كيلي وم��اك�ن��زي� ،أن “املحا�سبة غري
ممكنة حني ال يوفر البيت الأبي�ض
م�ع�ل��وم��ة �أ�سا�سية” .و�أ� �ض ��اف “�إذا
ك �ن ��ا ن ��ري ��د ال ��و� � �ص ��ول �إىل جوهر
اخلط�أ الذي حدث ،ف�سيحتاج البيت
الأب�ي����ض �إىل �أن ي�ك��ون ��ش�ف��اف�اً حول
م��ا �سمعه ب��اي��دن» .وم��ن جهتها ،مل
ت��ر ال���س�ي�ن��ات��ور �إل �ي��زاب �ي��ث وورن �أي
ت�ن��اق����ض ،وب �ع��د ط ��رح الأ��س�ئ�ل��ة على
امل�س�ؤولني الع�سكريني ،غ��ردت وورن
متحدث ًة عن نقطتني ا�ستنتجتهما،
هما �أن ترك ب�ضعة �آالف من اجلنود
الأمريكيني مل يكن ليغري النتيجة
بل كان �سيت�سبب يف مقتل املزيد من

واع ��داً ب ��أن ي�ك��ون م�ب��ا��ش��راً و�صريحاً
م� ��ع اجل� �م� �ه ��ور الأم� ��ري � �ك� ��ي .وبعد
م�ضي �أ��س�ب��وع�ين ف�ق��ط ع�ل��ى دخوله
البيت الأبي�ض� ،أ��ص��در مذكرة �أعلن
ف�ي�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة بـ”�أكرب ق ��در ممكن
م��ن ال���ش�ف��اف�ي��ة يف م��ا ي�ت�ع�ل��ق بعمل
م�ؤ�س�ساتنا املكلفة ب��الأم��ن القومي،
وم�ت��واف�ق��ة م��ع احل��اج��ات ال�شرعية
حلماية املوارد والأ�ساليب والعالقات
اخلارجية احل�سا�سة».
وح� �ت ��ى ب� �ع ��د �� �س� �ق ��وط ال � �ب�ل��اد بيد
ط ��ال � �ب ��ان ،ك � ��رر ب� ��اي� ��دن ذل � ��ك عرب
اخل�ط��اب��ات وامل ��ؤمت��رات ال�صحافية.
لقد رف�ض موا�صلة احل��رب ب�إر�سال
ق ��وات “لتندفع ن�ح��و ال�ع�ق��د الثالث
من النزاع” .وباعتباره راب��ع رئي�س
�أمريكي جتري احلرب حتت �أنظاره،
رف����ض “مترير ه��ذه امل���س��ؤول�ي��ة �إىل
رئ�ي����س خ��ام ����س»� � .س ��أل م��وق��ع “ريل
كلري بوليتيك�س” �ساكي عن ال�سبب
الذي مينع البيت الأبي�ض من ك�شف
�أ�سماء اجل�ن�راالت ال��ذي��ن ك��ان��وا على
��ض�ف�ت��ي االن �ق �� �س��ام ،ح ��ول ت ��رك قوة
ع�سكرية ب�سيطة ،طاملا �أن �آخر اجلنود
الأمريكيني ق��د غ ��ادروا �أفغان�ستان.
وت��اب��ع يف � �س ��ؤال ث ��انٍ �“ :أال ي�ستحق
اجل�م�ه��ور �أن ي�ع��رف م��ن ك��ان ي�سدي
ال�ن���ص��ائ��ح ل �ب��اي��دن يف ذل ��ك الف�صل
النهائي من التاريخ؟» مل جتب �ساكي
مبا�شرة على ال���س��ؤال�ين ،لكنها “ما
ميكن اجل�م�ه��ور الأم��ري�ك��ي معرفته
وف �ه �م��ه ه ��و �أن ال��رئ �ي ����س �سريحب
ويعمل ويطلب ويحث على �أكرث من
ر�أي قبل كل قرار يتخذه ب�ش�أن الأمن
القومي” .وكررت موقفها الأ�سا�سي
“لن نف�صل تلك املحادثات الفردية،
وال� � �ق � ��رارات ال �ت ��ي ت �ت �خ��ذ يف غرفة
العمليات� ،أمام اجلمهور».

�أفغان�ستان ...التناق�ض يظهر جمدد ًا بني اجلرناالت وبايدن
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م� ��ؤ�� �ش ��رات ج ��دي ��دة ب� � ��د�أت تك�شفها
ج�ل���س��ات اال��س�ت�م��اع �إىل ك �ب��ار القادة
الع�سكريني الأمريكيني يف الكونغر�س
ملعرفة �أ�سباب االن�سحاب الكارثي من
�أفغان�ستان .ويف ه��ذا الإط ��ار ،يعتقد
الكاتب ال�سيا�سي يف موقع “ريل كلري
بوليتيك�س” فيليب ويغمان �أن �إدارة
بايدن مل تتوقع قط �أن تكون رقابة
الكونغر�س على االن�سحاب ،مريحة.
عندما كان امل�شرعون يوجهون �أ�سئلة
�صعبة �إىل �أب��رز القيادات الع�سكرية
ي��وم ال�ث�لاث��اء ،ك��ان��ت املتحدثة با�سم
ال �ب �ي��ت الأب �ي ����ض ج�ي�ن � �س��اك��ي تبلغ
املرا�سلني ب�أن جل�سة اال�ستماع جيدة
و�ضرورية ،وجزء من الدميوقراطية،
م�ضيفة �أن بايدن يرحب بال�صراحة
وبالنقا�ش .لكن جل�سة اال�ستماع كانت
م�شكلة للرئي�س ب�شكل خا�ص.
قبل �ساعات م��ن ت�صريح �ساكي عن
الرقابة الت�شريعية ،قال رئي�س هيئة
الأركان اجلرنال مارك ميلي ورئي�س
ال �ق �ي��ادة امل��رك��زي��ة اجل �ن��رال فرنك
ماكنزي للجنة اخلدمات امل�سلحة يف
جمل�س ال�شيوخ� ،إنهما �أ�صدرا تو�صية
ب�إبقاء  2500جندي يف �أفغان�ستان
ملنع البالد من االنهيار.
ول�ك��ن امل���ش�ك�ل��ة ،ح�سب وي�غ�م��ان ،هي
قول بايدن يف �أغ�سط�س (�آب) �إنه مل
يتلق قط هذه الن�صيحة ،ويف حديث
�إىل �شبكة �أي بي �سي� ،أعلن بايدن �أن
م�ست�شاريه الع�سكريني مل يو�صوا
برتك قوة حم��دودة م�صراً على “�أن
ال �أحد قال يل ذلك ،ح�سب ما �أذكر».
�أم��ا الآن ،فيقول البيت الأب�ي����ض �إن
ق��راءة �أوث��ق للن�ص تظهر �أن بايدن
�أ� �ش��ار �إىل “انق�سام” ب�ين جرناالت

م�ت���ض��ارب��ة .مل ي �ح��دد م��ا ن�ق�ل��ه �إليه
ك��ل ف��رد ب�شكل خا�ص” م�ضيفة �أن
م �� �س ��ؤول�ين يف وزارة ال ��دف ��اع كانوا
ي��دل��ون ب�شهاداتهم �أم��ام الكونغر�س
اليوم ،ويجيبون على الأ�سئلة بدقة.
�إن�ه��م ي��وف��رون امل��زي��د م��ن التفا�صيل
ع � ��ن ن �� �ص �ي �ح �ت �ه��م ،ك� �م ��ا ينبغي».
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن ه��ذه امل�ح��ادث��ات “ال
حت�صل بالأ�سود والأبي�ض �أو ك�أنكم
و��س��ط فيلم” .ي�ع��ر���ض امل�ست�شارون
“جمموعة من اخليارات حول تقييم
خماطر كل قرار».
مل ي���س�ت�ق�ب��ل م �� �س ��ؤول��ون يف مبنى
ال �ك��اب �ي �ت��ول ج� ��واب � �س��اك��ي بطريقة
�إي�ج��اب�ي��ة ،ون�ق��ل الكاتب ع��ن م�ساعد

الأم��ري�ك�ي�ين ،وال�ن�ق�ط��ة ال�ث��ان�ي��ة هي
�أن الرئي�س ب��اي��دن عمل بالن�صيحة
الع�سكرية باالن�سحاب والإجالء.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال وزي ��ر ال��دف��اع لويد
�أو��س�ت�ين للجنة اخل��دم��ات امل�سلحة،
�إن الإب � �ق� ��اء ع �ل��ى ق� ��وة حم� � ��دودة يف
�أف�غ��ان���س�ت��ان � �س �ي ��ؤدي �إىل � �ص��راع مع
طالبان ،وه��و بيان ��س��ارع امل�ساعدون
يف البيت الأبي�ض �إىل ترويجه على
م��واق��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي ليل
ال� �ث�ل�اث ��اء ،ورف� �� ��ض م ��ع م�س�ؤولني
�آخ � ��ري � ��ن م � ��ن ال� �ب� �ن� �ت ��اغ ��ون �أدل� � � ��وا
ب�شهاداتهم �أي�ضاً مناق�شة املحادثات
اخلا�صة مع الرئي�س.
و�صل بايدن �إىل الرئا�سة الأمريكية

يف ظهور “تقدم ملمو�س” من املحادثات يف جنيف.
وب��اال��ض��اف��ة �إىل م�س�ألة ن��زع ال���س�لاح ،م��ن املتوقع �أن
يناق�ش اجلانبان التكنولوجيات اجل��دي��دة والف�ضاء
وال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،ك �م��ا ذك� ��رت وك ��ال ��ة الأن �ب ��اء
ال�سوي�سرية .وه��ذه امل��رة �ستكون رو�سيا هي امل�ضيفة.
وع�ق��د االج�ت�م��اع الأخ�ي�ر نهاية مت��وز/ي��ول�ي��و يف مقر
البعثة الدائمة للواليات املتحدة على تل يف جنيف تبعد
م�سافة مئات الأمتار فقط من مقر البعثة الرو�سية.
وتركزت حمادثات الطرفني وقتها على م�س�ألة احلد
من الت�سلح.
ويف قمتهما التاريخية يف  16حزيران/يونيو� ،شدد
بايدن وبوتني اللذان ير�أ�سان �أكرب تر�سانتني نوويتني
يف العامل ،على �ضرورة احل��وار رغم نقاط االختالف
املتعددة .و�أ�شارا �إىل �أنه حتى يف ذروة احلرب الباردة،
بقيت مو�سكو ووا�شنطن على توا�صل لتجنب اندالع
�صراع.

باملئة م��ن حمطاتها نفد وق��وده��ا وق��ال��ت �إن�ه��ا تتوقع
حت�سن الو�ضع خالل � 24ساعة.
وق��ال مرا�سلو روي�ترز �إن بع�ض حمطات البنزين يف
ل�ن��دن وامل�ن��اط��ق املحيطة بها ظلت مغلقة واملفتوحة
منها بال وقود.
و�أث � ��ارت �أزم� ��ة حم �ط��ات ال��وق��ود ال���س�خ��ري��ة يف بع�ض
العوا�صم الأوروب�ي��ة و�أ��ش��ار م�س�ؤولون ب��ارزون �إىل �أن
ن �ق ����ص � �س��ائ �ق��ي ال �� �ش��اح �ن��ات يعترب
نتيجة وا�ضحة ال�ستفتاء عام 2016
ع�ل��ى خ ��روج ب��ري�ط��ان�ي��ا م��ن االحت ��اد
الأوروبي (بريك�ست).
ون�ف��ى وزراء ب��ري�ط��ان�ي��ون م ��رارا �أن
ي �ك��ون للربيك�ست �أي دور يف ذلك،
على ال��رغ��م م��ن �أن ع�شرات الآالف
م ��ن � �س��ائ �ق��ي ال �� �ش��اح �ن��ات م ��ن دول
االحت��اد الأوروب ��ي ت��رك��وا بريطانيا،
و�أ� �ش��ار ال ��وزراء �إىل الإغ�ل�اق ب�سبب
جائحة كوفيد 19-ال��ذي حال دون
�إجراء اختبارات لع�شرات الآالف من
�سائقي ال�شاحنات.

املتعلقة با�ستخدام ال�سالح وال�شركات ذات الطابع الأمني والع�سكري ال ميكن
�أن تعمل حول العامل دون علم دولتها وب ��إذن منها ،وذل��ك لتوفري تراخي�ص
حمل ال�سالح �أو الت�صريح بتدريب الأفراد .و�أ�ضاف عز الدين يف حديث ملوقع
“�سكاي نيوز عربية”� ،أن “عمل مثل هذه ال�شركات ال يتم من دون موافقات
ر�سمية� ،أو ب�أقل تقدير مع غ�ض الطرف من جانب الدولة عن �أن�شطتها ،لأنها
تكون خمالفة للقانون» .وي�ؤكد اخلبري الع�سكري �أن “فاغرن” �إحدى ال�شركات
التي تعمل بتلك الآلية ،لكن “رو�سيا ال تنفرد بهذا الأمر ،فهناك مثال �شركة
(ب�لاك ووت��ر) الأمريكية التي �أدت �أدوارا مماثلة يف عدة دول منها العراق».
و�أ�شار �إىل �أن “حكومات البلدان التي تن�ش�أ فيها هذه ال�شركات ب�إمكانها التهرب
من امل�س�ؤولية القانونية �أمام املجتمع الدويل ،فحينما ارتكبت (بالك ووتر)
جرائم يف العراق ترب�أت منها �أمريكا ،مثلما تترب�أ رو�سيا من (فاغرن) حاليا».
ويو�ضح ع��ز ال��دي��ن �أن “ال�شركات التي حتمل �صبغة ع�سكرية ت�ساعد على
حتقيق م�صالح ال��دول التي تنتمي لها واملتحالفة معها ،مهما مت �إنكار هذا
الأمر �أو نفيه ب�شكل ر�سمي �أو يف ت�صريحات امل�س�ؤولني».

ارتفاع عدد قتلى �أعمال
�شغب يف �سجن بالإكوادور

•• كيتو-رويرتز

قال رئي�س الإك��وادور جيريمو ال�سو
�إن ع��دد قتلى �أع �م��ال ال���ش�غ��ب التي
اندلعت يف �أح��د �أك�بر �سجون البالد
ارتفع �إىل .116
و�أ�� �ص� �ي ��ب � � 80س �ج �ي �ن��ا �آخ� ��ري� ��ن يف
اال��ش�ت�ب��اك��ات ال�ت��ي وق�ع��ت م�ساء يوم
الثالثاء يف �سجن بينيتين�سياريا ديل
ليتورال الذي يقع يف �إقليم جوايا�س،
و��ش�ه��د يف ال���ش�ه��ور القليلة املا�ضية
ا� �ش �ت �ب��اك��ات دام� �ي ��ة ب�ي�ن الع�صابات
للهيمنة على ال�سجن.
وقال ال�سو لل�صحفيني “من امل�ؤ�سف
�أن اجل �م ��اع ��ات الإج ��رام� �ي ��ة حت ��اول
حتويل ال�سجون �إىل �ساحة معارك يف �صراعات على النفوذ».
و�سبق �أن اندلعت �أعمال ال�شغب يف فرباير �شباط ويوليو متوز يف منظومة
ال�سجون يف الإكوادور ،والتي ت�ضم نحو � 39ألف نزيل.
ولقي � 79شخ�صا على الأق��ل حتفهم يف �أعمال العنف يف فرباير �شباط
وما ال يقل عن  22يف يوليو مت��وز .وو�صل الع�شرات �إىل ال�سجن لطلب
معلومات عن �أقاربهم وللمطالبة مبحا�سبة امل�س�ؤولني عن �سالمة النزالء.
وعززت احلكومة انت�شار اجلي�ش خارج املن�ش�أة.

�إ�صابات كورونا يف رو�سيا تقرتب من  8ماليني حالة

•• مو�سكو-وام:

�سجلت �إ�صابات كورونا يف رو�سيا ا�أم�س � 23888إ�صابة مقابل 22430
�إ�صابة �أم�س لريتفع بذلك �إجمايل عدد الإ�صابات التي مت ت�سجيلها يف
البالد منذ بداية اجلائحة �إىل �سبعة ماليني و � 511ألفا و � 26إ�صابة.
و�أع�ل�ن��ت غرفة العمليات اخلا�صة مبكافحة ف�يرو���س ك��ورون��ا برو�سيا يف
تقريرها اليومي ع��ن  867حالة وف��اة “ مقارنة ب�أم�س “  857وفاة
يف �أعلى ح�صيلة منذ بداية اجلائحة يف  2مار�س ، 2020لي�صل بذلك
�إجمايل الوفيات �إىل � 207ألفا و 255حالة وفاة  ،مع متاثل 18826
مري�ضا لل�شفاء التام منذ �أم�س ،لي�صل �إجمايل ع��دد املتعافني �إىل �ستة
ماليني و� 672ألفا و  767حالة �شفاء.
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عربي ودويل
•• �أدي�س �أبابا�-أ ف ب

جت��ري �إث�ي��وب�ي��ا ال�ت��ي مزقتها ال���ص��راع��ات ان�ت�خ��اب��ات لع�شرات املقاعد
الربملانية الفدرالية ،يف اجلولة الأخرية من عملية الت�صويت قبل �أن
ي�شكل رئي�س الوزراء �أبيي �أحمد حكومة جديدة الأ�سبوع املقبل.
وف�ت�ح��ت م��راك��ز االق �ت�راع �أب��واب �ه��ا ��ص�ب��اح اخلمي�س ل�ت�ب��د�أ املناف�سات
االنتخابية الـ 47يف والي��ات �صومايل وه��راري والأمم اجلنوبية كما
قالت الناطقة با�سم املجل�س االنتخابي �سوليانا �شيميلي�س لوكالة
فران�س بر�س.
و�أج��رت ث��اين �أك�بر دول��ة يف �إفريقيا من حيث ع��دد ال�سكان انتخابات
وطنية تاريخية يف حزيران/يونيو وحقق حزب االزدهار الذي يتزعمه
�آبي فوزا �ساحقا بوالية جديدة مدتها خم�س �سنوات بعدما ح�صل على
 410من �أ�صل  436مقعدا.
لكن مل يجر �أي ت�صويت يف منطقة تيغراي الواقعة يف �شمال البالد
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�إثيوبيا جتري انتخابات م�ؤجلة يف ثالث مناطق
حيث ي��دور �صراع دم��وي اندلع يف ت�شرين الثاين/نوفمرب ،كما ت�أخر
الت�صويت يف 83دائرة انتخابية �إما لأ�سباب لوج�ستية �أو �أمنية.
ولي�س هناك جدول زمني حمدد لالنتخابات بالن�سبة �إىل املقاعد الـ36
املتبقية والتي ت�شمل  18مقعدا يف منطقة �أمهرة وثمانية يف �أوروميا.
و�شهدت �أمهرة قتاال عنيفا بني القوات احلكومية وجبهة حترير �شعب
تيغراي فيما تكافح �أوروميا مترد جبهة حترير �أورومو.
كذلك ،ي�صوت الناخبون على  108مقاعد يف املجال�س الإقليمية .
ويف جنوب غرب �إثيوبيا� ،سي�شارك قرابة � 900ألف ناخب يف ا�ستفتاء
حول االنف�صال عن الأمم اجلنوبية وت�شكيل منطقتهم اخلا�صة ،وهي
خطوة تهدف �إىل توجيه امل��زي��د م��ن الأم ��وال الفدرالية �إىل منطقة
عرقل تقدمها تاريخ طويل من انعدام اال�ستثمار.

و�صل �أبيي �إىل ال�سلطة يف العام  2018بعد �سنوات من االحتجاجات
املناه�ضة للحكومة ووعد باخلروج من املا�ضي اال�ستبدادي لإثيوبيا،
عرب �إجراء �أكرث االنتخابات دميوقراطية يف تاريخ البالد.
وزع��م االئتالف ال��ذي حكم قبل �أبيي �أحمد ،وج��ود �أغلبية يف عمليتي
االن�ت�خ��اب ال�سابقتني فيما ق��ال م��راق�ب��ون �إن�ه�م��ا ال ت�ف�ي��ان باملعايري
الدولية للنزاهة.
و��ش�ه��دت ان�ت�خ��اب��ات �أك�ث�ر ان�ف�ت��اح��ا يف ال �ع��ام  2005م�ك��ا��س��ب كبرية
للمعار�ضة لكنها �أدت �إىل ح�م�لات قمع دام�ي��ة لالحتجاجات ب�ش�أن
النتائج املتنازع عليها.
وهذا العام ،اختارت بع�ض �أحزاب املعار�ضة خ�صو�صا يف منطقة �أوروميا،
م�سقط ر�أ���س �أبيي ،مقاطعة االنتخابات و�شكت من توقيف مر�شحيها

وتخريب مكاتبها .وبالتايل ،مل ي�شارك يف املناف�سة على �أكرث من 20
يف املئة من الدوائر االنتخابية يف البالد يف حزيران/يونيو �إال حزب
االزده ��ار ،وبلغت ن�سبة امل�شاركة يف العديد منها  100يف املئة ،وفقا
لبيانات املجل�س االنتخابي.
و�أعلن �أكرب حزب معار�ض يف منطقة �صومايل اجلبهة الوطنية لتحرير
اوغادين يف وقت �سابق من ال�شهر اجلاري� ،أنه لن ي�شارك يف انتخابات
م�شتبها يف وجود خمالفات يف عمليات الت�سجيل.
وق��ال رئي�س اجلبهة عبد الرحمن مهدي لوكالة فران�س بر�س هذا
الأ� �س �ب��وع �إن ��ه رغ��م ه��دف �أب �ي��ي امل�ع�ل��ن امل�ت�م�ث��ل يف �إدخ� ��ال �إ�صالحات
دمي��وق��راط�ي��ة حقيقية ،ف ��إن االن�ت�خ��اب��ات ك��ان��ت “دعاية �أك�ث�ر م��ا هي
جوهرية».
و�أ�ضاف “النتيجة ُح�سمت قبل �إجراء االنتخابات” .لكن �إعالن ان�سحاب
اجلبهة جاء بعد فوات الأوان وبالتايل مل تتمكن من �سحب مر�شحيها
من �أوراق االقرتاع.

بعد انتهاء العطلة الربملانية

النا�صفي :دعوات عودة الربملان �ست�ص ّعد الأزمة واحلل يف احلوار

�أعلن �أم�س اخلمي�س ،النائب عن
الكتلة الوطنية العيا�شي الزمال،
�أن ��ه �سيتوجه ال �ي��وم اجل�م�ع��ة رفقة
ع��دد م��ن ال�ن��واب اىل جمل�س نواب
ال���ش�ع��ب ال��س�ت�ئ�ن��اف ع�م�ل�ه��م وذلك
بعد انتهاء فرتة العطلة الربملانية.
وقال الزمال يف ت�صريح �إذاع��ي� ،أنه
يف حال كانت �أبواب الربملان مو�صدة
قد يلتجئ النواب لالحتجاج وعقد
ج �ل �� �س��ة ع� ��ن ب �ع��د ل �ل �ن �ق��ا���ش ح��ول
اخلطوات التي �سيقومون بها للدفاع
عن ال�شرعية وامل�سار الدميقراطي
وف��ق ت�ع�ب�يره .و�أ��ش��ار الزمال ايل
�أن هناك ايل ح��د الآن ح��وايل 90
نائبا من كتل خمتلفة �أم�ضوا على
البيان الذي بادر ب�إ�صداره رفقة كل
من النائبني �صايف �سعيد وعيا�ض
ال�ل��وم��ي ل��دع��وة ال �ن��واب ال�ستئناف
عملهم ،م�شددا على �أن عدد النواب
امل��و ّق �ع�ين ��س�يرت�ف��ع  ،وان القائمة
م��ازال��ت مفتوحة يف انتظار موقف
ن��واب ال�ت�ي��ار ال��دمي�ق��راط��ي وعديد
النواب الآخرين الذين مت االت�صال
بهم للغر�ض.
وب �خ �� �ص��و���ص ان �ت �م ��اءات النواب
امل��وق�ع�ين ع�ل��ى ال�ب�ي��ان� ،أ� �ش��ار زمال
�إىل �أن��ه مت االتفاق على �أن تقت�صر
الإم�ضاءات على �صفة النائب فقط
دون حت��دي��د االن �ت �م��اء �إىل الكتل
الربملانية �أو الأحزاب.
•• طرابل�س-وكاالت

رف � ��� ��ض رئ� �ي� �� ��س جل� �ن ��ة ال � �� � �ش � ��ؤون
اخل��ارج�ي��ة مبجل�س ال�ن��واب الليبي
يو�سف العقوري �أي دعوات بت�أجيل
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،م �ع �ت�ب�را �أن ت�أهب
ال�ب�رمل ��ان مل�ن��اق���ش��ة ق��ان��ون انتخاب
ال�ب�رمل ��ان ب�ع��د ان�ت�ه��ائ��ه م��ن قانون
انتخاب الرئي�س ي�ؤكد �إ�صراره على
�إجرائها يف موعدها.
ويف مقابلة مع موقع “�سكاي نيوز
عربية” قال العقوري �إن “الربملان
يهمه �إجراء االنتخابات يف موعدها
دي���س�م�بر املقبل” ،وه��و م��ا يحتاج
�إىل “تنفيذ ك��اف��ة ال �� �ش��روط التي
مت االتفاق عليها يف ملتقى جنيف،
و�أب� ��رزه� ��ا خ � ��روج ج �م �ي��ع املرتزقة
والأج� � ��ان� � ��ب م� ��ن ل �ي �ب �ي��ا ،وك ��ذل ��ك
امل���ص��احل��ة ال��وط�ن�ي��ة ودع ��م اللجنة
ال�ع���س�ك��ري��ة امل���ش�ترك��ة  ،5+5وحل

ي��ذك��ر �أن  3ن � ��واب ه ��م ك ��ل من
ع �ي��ا� �ش��ي زم� � ��ال وال� ��� �ص ��ايف �سعيد
وعيا�ض اللومي ،كانوا قد �أ�صدروا
بيانا دعوا فيه النواب اىل ا�ستئناف
ع�م�ل�ه��م ال �ن �ي��اب��ي م ��ع ح �ل��ول �شهر
اكتوبر.
ودع��ا ال�ن��واب �إىل ح�ضور اجتماع
عام �سيحدد تاريخه الحقا بالتوافق،
ال�ستئناف عمل ال�برمل��ان يف دورته

اجلي�ش ال يحب زعماء حزب العمال
الثالثة من �أجل البدء يف الت�أ�سي�س وانتهاج احلوار بني جميع الأطراف
الن� �ت� �خ ��اب ��ات ت �� �ش��ري �ع �ي��ة ج ��دي ��دة ،ال �ف��اع �ل��ة � �س �ي��ا� �س �ي��ا وجمتمعيا”،
م�ع�ت�بري��ن �أن “جميع الإج � ��راءات و�أع �ل �ن��وا “مقاومتهم ال�صريحة
اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ب��اط �ل��ة ،ول�ي���س��ت �إال ع�بر ك��ل الأ��ش�ك��ال القانونية لهذه
الإج � ��راءات اال�ستثنائية والأحكام
ت�أ�سي�سا حلكم فردي «.
ك�م��ا دع ��ا ال �ن��واب امل��وق �ع��ون على ال� �ع ��رف� �ي ��ة ،ال� �ت ��ي مت� �ث ��ل تهديدا
ال� �ب� �ي ��ان ،ال��رئ �ي ����س ق �ي ����س �سع ّيد للجمهورية” ،ح�سب ذات البيان.
يذكر �أن الرئي�س قي�س �سع ّيد� ،أ�صدر
�إىل “الرتاجع ع ��ن الإج � � � ��راءات
اال�ستثنائية والعودة �إىل الد�ستور ،يوم � 22سبتمرب� ،أمرا رئا�سيا يتعلق

بتدابري ا�ستثنائية جديدة تتمثل يف
موا�صلة تعليق جميع اخت�صا�صات
جم�ل����س ن ��واب ال���ش�ع��ب ،وموا�صلة
رفع احل�صانة الربملانية عن جميع
�أع �� �ض��ائ��ه ،وو� �ض��ع ح��د ل�ك��اف��ة املنح
واالمتيازات امل�سندة لرئي�س جمل�س
ن ��واب ال���ش�ع��ب و�أع �� �ض��ائ��ه ،والعمل
ب ��ال� �ت ��داب�ي�ر اخل ��ا�� �ص ��ة مبمار�سة
ال �� �س �ل �ط��ة ال �ت �� �ش��ري �ع �ي��ة وك ��ذل ��ك

ت�أهب بالربملان الليبي ب�ش�أن انتخاب الرئي�س ..والكلمة عند ال�شعب

ج�م�ي��ع امل�ل�ي���ش�ي��ات امل���س�ل�ح��ة لعدم
عرقلة �إجراء االنتخابات».
ويف ه��ذا ن �وَّه �إىل �أن املجل�س يعمل
بجدية لإق ��رار ق��ان��ون االنتخابات
الربملانية لعدم ت�أخر االنتخابات:
“الربملان ال يتفق مع دعوات ت�أجيل
االن �ت �خ��اب��ات؛ لأن ذل ��ك �سي�ضعنا
يف م�شكلة ال�شرعيات ،م��ع �ضرورة
و�ضع جميع الرتتيبات التي تعمل
على انتخابات نزيهة وعادلة».
وخرجت دعوات لت�أجيل االنتخابات
م��ن �أط ��راف حم�سوبة على تنظيم
الإخ��وان الإرهابي بدعوة �أن قانون
انتخاب الرئي�س من ال�شعب مبا�شرة
الذي �أقره الربملان يحتاج ملزيد من
املناق�شة والتوافق.
وب�ح���س��ب ال �ن��ائ��ب ال�ب�رمل ��اين ،ف ��إن

“ ا نتخا ب
الرئي�س يجب �أن
يكون من ال�شعب
م� �ب ��ا�� �ش ��رة ،حتى
ي � �ح � �� � �ص� ��ل ع �ل ��ى
ال�شرعية الكاملة
ال�ت��ي ت�ساعده يف
عمله».
وقال �إن “الربملان
ال يتفق مع طرح
جماعة الإخ ��وان
وجمل�س الدولة
ب ��إج ��راء انتخاب
ال� ��رئ � �ي � ��� ��س من
داخل الربملان �أو من قبل جمموعة
م �ع �ي �ن��ة ،ون � ��رى �� �ض ��رورة انتخابه
مبا�شرة من ال�شعب ليكون لل�شعب

ال �ل �ي �ب��ي فر�صة
اخ � � � �ت � � � �ي� � � ��ار م ��ن
يحكمه».
ويف ت� �ق� �ي� �ي� �م ��ه
لأداء بعثة الأمم
املتحدة �إىل ليبيا،
ي � ��رى ال �ع �ق ��وري
“يوجد
�أن
م�ل�اح �ظ��ات على
�أداء البعثة لت�أخر
ع�م�ل�ه��ا يف بع�ض
امل �ل �ف ��ات الهامة
م �ث��ل امل�صاحلة،
ون �ب �ه �ن��ا البعثة
لذلك ،ولكن �أي�ضا من ناحية �أخرى
نرى �أن البعثة تعمل كل ما بو�سعها
ل�ت�ه�ي�ئ��ة ال� �ب�ل�اد ل�لان �ت �خ��اب��ات ويف

موعدها».
وع��ن اتهام البعثة الدولية �أطرافا
داخلية مبخالفة خريطة الطريق،
ق��ال“ :من ي�ضع خريطة الطريق
هو الربملان؛ لأن��ه اجل�سم ال�شرعي
وامل �ن �ت �خ��ب م ��ن ال �� �ش �ع��ب ،وه ��و من
ي�ضع القاعدة الد�ستورية للخروج
من الأزم��ة القائمة ،والبعثة دورها
يقت�صر ع�ل��ى ال��دع��م ف�ق��ط ولي�س
حكم الليبيني».
كما دعا �إىل توقف دور جلنة احلوار
ال�سيا�سي التي ت�شرف عليها البعثة
“حتى ال ي �ت��م خ �ل��ق ج���س��م جديد
موازي».
وح��ول مت�سك الأت ��راك بالبقاء يف
ل�ي�ب�ي��ا ،ع � ّل��ق ال�ب�رمل��اين ال�ل�ي�ب��ي ب�أن
“بع�ض اجل�ه��ات يف تركيا ت��رى �أن

ب ��ال� �ت ��داب�ي�ر اخل ��ا�� �ص ��ة مبمار�سة
ال�سلطة التنفيذية.
«تفرقة وفتنة»
وق��د اعترب رئي�س كتلة الإ�صالح
ب��ال�ب�رمل��ان ح���س��ون��ة ال �ن��ا� �ص �ف��ي� ،أن
ال��دع��وات ل �ع��ودة ال�ب�رمل��ان ّ
املعطلة
�أع� �م ��ال ��ه “قد ي� ��أخ ��ذ ال� �ب�ل�اد �إىل
��ص��راع��ات وت�ف��رق��ة وفتنة” ،داعيا
�إىل � �ض��رورة ت��وخ��ي م�ن�ه��ج احل ��وار
وال�ت�ع� ّق��ل م��ن �أج ��ل جت ��اوز الأزم ��ة
احل ��ال� �ي ��ة .وق � ��ال ال �ن��ا� �ص �ف��ي �إ ّن
“احلديث ع��ن �إم�ك��ان�ي��ة ا�ستئناف
ال�ب�رمل ��ان ل�ن���ش��اط��ه يف ب��داي��ة �شهر
�أك �ت��وب��ر ي��دخ��ل يف �إط � ��ار ت�صعيد
الأزمة يف البالد ،رغم حر�صنا على
العودة �إىل دولة القانون وامل�ؤ�س�سات
واح� �ت� ��رام ال �� �ش��رع �ي��ة والد�ستور
والتفكري يف امل�شاكل احلقيقية التي
تعي�شها تون�س».
وت��اب��ع “�أعتقد �أن ه ��ذا املوقف
يدخل يف �إط��ار ت�صعيد الأزم��ة وال
مي�ك��ن �أن ي�ك��ون ح�لا لأن احل��ل يف
ت��ون����س ال مي�ك��ن �أن ي�ك��ون �إال عرب
احلـــــوار والتعقـل و�أن يقوم اجلميع
مب��راج �ع��ات مب��ا يف ذل ��ك الأح� ��زاب
ال�سيا�سية واملنظمات الوطنية».
ون ّبه �إىل �أ ّن عودة الربملان �أو تنظيم
جل�سة عامة “قد ي�أخذ البالد �إىل
�صراعات وتفرقة وفتنة ،قائال “�أنا
�ضد كل احللول ال�صدامية و�أحبذ
احللول العقالنية وامل�س�ؤولة والتي
حترتم ال�شرعية الد�ستورية».
ب�ق��اء ق��وات�ه��م �ضمان مل�صاحلهم يف
ل�ي�ب�ي��ا ،ون�ح��ن ال نتفق معهم على
ذلك ،بل على العك�س� ،إن تواجدهم
� �س �ي ��ؤدي مل��زي��د م��ن ال �ت��وت��ر وع��دم
اال�ستقرار».
ويرتقب الليبيون �أن يكمل جمل�س
ال �ن��واب مهمته يف �إع� ��داد القاعدة
ال ��د� �س �ت ��وري ��ة ل �ع �ق��د االنتخابات
امل �ق��ررة  24دي���س�م�بر ،ح�ي��ث ح�سم
ال���ش��ق “الرئا�سي” منها ب�إ�صدار
القانون رقم  1ل�سنة  ،2021ب�ش�أن
ان �ت �خ��اب رئ �ي ����س ال ��دول ��ة وحتديد
اخت�صا�صاته.
و�أرج� ��أ ال�برمل��ان جل�سته التي كانت
م � �ق� ��ررة االث � �ن�ي��ن ل �ب �ح��ث ق ��ان ��ون
االنتخابات الت�شريعية �إىل الأ�سبوع
املقبل؛ لإت��اح��ة وق��ت للجنة �إعداد
ُم � �ق�ت��رح ال � �ق� ��ان� ��ون ل �ت �ن �ت �ه��ي من
�أعمالها ،ح�سب بيان الناطق با�سم
املجل�س ،عبد اهلل بليحق.

عزل الإخوان يف ال�سودان...وحزب اهلل يعرقل التحقيق يف انفجار بريوت

يف الوقت الذي ي�سعى فيه ال�سودان لطي �صفحة النظام
ال�سابق ن�ه��ائ�ي�اً ،وج��دت اخل��رط��وم م�ت��ورط��ة يف حبائل
املا�ضي من جديد ،بعد ظهور �أ�صابع من جديد وراء
االنقالب الفا�شل ،وب�صمات داع�ش املتفرع عن التنظيم
الأم ،يف مواجهات مع الأمن� ،أ�سفرت عن قتلى وجرحى،
ما �أعاد ال�سودان �إىل الواجهة ،يف حني ي�صر اللبنانيون
على منع قرب التحقيقات يف انفجار � 4أغ�سط�س (�آب)
بعد �ضغط حزب اهلل لإق�صاء القا�ضي املكلف بالتحقيق.
ووفق �صحف عربية �صادرة �أم�س اخلمي�س ،تظاهر مئات
اللبنانيني يتقدمهم �أهايل �ضحايا انفجار مرف�أ بريوت،
بعد تعليق التحقيق الق�ضائي فيه.

ويف ه��ذا الإط ��ار نقل موقع “احلرة” ع��ن “جوزيف”
وهو واقف �أمام ق�صر العدل“ :منذ العام  2005ونحن
منوت تارة بالتفجري وتارة باالغتيال وتارة بالر�صا�ص.
ال�شعب اللبناين �صار يعرف احلقيقة ،وال�شعب اللبناين
اليوم بحاجة حلماية دولية .ال �أحد يرد علينا وال �أحد
يهتم لأمرنا من كل هذه املنظومة».
وينقل املوقع عن رميا الزاهر ،التي كانت حتمل �صورة
�شقيقها وت��ردد “اتركوا �أجنداتكم يف منازلكم وتعالوا
ل�ت�ق�ف��وا معنا” ق�ب��ل �أن ت���ض�ي��ف “من ي��وج��ه ر�سائل
التهديد هو الذي يف�ضح نف�سه ويف�ضح حزبه ،يف �إ�شارة
�إىل وفيق �صفا ،القيادي يف حزب اهلل اللبناين ،وما فعله
مع طارق البيطار” القا�ضي الذي منع من التحقيق يف
االنفجار.

�إخوان داع�ش
قالت �صحيفة “العرب” اللندنية ،نق ً
ال عن مراقبني
�إن �إع�لان اخلرطوم ر�سمياً ح�ضور داع�ش يف ال�سودان،
مقدمة ملواجهات منتظرة و�أكرث جدية مع التنظيمات
الإرهابية يف البالد.
و ُي �� �س �ل��ط الإع� �ل ��ان ال��ر� �س �م��ي ع ��ن اال� �ش �ت �ب��اك��ات بني
اال� �س �ت �خ �ب��ارات ال �� �س��ودان �ي��ة وخ �ل �ي��ة م��وال �ي��ة لداع�ش،
على احل�ضور ال�ق��دمي للحركات الإره��اب�ي��ة يف البالد،
و�أ�ضافت ال�صحيفة “ال يعد الإره��اب ظاهرة هام�شية
�أو حديثة العهد يف ال���س��ودان ،وا�ستطاعت العديد من
اخلاليا �أن حت�صل على موطئ قدم هناك منذ �سنوات،
وا�ستفادت م��ن متاهي النظام ال�سابق م��ع العديد من
تنظيمات الإ� �س�لام ال�سيا�سي وامل�ت�ط��رف�ين� ،أو م��ا بات
يعرف بـالهجرة املرنة من خمتلف اجلن�سيات ،نتيجة
غياب �ضوابط �أمنية �صارمة ال�ستقبال املهاجرين ،وهو
ما جعلها توظف الأرا��ض��ي ال�سودانية قاعدة انطالق
لتهديد بع�ض دول اجلوار».
وت�ضيف ال�صحيفة “ح�سب تقرير للخارجية الأمريكية
د� �ش��ن ت�ن�ظ�ي��م داع ����ش ح �� �ض��وره يف ال �� �س��ودان م�ن��ذ عام
 ،2019غري �أن ال�سلطة االنتقالية،على ل�سان وزير

فجرونا
ّ
وم��ن جهته ،ق��ال موقع “نداء الوطن”� ،إن “ال�سلطة
جنحت ن�سبياً يف االنق�ضا�ض على التحقيق يف جرمية
مرف�أ بريوت عرب كف يد املحقق العديل طارق البيطار”
قبل �أن يُ�ضيف “لكنها ف�شلت حتماً يف الق�ضاء على ه ّمة
�أهايل ال�ضحايا وال�شهداء ،فنعتوها من �أمام ق�صر عدل
ب�يروت ب�أب�شع الأو� �ص��اف منددين بالتعر�ض للبيطار
وتهديده».
و�أ��ض��اف امل��وق��ع “رفع الأه ��ايل �صور �أبنائهم ال�شهداء
والف �ت��ات ت�ستنكر وت �ن��دد ب���ش��دة بال�سلطة ال�سيا�سية
احلاكمة يف لبنان وت�ع�بر ع��ن رف�ضهم ك��ف ي��د املحقق
العديل القا�ضي طارق البيطار يف جرمية املرف�أ لتمييع
الق�ضية وطم�س معاملها ،وطالبوا باحلقيقة والعدالة
لل�شهداء واجلرحى حتت عناوين :فجرونا بـ � 4آب ،وما
تخلوهم يطيرّ وا التحقيق ،و�آخر فر�صة للعدالة بالبلد،
م�شددين على التدخل الوقح وال�سافر يف تهديد وحتذير
القا�ضي العديل حلرف العدالة عن م�سارها الطبيعي،
م�شددين على دعمهم الكبري لتحقيقاته وا�ستدعاءاته
لعدد من ال�سيا�سيني والأمنيني مهما عال �ش�أنهم حتى
جالء احلقيقة الكاملة.

•• عوا�صم-وكاالت

الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية ن�صرالدين مفرح� ،أ�شارت �إىل
�أن عنا�صر داع�ش يف البالد تتمثل يف جمموعات �صغرية
مل ت�شكل خطراً �أمنياً».
�سيحاولون مرة �أخرى
ويف �صحيفة “ال�شرق الأو�سط” ،يقول �صالح القالب �إن
الإخوان امل�سلمني ،رغم ف�شلهم يف حماولتهم االنقالبية
الأخ�ي�رة يف ال���س��ودان ،ال ي��زال��ون م��وج��ودي��ن وفاعلني،
و��س�ي�ح��اول��ون “جمدداً ط��امل��ا �أن �ه��م مل ي�ت�ل� ّق��وا �ضربة
قا�صمة».
و�أ�ضاف الكاتب� ،أن الإخوان “�سيحاولون جمدداً لي�س يف
هذا البلد العربي فقط ،و�إمنا يف غريه فامل�س�ألة بالن�سبة
لهم باتت م�س�ألة حياة �أو موتٍ بعد كل ما تعر�ضوا له يف
الفرتة الأخرية».

و�أو� �ض��ح ال�ك��ات��ب� ،أن ال���س��ودان مطالب باخلال�ص من
الإخ � ��وان امل���س�ل�م�ين ،ن�ه��ائ�ي�اً ،ل�ي����س مب�ق��ارب��ة �أم�ن�ي��ة �أو
ع�سكرية ،ب��ل بت�أ�سي�س “جبهة وطنية عري�ضة ت�ضم
الأح��زاب ال�سودانية كلها وتعزل الإخ��وان ،وتكون هناك
ان�ت�خ��اب��ات ب��رمل��ان�ي��ة ورئ��ا��س�ي��ة ج��دي��ة ،و�أن تنتهي هذه
الو�ضعية وتنتهي معها الت�شكيالت الإخوانية التي كانت
وال تزال �سبب ويالت هذه املنطقة منذ عهد ح�سن البنا
وحتى الآن».
تارة بالتفجري
و�أخرى باالغتيال
ويف لبنان ،احت�شد الع�شرات �أم�س� ،أمام ق�صر العدل يف
بريوت ،احتجاجاً على تعليق التحقيق يف انفجار بريوت،
يف � 4أغ�سط�س (�آب) .2020
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تون�س :نواب يدعون �إىل ا�ستئناف العمل الربملاين !؟

•• الفجر –تون�س

Friday

بكني
بد�أت ال�شركات ال�صينية ال�صغرية التي تواجه �أزمة طاقة منذ فرتة
طويلة يف التحول �إىل مولدات الديزل �أو �إغالق �أبوابها ،بينما عرب
م�س�ؤولون يف قطاع النفط عن خماوفهم ب�ش�أن املخزونات قبيل ف�صل
ال�شتاء وتراجع الت�صنيع يف ثاين �أكرب اقت�صاد عاملي .وت�سابق بكني
الزمن لتو�صيل املزيد من الفحم �إىل حمطات الكهرباء ال�ستعادة
ال�ت�ي��ار ،يف ح�ين ي��واج��ه �شمال �شرق ال�ب�لاد �أ� �س��و�أ انقطاع للكهرباء
منذ �أع��وام ال �سيما يف مقاطعات لياونينغ وهليونغجيانغ وجيلني
التي يقطنها قرابة  100مليون ن�سمة .وك�شفت بيانات ر�سمية �أن
ن�شاط امل�صانع يف ال�صني انكم�ش يف �سبتمرب �أيلول لأول مرة منذ
فرباير �شباط  .2020ومنذ الأ�سبوع املا�ضي �أبلغت �أكرث من مئة
�شركة ،ت�شمل �شركات �إلكرتونيات و�صناعات حتويلية ومناجم ذهب،
البور�صات ب�أنها �ستعلق الإنتاج .لكن بع�ضها قالت �إنها ا�ست�أنفت العمل
يف اليومني املا�ضيني .ي�أتي ذلك يف وقت ح��ذرت اجلمعية الوطنية
ال�صينية للفحم من �أنها “غري متفائلة” ب�ش�أن الإم ��دادات قبيل
ال�شتاء ،مو�سم ذروة الطلب ،م�ضيفة �أن خمزونات حمطات الكهرباء
“منخف�ضة بو�ضوح” الآن .وتقول احلكومة �إن الأولوية بالن�سبة لها
هي �ضمان توفري الكهرباء و�إمدادات التدفئة للمنازل خالل ال�شتاء،
وتعهدت ال�شركة ال�صينية لل�صناعات البرتوكيماوية (�سينوبك)
التي تديرها الدولة بزيادة واردات الغاز الطبيعي امل�سال.

كييف
ُق �ت��ل ج �ن��دي �أوك � � ��راين �أم �� ��س اخل�م �ي ����س ع �ل��ى خ ��ط امل��واج �ه��ة مع
االنف�صاليني املوالني لرو�سيا يف �شرق البالد ،وهو ثالث قتيل خالل
خم�سة �أيام يف هذه املنطقة التي ت�شهد �أعمال عنف ب�شكل منتظم.
وقال اجلي�ش الأوك��راين يف بيان �إن انف�صاليني �أطلقوا النار يومي
الأرب�ع��اء واخلمي�س على مواقع �أوك��ران�ي��ة بقذائف ه��اون وقاذفات
يدوية وقذائف مدفعية يف منطقتي دونيت�سك ولوغان�سك ما �أ�سفر
عن مقتل جندي .وكانت ال�ق��وات الأوك��ران�ي��ة واالنف�صاليون �أبلغا
االث�ن�ين ع��ن مقتل جندي م��ن ك��ل مع�سكر .ووف��ق ح�صيلة ر�سمية
�أعدت باال�ستناد �إىل م�صادر ر�سمية ،قتل  56جنديا �أوكرانيا على
الأقل على اخلطوط الأمامية منذ بداية العام ،مقابل  50جنديا يف
العام  2020بكامله .ومن اجلانب االنف�صايل� ،أعلن مقتل �أكرث من
 30مقاتال منذ كانون الثاين/يناير .قالت منظمة الأمن والتعاون
يف �أوروب��ا التي ينت�شر مئات املراقبني منها يف منطقة ال�صراع يف
�أوكرانيا “الو�ضع الأمني متقلب مبتو�سط �أكرث من  250انتهاكا
لوقف �إط�ل�اق ال�ن��ار يوميا يف �أيلول�/سبتمرب» .وبح�سب املنظمة،
“يثري العدد الكبري من ال�ضحايا املدنيني ب�سبب الق�صف و�إطالق
النار القلق ب�شكل خا�ص ،مع و�صوله يف �أيلول�/سبتمرب � 2021إىل
الذروة منذ وقف �إطالق النار يف متوز/يوليو .»2020
وا�شنطن

�أعلنت الواليات �أ ّنها ال ت�ضمر لكوريا ال�شمالية “�أيّ نوايا عدائية”
وتدعوها جم�دّداً للدخول يف ح��وار دون �أيّ �شروط م�سبقة ،وذلك
بعيد ت�أكيد الزعيم ال�ك��وري ال�شمايل كيم ج��ون��غ�-أون �أنّ دعوات
احلوار الأمريكية هدفها “�إخفاء خداع (الواليات املتحدة) و�أعمالها
العدائية” جتاه بالده.
وقال متحدّث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية �إنّ “�سيا�ستنا تهدف
�إىل مقاربة تدريجية وعملية لدبلوما�سية ج��ادّة ودائمة مع كوريا
ال�شمالية» .وجدّد املتحدّث الت�أكيد على �أنّ �إدارة الرئي�س جو بايدن
م�ستعدّة للقاء م�س�ؤولني كوريني �شماليني دون �أي �شروط م�سبقة.
وقال “الواليات املتحدة م�ستعدّة للقاء م�س�ؤولني كوريني �شماليني
من دون �شروط م�سبقة ،ون�أمل �أن ت�ستجيب كوريا ال�شمالية �إيجاباً
لعر�ضنا».
و�أتى ت�صريح املتحدّث الأمريكي بُعيد رف�ض كيم عر�ض حوار قدّمته
�إليه الواليات املتحدة ،معترباً �إ ّياه حماولة من وا�شنطن “لإخفاء
خداعها و�أعمالها العدائية” ،بح�سب ما �أف��اد الإع�لام الر�سمي يف
بيونغ يانغ .ونقلت �صحيفة “رودونغ �سينمون” الر�سمية عن كيم
ق��ول��ه �أم��ام “املجل�س الأع�ل��ى لل�شعب” �إ ّن��ه “منذ ت�س ّلمت الإدارة
الأم�يرك�ي��ة اجل��دي��دة مهامها ،ف� ��إنّ التهديد الع�سكري للواليات
املتحدة و�سيا�ستها العدائية �ضدّنا مل يتغيرّ ا على الإط�لاق ،ال بل
�أ�صبحا �أكرث خداعاً».

املك�سيك تبد�أ الرتحيل الطوعي ملهاجرين هايتيني

•• مك�سيكو�-أ ف ب

عاد نحو  70مهاجرا هايتي جوا �إىل بالدهم من املك�سيك ح�سبما �أعلنت
ال�سلطات ،يف �أول رحلة �إعادة طوعية �ضمن اتفاق يهدف �إىل تخفيف �أزمة
�إن�سانية متفاقمة.
وق��ال املعهد الوطني للهجرة يف املك�سيك يف بيان �إن الهايتيني العائدين
ومن بينهم  13طفال ا�ستقلوا رحلة جوية من مدينة فياهريمو�سا بجنوب
�شرق البالد �إىل بور �أو برن�س.
وت�أتي الرحلة يف �أعقاب اتفاق بني البلدين على “بدء الإع��ادة الطوعية
ملهاجرين” من املك�سيك.
وقد و�صل ع�شرات �آالف املهاجرين ممن ال يحملون وثائق ،والعديد منهم
هايتيون كانوا يقيمون يف �أمريكا اجلنوبية يف الأ�سابيع القليلة املا�ضية �إىل
املك�سيك �أمال يف دخول الواليات املتحدة.
وبعد �أن �أع�ي��دوا �أدراج�ه��م من احل��دود الأمريكية ،ي�سعى كثريون للبقاء
ب�صفة الجئني يف املك�سيك بدال من العودة �إىل بلدهم الذي يجتاحه الفقر.
وترك مهاجرون هايتيون خميمات ع�شوائية على جانبي احلدود املك�سيكية
الأمريكية اجلمعة بعد �أن بد�أت وا�شنطن رحالت ترحيل من تك�سا�س.
وتدر�س جلنة املهاجرين يف املك�سيك طلبات جلوء لنحو � 13ألف �شخ�ص
من هايتي ،ح�سبما �أعلن وزير اخلارجية مار�سيلو �إب��رارد �أم��ام امل�شرعني
الثالثاء.
لكن العديد من الهايتيني الذين و�صلوا ال ميكنهم التقدم بطلب جلوء يف
املك�سيك كونهم مُنحوا و�ضع الجئني يف بلدان �أخرى ،كما قال.
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EAT 58964
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منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم166895 :
ب�إ�سم  :جون�سـون �أند جون�سـون
وعنوانه :وان جون�سون �أند جون�سون
بالزا  ،نيو برنزويك  ،نيوجري�سي  ، 08933 ،الواليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ2012/11/13 :
وامل�سجلة حتت الرقم166895 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163737 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163737 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163736 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163736 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163735 :
ب�إ�سم � :أ�ستون مارتن الجوندا ليمتد
وعنوانه :بانبريي رود  ،جايدون  ،وارويك � ،سي يف0 35دي بي  ،اململكة املتحدة.
بتاريخ2012/05/20 :
وامل�سجلة حتت الرقم163735 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 10:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/12/21وحتى تاريخ2031/12/21 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 37:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 35:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 28:
ً
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��ارا م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/12وحتى تاريخ2031/10/12 :
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EAT 54419

EAT 58949

EAT 54421

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163825 :
با�سم :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
بتاريخ2013/04/07 :
وامل�سجلة حتت الرقم163825 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم44720 :
با�سم :ريت�شرت جيديون نريت.
وعنوانه� :إت�ش 1103-بوداب�ست ،جيومروي �أوت  ، 21املجر
وامل�سجلة حتت الرقم 44720 :بتاريخ2002/11/12 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم44721 :
با�سم :ريت�شرت جيديون نريت.
وعنوانه� :إت�ش 1103-بوداب�ست ،جيومروي �أوت  ، 21املجر
وامل�سجلة حتت الرقم 44721 :بتاريخ2002/11/12 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم44719 :
با�سم :ريت�شرت جيديون نريت.
وعنوانه� :إت�ش 1103-بوداب�ست ،جيومروي �أوت  ، 21املجر
وامل�سجلة حتت الرقم 44719 :بتاريخ2002/11/12 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/16وحتى تاريخ2031/10/16 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/16وحتى تاريخ2031/10/16 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/16وحتى تاريخ2031/10/16 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 5:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/16وحتى تاريخ2031/10/16 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 04 :أغ�سط�س 2021
املودعة حتت رقم356930 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه��� :ص.ب  ،73000رق��م القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الإعالن؛ خدمات وكاالت الإعالن؛ خدمات �إدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ �إدارة
الأعمال واال�ست�شارات التنظيمية؛ �إدارة �أعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق املالهي؛
�إدارة م�شاريع الأعمال؛ �إدارة �أعمال (الغري)؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية �أو ال�صناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات
الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�سهيالت املكاتب ،خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الآخرين حتى
يتمكن الزبائن من معاينة و�شراء هذه الب�ضائع ب�سهولة وي�سر؛ خدمات الإمداد للغري؛ الإدارة ال�صناعية؛ تنظيم
املعار�ض والأ�سواق التجارية لغايات جتارية �أو دعائية؛ ت�أجري امل�ساحات الإعالنية؛ ت�أجري وقت للإعالن يف و�سائل
الإعالم؛ خدمات �أبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛ خدمات التعهيد (باعتبارها م�ساعدة يف �إدارة الأعمال)؛
بيع الأمالك باملزادات العلنية؛ خدمات برامج الوالء؛ خدمات برامج الوالء واحلوافز واملكاف�آت؛ توفري �أك�شاك الطعام
وامل�شروبات واالمتيازات والتذكارات يف �ستاد للفعاليات الريا�ضية والرتفيهية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة
هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عاملية.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " DUBAI HOLDING ENTERTAINMENTب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 04 :أغ�سط�س 2021
املودعة حتت رقم356935 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه��� :ص.ب  ،73000رق��م القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الإعالن؛ خدمات وكاالت الإعالن؛ خدمات �إدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ �إدارة
الأعمال واال�ست�شارات التنظيمية؛ �إدارة �أعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق املالهي؛
�إدارة م�شاريع الأعمال؛ �إدارة �أعمال (الغري)؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية �أو ال�صناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات
الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�سهيالت املكاتب ،خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الآخرين حتى
يتمكن الزبائن من معاينة و�شراء هذه الب�ضائع ب�سهولة وي�سر؛ خدمات الإمداد للغري؛ الإدارة ال�صناعية؛ تنظيم
املعار�ض والأ�سواق التجارية لغايات جتارية �أو دعائية؛ ت�أجري امل�ساحات الإعالنية؛ ت�أجري وقت للإعالن يف و�سائل
الإعالم؛ خدمات �أبحاث ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛ خدمات التعهيد (باعتبارها م�ساعدة يف �إدارة الأعمال)؛
بيع الأم�لاك باملزادات العلنية؛ خدمات برامج ال��والء؛ خدمات برامج ال��والء واحلوافز واملكاف�آت؛ توفري �أك�شاك
الطعام وامل�شروبات واالمتيازات والتذكارات يف �ستاد للفعاليات الريا�ضية والرتفيهية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق
بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عاملية
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة " دبي القاب�ضة للرتفيه " باللغة العربية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355

بتاريخ� 02 :أغ�سط�س 2021

املودعة حتت رقم356726 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :بليد كرافت باربر �أكادميي ،ال ال �سي
وعنوانه 2719 :ماين �سرتيت ،داال�س ،تي اك�س  ،75226الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات احلالقة؛ خدمات جتميلية للعناية بالب�شرة ،وحتديداً �إزالة طبقات الب�شرة العليا؛ خدمات �صباغة
ال�شعر؛ خدمات ق�ص ال�شعر؛ خدمات �صالون ت�صفيف ال�شعر للرجال والن�ساء والأطفال؛ خدمات العناية
بالرجل والتي ت�شمل ق�ص ال�شعر ،وحالقة الذقن ،وت�شذيب اللحية ،والتدليك ،وعالجات الوجه؛ تقدمي
امل�شورة واملعلومات يف جماالت ت�صفيف ال�شعر والعناية بال�شعر واملحافظة على ال�شعر.
الواقـعة بالفئة44 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " BLADE CRAFTباللغة االجنليزية.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 04 :أغ�سط�س 2021
املودعة حتت رقم356934 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه��� :ص.ب  ،73000رق��م القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز
ديفيلومبنت  -ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات (غري الكحولية)؛ الإيواء امل�ؤقت؛ خدمات الفنادق؛ خدمات فنادق اال�ستجمام؛
خدمات الإقامة الفندقية؛ خدمات متوين الفنادق؛ خدمات احلجز يف الفنادق؛ خدمات مطاعم الفنادق؛ توفري
�أماكن خم�ص�صة يف الفنادق ملعار�ض الأعمال وعرو�ض الأعمال وامل��ؤمت��رات واالجتماعات واملحا�ضرات وجل�سات
االجتماع؛ خدمات تخطيط الفعاليات؛ تقدمي الت�سهيالت (الإيواء) لإقامة امل�ؤمترات والندوات واملعار�ض والعرو�ض
والعطالت؛ ت�أجري غرف االجتماعات؛ خدمات ال�ضيافة (الإيواء)؛ �أجنحة ال�ضيافة الإيواء �أو الأطعمة وامل�شروبات
(غري الكحولية)؛ واملعلومات عن العطالت والتخطيط املرتبط بالإيواء؛ املطاعم واملقاهي؛ وخدمات التموين؛
ومطاعم الطلبات ال�سفرية؛ وحم�لات املقاهي؛ متوين الأطعمة وامل�شروبات؛ حانات الع�صائر؛ خدمات الزوار
املرتبطة بحجز الفنادق والإيواء واملطاعم؛ خدمات ال�شيف ال�شخ�صي؛ خدمات التعاقد ب�ش�أن الأطعمة وامل�شروبات؛
منافذ الأطعمة وامل�شروبات املتنقلة؛ خدمات التموين؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ تزويد الأطعمة وامل�شروبات من
خالل �شاحنات متنقلة؛ ت�سهيالت حدائق الكرفانات؛ خدمات التموين املزودة يف حدائق املقطورات؛ توفري ت�سهيالت
حدائق املقطورات امل�ؤقتة؛ دور احل�ضانات النهارية للأطفال؛ مناطق اال�سرتاحة يف حمطات اخلدمات؛ خدمات
التموين املتنقلة؛ خدمات الن�صح واملعلومات واال�ست�شارات املرتبطة بكل ما ورد �أعاله؛ جميع اخلدمات الواردة �أعاله
مقدمة عرب االنرتنت �أو من قواعد بيانات الكمبيوتر �أو عرب �شبكة ات�صاالت عاملية.
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " DUBAI HOLDING ENTERTAINMENTب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

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

املودعة حتت رقم356994 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم� :سكت�شرز يو�.إ�س.ايه ،.انك اا
وع �ن��وان��ه 228 :م��ان�ه��ات��ن بيت�ش ب��ول�ي�ف��ارد ،م��ان�ه��ات��ن بيت�ش ،كاليفورنيا  ،90266ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
لبا�س القدم واملالب�س
الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " TOUCHLESS FITباللغة االجنليزية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو
�إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

EAT 66653

اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم165298 :
با�سم :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
بتاريخ2015/05/04 :
وامل�سجلة حتت الرقم165298 :
�صورة العالمة

منوذج �إعالن الن�شرعن التجديد
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
املالك :التميمي وم�شاركوه
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم163826 :
با�سم :يونيليفر بي ال �سي
وعنوانه :بورت �صناليت  ،ويرال  ،مر�سي�سايد � ،إجنلرتا.
بتاريخ2013/03/26 :
وامل�سجلة حتت الرقم163826 :
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 30:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/11/17وحتى تاريخ2031/11/17 :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 3:
احل�م��اي��ة ن��اف��ذة امل�ف�ع��ول مل��دة ع�شر ��س�ن��وات �أخ ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ ان�ت�ه��اء حلماية يف:
 2021/10/16وحتى تاريخ2031/10/16 :

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 04 :أغ�سط�س 2021
املودعة حتت رقم356933 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت
 ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدةوذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الرتبية والتعليم؛ خدمات التدريب؛ ت�شغيل الفنادق ومرافق التدريب يف جمال �صناعة ال�ضيافة؛ ت�شغيل دور
احل�ضانة؛ خدمات الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ تقدمي ت�سهيالت �صاالت الريا�ضة البدنية والنوادي ال�صحية؛
تنظيم خدمات التدريب ال�شخ�صي؛ ت�شغيل �ألعاب املدن الرتفيهية؛ ت�شغيل مالعب اجلولف؛ توفري مرافق التن�س؛ خدمات
الرفاهية؛ توفري خدمات برك ال�سباحة؛ خدمات ال��زوار املرتبطة بحجز تذاكر الفعاليات الرتفيهية وامل�سارح واحلفالت
والفعاليات الريا�ضية وم��دن الألعاب وامل��دن الرتفيهية؛ تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات وجل�سات االجتماع واملعار�ض والدورات
التدريبية والور�ش ومعار�ض الأعمال واالجتماعات واملحا�ضرات؛ ت�شغيل امل��دن الرتفيهية وم��دن الأل�ع��اب؛ ن�شر الكتب؛
توفري ت�سهيالت ال�سينما؛ توفري امل��راف��ق الريا�ضية؛ توفري ت�سهيالت ��ص��االت البولنج؛ توفري ت�سهيالت اال�ستجمام؛
توفري ت�سهيالت ركوب اخليل و�سباقات اخليول؛ تدريب اخليول؛ تنظيم املباريات الريا�ضية وم�سابقات الفرو�سية؛ خدمات
ا�ستديوهات الت�سجيل ال�صوتي؛ خدمات ا�ستديوهات الأفالم ال�سينمائية؛ تقدمي ت�سهيالت ا�ستديوهات الت�سجيل؛ خدمات
ا�ستديوهات الت�سجيل للأفالم والتلفاز والفيديو والراديو؛ مناطق �ألعاب خم�ص�صة للأطفال؛ توفري امل�ساحات الرتفيهية؛
توفري مالعب للأطفال يف حمطات اخلدمات؛ ت�أجري ا�ستديوهات الت�سجيل؛ حدائق احليوان؛ حدائق احليوانات الأليفة؛
متنزهات احليوانات؛ حدائق ال�سفاري؛ معار�ض احليوانات؛ عرو�ض احليوانات؛ خدمات املعلومات والتعليم اخلا�صة بحدائق
احليوانات ومعار�ض احليوانات وتزويد املعلومات اخلا�صة بكل ه��ذه اخل��دم��ات ،مبا يف ذل��ك تزويد املعلومات ب�ش�أن هذه
اخلدمات عن طريق �شبكة حا�سوب عاملية .الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " DUBAI HOLDING ENTERTAINMENTب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 04 :أغ�سط�س 2021

بتاريخ� 04 :أغ�سط�س 2021

اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355

اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355

EAT 66657

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

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

TOUCHLESS FIT

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

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

املودعة حتت رقم356938 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت
 ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدةوذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خ��دم��ات ت��وف�ير ال�ط�ع��ام وال���ش��راب (غ�ير ال�ك�ح��ويل)؛ الإق��ام��ة امل��ؤق�ت��ة؛ خ��دم��ات ال�ف�ن��ادق؛ خ��دم��ات املنتجعات الفندقية؛
خدمات الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات
الفندقية ملعار�ض الأعمال واملعار�ض التجارية وامل�ؤمترات واللقاءات واملحا�ضرات واالجتماعات؛ توفري ت�سهيالت (الإقامة)
لإج��راء امل�ؤمترات واالجتماعات واملعار�ض واملعار�ض التجارية والعطالت؛ ت�أجري قاعات االجتماعات؛ خدمات ال�ضيافة
(الإقامة)؛ �أجنحة ال�ضيافة (توفري الإقامة �أو الطعام �أو ال�شراب (غري الكحويل))؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما
يتعلق بالإقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التموين بالطعام وال�شراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛
التموين بالطعام وال�شراب؛ حمالت الع�صري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�شروبات املتنقلة؛ خدمات التزويد بالطعام
وال�شراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�صورات
املتنقلة (الكرفانات)؛ خدمات التزويد بالأطعمة وامل�شروبات التي تقدم يف مواقف املقطورات؛ توفري مرافق م�ؤقتة ملواقف
املقطورات؛ دور ح�ضانة الأطفال؛ مناطق ا�سرتاحة داخل حمطات اخلدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات
واال�ست�شارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة �أعاله يتم تقدميها �أي�ضا مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�سوبية
�أو عرب �شبكة االت�صاالت العاملية
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة " دبي القاب�ضة للرتفيه " باللغة العربية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 04 :أغ�سط�س 2021
املودعة حتت رقم356932 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت
 ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدةوذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات العقارات؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية وعقارات البيع بالتجزئة والعقارات ال�سكنية؛ �إدارة وتوجيه
وت�أجري العقارات التجارية وعقارات البيع بالتجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات العقارات والت�أجري والإيجار املقدمة واملزودة
فيما يتعلق بال�شقق والفلل واملكاتب وال�سبا واملنتجعات ومالعب اجلولف والواجهات البحرية والفنادق واملمتلكات ال�صناعية
واملدن الرتفيهية ومدن الألعاب ومراكز الت�سوق وجممعات الت�سوق؛ خدمات �إدارة امل�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفلل الإيجار؛
خدمات �سم�سرة العقارات؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال؛ اخلدمات املالية؛
خدمات �إدارة الأ�صول؛ خدمات اال�ستثمار؛ خدمات �إدارة الأم��وال؛ خدمات �صناديق املمتلكات؛ خدمات الت�أمني؛ خدمات
الأعمال امل�صرفية؛ خدمات متويل املمتلكات؛ خدمات تقييم املمتلكات؛ خدمات �إدارة املمتلكات و�إدارة املحافظ العقارية؛
خدمات اال�ستثمار يف املمتلكات؛ خدمات �سم�سرة املمتلكات؛ خدمات الت�أمني على املمتلكات؛ خدمات تطوير الأرا�ضي؛ خدمات
ا�ستمالك الأرا�ضي؛ تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات للتطوير واال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأرا�ضي لت�أجريها؛ �إ�صدار �سندات
ذات قيمة؛ توفري بطاقات دفع م�سبقة و�سندات ذات قيمة؛ �إ�صدار وا�سرتداد قيمة ال�سندات ذات القيمة؛ �إ�صدار وا�سرتداد
قيمة الق�سائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�سائم الهدايا؛ ق�سائم الهدايا املدفوعة م�سبقاً؛ منح وترتيب اخل�صومات فيما يتعلق
بخدمات ال�سفر والفنادق واملطاعم وال�سينما وامل�سارح والفعاليات الريا�ضية والوجهات ال�سياحية وم��دن الألعاب واملدن
الرتفيهية؛ تزويد املعلومات اخلا�صة بكل هذه اخلدمات ،مبا يف ذلك تزويد املعلومات ب�ش�أن هذه اخلدمات عن طريق �شبكة
36
حا�سوب عاملية .الواقـعة بالفئة:
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " DUBAI HOLDING ENTERTAINMENTب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 04 :أغ�سط�س 2021

املودعة حتت رقم356937 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت
 ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدةوذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خ��دم��ات التعليم وال�ت�ه��ذي��ب؛ خ��دم��ات ال�ت��دري��ب؛ ت�شغيل ت�سهيالت ال�ت��دري��ب يف جم��ال ال�ف�ن��ادق وال�ضيافة؛ ت�شغيل دور
احل�ضانة؛ خدمات الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ توفري �صاالت التدريبات الريا�ضية (اجلمنازيوم) والنوادي
ال�صحية؛ ت�شغيل �ألعاب احلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ ت�شغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�س؛ توفري ت�سهيالت
ب��رك ال�سباحة؛ ترتيب و�إدارة امل��ؤمت��رات واالجتماعات واملعار�ض وال��دورات التدريبية وور���ش العمل واملعار�ض التجارية
واالجتماعات الر�سمية واملحا�ضرات؛ ت�شغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ ن�شر الكتب؛ توفري ت�سهيالت
ال�سينما؛ توفري الت�سهيالت الريا�ضية؛ توفري ت�سهيالت زق��اق البولنغ؛ توفري ت�سهيالت اال�ستجمام؛ تقدمي ت�سهيالت
خا�صة بركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل ،تنظيم املناف�سات الريا�ضية ومباريات الفرو�سية؛ خدمات �ستوديوهات
الت�سجيل ال�صوتي؛ خدمات �ستوديوهات الأف�لام؛ توفري ت�سهيالت �ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل
للأفالم والتليفزيون والفيديو والراديو؛ مناطق لعب للأطفال؛ توفري مناطق الت�سلية؛ توفري مالعب الأطفال يف حمطات
اخلدمة؛ ت�أجري �ستوديوهات الت�سجيل؛ حدائق احليوانات؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق ال�سفاري؛
معار�ض احليوانات؛ عرو�ض احليوانات؛ خدمات املعلومات والتعليم املتعلقة بحدائق احليوانات ومعار�ض احليوانات؛ توفري
املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عاملية
الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة " دبي القاب�ضة للرتفيه " باللغة العربية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ� 04 :أغ�سط�س 2021

املودعة حتت رقم356936 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :دي ات�ش انرتتينمنت �ش.ذ.م.م
وعنوانه� :ص.ب  ،73000رقم القطعة  ،3195-366املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة  -مكتب  -1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت
 ام �سقيم  ،3دبي ،االمارات العربية املتحدةوذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛ �إدارة وت�أجري العقارات التجارية
والتجزئة وال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار العقارات التي يتم تقدميها و�إدارتها بالن�سبة لل�شقق والفيالت واملكاتب وال�سبا
واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�صناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص ومراكز
الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات الإدارة للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات
حت�صيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو���س الأم��وال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات �إدارة الأ�صول؛ خدمات
اال�ستثمار؛ خدمات �إدارة ال�صناديق؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات الت�أمني؛ اخلدمات امل�صرفية؛ خدمات التمويل
العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات �إدارة العقارات وخدمات �إدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�ستثمار العقاري؛
خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات الت�أمني العقاري؛ خدمات تطوير الأرا�ضي؛ خدمات ا�ستمالك الأرا�ضي؛ تثمني واختيار
وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير واال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأرا�ضي لت�أجريها؛ �إ�صدار بطاقات ال�شراء ذات القيمة؛
توفري البطاقات م�سبقة الدفع والق�سائم ذات القيمة؛ �إ�صدار وا�سرتداد الق�سائم ذات القيمة؛ �إ�صدار وا�سرتداد الق�سائم
والكوبونات ذات القيمة؛ ق�سائم الهدايا؛ ق�سائم الهدايا م�سبقة الدفع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا
يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة " دبي القاب�ضة للرتفيه " باللغة العربية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
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كوريا ال�شمالية تعر�ض �إعادة فتح خطوط االت�صال مع اجلنوب
•• �سول-رويرتز

نقلت وك��ال��ة الأن �ب��اء امل��رك��زي��ة ال�ك��وري��ة �أم����س اخلمي�س ع��ن زع�ي��م كوريا
ال�شمالية كيم جوجن �أون قوله �إن��ه م�ستعد لإع��ادة فتح خطوط االت�صال
ال�ساخنة بني الكوريتني ال�شهر املقبل ،لكنه اتهم الواليات املتحدة ب�أنها
تقرتح �إجراء حمادثات دون تغيري “�سيا�ستها العدائية” جتاه بالده.
�أدىل كيم بالت�صريحات �أم��ام الربملان ،ال��ذي اجتمع لليوم الثاين ملناق�شة
ج��دول �أع �م��ال احل�ك��وم��ة ال�سيا�سي واالق�ت���ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي .و�أج��رت
بيوجنياجن هذا الأ�سبوع �أحدث جتاربها اخلا�صة بالأ�سلحة ،حيث �أطلقت
�صاروخا جديدا �أ�سرع من ال�صوت ،لتن�ضم �إىل �سباق تتقدمه قوى ع�سكرية
ك�برى لن�شر ه��ذه املنظومة املتطورة من الأ�سلحة .وطالبت بيوجنياجن
الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية بالتخلي عن “ازدواجية املعايري” فيما

يتعلق بتطوير الأ�سلحة وذلك من �أجل ا�ستئناف املحادثات الدبلوما�سية.
وحتاول الواليات املتحدة وحليفتها كوريا اجلنوبية منذ �سنوات ال�ضغط
على ال�شمال ليتخلى عن براجمه النووية وال�صاروخية يف مقابل تخفيف
العقوبات .ورف�ض كيم التخلي عن الأ�سلحة التي يقول �إن كوريا ال�شمالية
حتتاجها من �أج��ل الدفاع عنها وح��اول يف بع�ض الأح�ي��ان دق �إ�سفني بني
احلليفتني .وع�بر كيم ،يف �أح��دث ت�صريحاته ،عن ا�ستعداده لإع��ادة فتح
خطوط االت�صال ال�ساخنة ب�ين الكوريتني ،لكنه انتقد “�أوهام” كوريا
اجلنوبية ب�سبب ما ت�صفه با�ستفزازات ع�سكرية من ال�شمال .وقال ،ح�سب
وكالة الأنباء املركزية الكورية“ ،لي�س لدينا هدف �أو �سبب ال�ستفزاز كوريا
اجلنوبية �أو الإ� �ض��رار ب�ه��ا» .وك��ان��ت ك��وري��ا ال�شمالية ق��د قطعت خطوط
االت�صال يف �أوائل �أغ�سط�س �آب ،احتجاجا على تدريبات ع�سكرية م�شرتكة
بني ال��والي��ات املتحدة وكوريا اجلنوبية ،بعد �أي��ام فقط من �إع��ادة فتحها

للمرة الأوىل خ�لال ع��ام .وق��ال كيم �إن ق��رار تفعيل خ�ط��وط االت�صال
�سي�ساعد يف “حتقيق �آم��ال ورغ�ب��ات الأم��ة الكورية ب�أكملها” يف التعايف
وال�سالم ال��دائ��م .ورحبت وزارة الوحدة يف كوريا اجلنوبية امل�س�ؤولة عن
العالقات بني الكوريتني بعر�ض كيم ب�ش�أن خطوط االت�صال ال�ساخنة،
لكنها مل تعلق على ت�صريحاته الأخ ��رى .وحت��دث كيم بنربة �أ��ش��د جتاه
وا�شنطن ،حيث اتهم �إدارة الرئي�س جو بايدن “با�ستخدام طرق و�أ�ساليب
ماكرة” من خالل موا�صلة التهديدات الع�سكرية وعر�ض �إجراء حمادثات
يف الوقت نف�سه .و�أ�ضاف “تروج الواليات املتحدة ‘للحوار الدبلوما�سي‘
و‘احلوار دون �شروط‘ لكن ه��ذا لي�س �سوى حيلة تافهة خل��داع املجتمع
ال��دويل و�إخ�ف��اء �أعمالها العدائية» .ق��ال �سوجن كيم ،املبعوث الأمريكي
اخلا�ص بكوريا ال�شمالية� ،أم�س اخلمي�س �إن التجارب ال�صاروخية التي
�أجرتها بيوجنياجن ت�شكل تهديدا جلريانها و�أكد �أن وا�شنطن “لي�س لديها

نية عدائية” جتاه بيوجنياجن و�أنها م�ستعدة لإحراز “تقدم ملمو�س” على
ال�صعيد الدبلوما�سي� .أ�ضاف املبعوث الأمريكي بعد اجتماعه مع نظريه
الكوري اجلنوبي يف �إندوني�سيا ،حيث يعمل �سفريا للواليات املتحدة“ ،ما
زلنا منفتحني على امل�شاركة ...ملناق�شة كل الق�ضايا الثنائية والإقليمية».
وقال دبلوما�سيون �إن جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة �سيجتمع اليوم
اخلمي�س لبحث �أحدث جتربة �صاروخية لكوريا ال�شمالية بناء على طلب
من الواليات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا.
ويقول حمللون �إن نهج الع�صا واجلزرة الذي تتبعه كوريا ال�شمالية يهدف
�إىل �ضمان االعرتاف الدويل بها كدولة لديها �أ�سلحة نووية و�إثارة اخلالف
بني ال��والي��ات املتحدة وك��وري��ا اجلنوبية ،م�ستغلة رغبة الرئي�س الكوري
اجلنوبي مون جيه�-إن يف حتقيق مكا�سب دبلوما�سية قبل انتهاء واليته يف
مايو �أيار.

13

•• الفجر –خرية ال�شيباين
م���ت���ح���دً ا خ���ل���ف م��ر���ش��ح��ه
�أوالف �شولتز ،ت��ف��ادى احل��زب
اال�شرتاكي الدميقراطي االنهيار
امل��ت��وق��ع ليحتل امل��رك��ز الأول
يف االن��ت��خ��اب��ات .حتليل نهو�ض
العنقاء من رم��اده��ا :كان ذلك
ق��ب��ل �أك�ث�ر م��ن ع���ام بقليل .يف
� 10أغ�سط�س � ،2020صنعت
ال��رئ��ي�����س��ة امل�������ش���ارك���ة حل��زب
اال���ش�تراك��ي�ين الدميقراطيني
�سا�سكيا ا�سكن املفاج�أة ب�إعالنها
�أن �أوالف �شولتز ،وزير املالية يف
حكومة مريكل� ،سيقود احلملة
لالنتخابات ال��ف��ي��درال��ي��ة لعام
.2021

حملة انتخابية اتت اكلها

االنتخابات الأملانية:

حتليل اخباري
“نحن نعلم �أن ه��ذا ال �ق��رار يع ّد
م �ن �ع �ط �ف��ا ب��ال �ن �� �س �ب��ة للبع�ض”،
كتبت ه��ذه ال�ن��ائ��ب امل�ص ّنفة على
ي �� �س��ار ع��ائ�ل�ت�ه��ا ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،على
عك�س �شولتز .وك��ان��ت ه��ذا ل�سبب
وجيه :قبل ب�ضعة �أ�شهر ،هزمته
يف ال�سباق ل�ت��ويل رئا�سة احلزب،
ب ��ل �إن� �ه ��ا � �ش �ك �ك��ت ،خ�ل��ال ظهور
تلفزيوين ،يف ع�ضويته يف احلزب
اال�شرتاكي الدميقراطي.
ل�ق��د ج�ن��ى احل ��زب اال�شرتاكي
الدميقراطي ثمار ه��ذا االختيار
العقالين ،رغ��م �أن �أوالف �شولتز
ا�ستهلك وق ًتا طوي ً
ال للإقالع :مل
يتفوق حتى نهاية �أغ�سط�س على
حزب املحافظني (االحتاد امل�سيحي
ال��دمي �ق��راط��ي-االحت��اد امل�سيحي
االج� �ت� �م ��اع ��ي) يف ا�ستطالعات
الر�أي.
يف ال��واق��ع ،ي�ع��ود اال�شرتاكيون
الدميقراطيون من بعيد :عندما
مت ت �ع �ي�ي�ن م��ر� �ش �ح �ه��م خلالفة
�أجن�ي�لا م�يرك��ل ،ك��ان��وا مت�أخرين
ب � �ـ  20ن �ق �ط��ة ع� ��ن خ�صومهم
التقليديني ،مع  15باملائة فقط
من نوايا الت�صويت.
و�أخرياً ،ح�صل احلزب اال�شرتاكي
ال��دمي �ق��راط��ي ،ي ��وم الأح � ��د ،على

�شولتز بعد االنت�صار بفارق �صغري

�أ�سباب «رميونتادا» �شولتز واال�شرتاكي الدميقراطي

بالن�سبة للأحزاب اال�شرتاكية الدميقراطية الأوروبية الأخرى ،ميكن �أن ي�شكل هذا ً
منوذجا يحتذى
ا�ستفاد �شولتز من �أخطاء املحافظني واخل�ضر ،ومن وحدة �أن�صاره �أي�ضا

 25فا�صل  7باملائة من الأ�صوات
م �ت �ق��دم �اً ع �ل��ى امل �ح��اف �ظ�ين (24
فا�صل  1باملائة)  ،حالة مل يعرفها
منذ انت�صار غريهارد �شرودر عام
�“ .2002إن ه ��ذا ال �ن �ج��اح هو
الأك �ث�ر �أه �م �ي��ة بالن�سبة للحزب
اال� �ش�ت�راك��ي ال��دمي �ق��راط��ي ،لأنه
جن��ح يف ت�ك��ذي��ب ن�ظ��ري��ة االندثار
التدريجي ال��ذي ك��ان متوق ًعا له،
وقلب االجت��اه ال��ذي بدا حتميا”،
ت���ش�ير ه�ي�ل�ين م �ي ��ارد دي�ل�اك ��روا،
�أ�� �س� �ت ��اذة احل� ��� �ض ��ارة الأمل ��ان� �ي ��ة يف
جامعة ال���س��ورب��ون ،واملتخ�ص�صة
يف هذا احلزب .وعلى عك�س احلزب
اال�شرتاكي الفرن�سي ،مل ينت ِه به
الأمر �إىل رفوف الن�سيان.

�أخطاء الآخرين،
وحدة منا�صريه
ع � � ��دة ع � ��وام � ��ل ت� �ف� ��� �س ��ر ه ��ذه
“الرميونتادا”� :أو ًال ،الأخطاء
ال �ف��ادح��ة امل �ت �ك��ررة مل��ر��ش�ح��ة حزب
اخل���ض��ر� ،أن��ال�ي�ن��ا ب��رب��وك ،املتهمة
ب��ال �� �س��رق��ة الأدب� � �ي � ��ة� ،إىل جانب
�أخطاء املحافظني� ،أرمني ال�شيت،
ال ��ذي �شكلت �ضحكاته ب�ع��د �أيام
ق�ل�ي�ل��ة م��ن ال�ف�ي���ض��ان��ات القاتلة،
�صدمة للأملان .لكن وحدة احلزب
اال� �ش�ت�راك��ي ال��دمي �ق��راط��ي حول

مر�شحه كانت بنف�س الأهمية.
بعدما الحظوا ،و�أق��روا بربودة،
ا� �س �ت �ح��ال��ة ه��زم �ه��م للمحافظني
يف االن� �ت� �خ ��اب ��ات امل �ق �ب �ل��ة ،اعترب
ق� � ��ادة ال� �ي� ��� �س ��ار ،غ �ي�ر املعروفني
لعامة النا�س� ،أنه لي�س لديهم ما
يخ�سرونه ب��دع��م �أوالف �شولتز.
“�إنه ال مي�ث��ل ن�ق�ط��ة ال �ت ��وازن يف
احل��زب اال�شرتاكي الدميقراطي،
و�إمنا ميثل جناحه اليميني ،تذ ّكر
هيلني ميار ديالكروا� .إنه حمافظ
بني اال�شرتاكيني الدميقراطيني،

عندما عينّ اال�شرتاكيون مر�شحهم ،كانوا
مت�أخرين بـ  20نقطة عن خ�صومهم التقليديني

•• عوا�صم-وكاالت

ق ��ال م��دي��ر م ��ؤ� �س �� �س��ة ال �� �ش��رق الأدن� ��ى
واخل �ل �ي��ج للتحليل ال�ع���س�ك��ري ريا�ض
ق �ه��وج��ي� ،إن اجل� �م ��اع ��ات الإره ��اب� �ي ��ة
ت �ط �وّرت يف العقدين املا�ضيني عندما
�أطلقت الواليات املتحدة احلرب العاملية
على الإرهاب بعد هجمات � 11سبتمرب
(�أيلول)  ،2001و�أ�صبح بع�ضها قوياً
مبا يكفي لي�سعى �إىل التحول �إىل العب
�سيا�سي.
وك � �ت� ��ب ق � �ه� ��وج� ��ي ،يف ت� �ق ��ري ��ر ملوقع
“بريكينغ ديفن�س” الأم ��ري �ك ��ي� ،أن
اجل�م��اع��ات الإره��اب�ي��ة �أ�صبحت “�أكرث
ان �ت �� �ش��اراً و�أك �ث��ر ذكاءً” تكنولوجياً
و”�أف�ضل ت�سليحاً” ،وحت ��ول ��ت من
جمموعات ت�ستخدم املدافع الر�شا�شة،
وال�ق��ذائ��ف ال���ص��اروخ�ي��ة� ،إىل االعتماد
على ال�ط��ائ��رات دون ط�ي��ار ،والذخرية
املوجهة ،وال�صواريخ البالي�ستية.
ومل ي�ق�ت���ص��ر ال �ت �ح��ول ع �ل��ى القدرات
ال�ع���س�ك��ري��ة ع �ن��د ب�ع���ض�ه��ا ،ب ��ل تغريت
طبيعتها من جهات فاعلة غري حكومية،
�إىل جهات حكومية.
بعد �إط�لاق�ه��ا احل��رب على الإره ��اب يف
 ،2001ر ّك��زت ال��والي��ات املتحدة على
حم��ارب��ة ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة ،ث��م و�سعت
�أهدافها لت�شمل العباً رئي�سياً �آخر يف الإرهاب الدويل ،حزب اهلل اللبناين ،املدعوم
من �إيران .وكانت للمجموعتني �أ�سلحة من احلقبة ال�سوفيتية حلرب الع�صابات،
م��ن ب �ن��ادق ،ور��ش��ا��ش��ات ،وق��ذائ��ف �آر ب��ي ج��ي ،و��ص��واري��خ اجل�ي��ل الأول امل�ضادة
للدبابات ،و�صواريخ عيار  107ملم ،و 122ملم ،وبع�ض �أنظمة االت�صاالت
الال�سلكية الأ�سا�سية .لكن خ�لال العقدين املا�ضيني ،ا�ستخدمت اجلماعات
املن�شقة عن القاعدة ،مثل داع�ش ،طائرات دون طيار ،وات�صاالت م�شفرة ،وحتى
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،لتجنيد املقاتلني وحماربة جيو�ش العامل.
وخ�ل�ال ه��ذه ال �ف�ترة ،ت ��زود ح��زب اهلل ب ��أح��دث الأ��س�ل�ح��ة ،و”بع�ضها �أمريكي
ال�صنع” ،مثل ناقالت اجلنود املدرعة  M-113وبنادق .M4
ووفقاً للتقرير ،ف�إن وحدات امل�شاة يف احلزب م�سلحة ب�صواريخ م�ضادة للدبابات
موجهة بالليزر مثل ال�صاروخ الرو�سي كورنيت ،و�صواريخ كروز امل�ضادة لل�سفن
 ،C-802وح ��وايل � 150أل ��ف � �ص��اروخ �إي� ��راين ،يعتقد �أن بينها �صواريخ
بالي�ستية.

ومن �أتباع اليقظة الكبرية ب�ش�أن
املالية العامة ،ويحجم عن التعاون
مع الي�سار الراديكايل دي لينك.
وتعززت هذه الوحدة خلف �شولتز
خ�ل�ال ال �� �ص �ي��ف ،ح �ي��ث ا�ستمرت
ا��س�ت�ط�لاع��ات ال� ��ر�أي ل���ص��احل��ه يف
الت�صاعد .مثال على ذل��ك ،كيفن
ك ��وه�ن�رت ،رئ �ي ����س “جو�سو�س”،
اال� �ش�تراك �ي��ون ال �� �ش �ب��اب :م��ع �أنه
ق ��دح ��س�ي��ا��س��ة ��ش��ول�ت��ز يف ال�سابق
ل�ل�ج�م��اه�ير ،ف ��إن��ه ام �ت��دح مزايا
امل��ر� �ش��ح يف ع ��دة ل� �ق ��اءات دون �أن

جناح ّ
�سفه نظرية االندثار التدريجي الذي
كان متوق ًعا حلزب اال�شرتاكيني الدميقراطيني

ظهور جماعات �إرهابية جديدة ،ومتكني
جماعات �أخرى ،مب�ساعدة جهات فاعلة
مثل �إي��ران» .بالتوازي مع احلرب على
الإره ��اب ،ا�ستفادت اجليو�ش ،ووكاالت
�إنفاذ القانون حول العامل من التقدّم
ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ،ك �م��ا ا� �س �ت �ف��ادت منها
اجلماعات املتمردة والإرهابية يف جميع
�أنحاء العامل.
وق��ال ديفيد دي رو���ش ،من مركز �آ�سيا
ل �ل��درا� �س��ات الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة بجامعة
ال��دف��اع ال��وط�ن��ي ب��وا��ش�ن�ط��ن للموقع:
“ت�سمح الطائرات التجارية دون طيار،
و�صور الأقمار ال�صناعية للمجموعات
ذات احل��د الأدن��ى من اخل�برة مبراقبة
املن�ش�آت الآمنة ومهاجمتها ،كما ي�سمح
الإن�ت��رن� ��ت ل �ل �م �ج �م��وع��ات ال�صغرية،
ب ��إر� �س��ال الأوام� ��ر وال�ط�ل�ب��ات يف جميع
�أن � �ح� ��اء ال� �ع ��امل ع �ل��ى ال� �ف ��ور وبكلفة
�ضئيلة».
ورغم �أن اجلماعات الإرهابية قادرة على
ال��و��ص��ول �إىل التكنولوجيا اجلديدة،
�إال �أن��ه ال يمُ كنها الو�صول �إىل تقنيات
و�أ�سلحة �أخ��رى �أك�ثر ت�ط��وراً وفتكاً �إال
ع�بر ال� ��دول ،ويف ه��ذه احل��ال��ة �إي ��ران،
وبالتبعية حزب اهلل والعبني �آخرين.
و�أ��ش��ار الها�شمي �إىل �أن “�إيران زودت
اجلماعات الإرهابية يف العراق ،ولبنان،
و�سوريا ،واليمن بطائرات هجومية دون طيار ،و�صواريخ بالي�ستية ،و�أنظمة قيادة
وحتكم .و�سمحت القيادة ال�ضعيفة للحرب على الإرهاب بانت�شار هذه الأ�سلحة
بني هذه اجلماعات».
و�أق � ّر العديد من العلماء بتزايد التعاون بني اجلماعات الإرهابية واجلرمية
ّ
املنظمة يف العديد من الدول ،بعد جناح الواليات املتحدة وحلفائها يف ت�ضييق
اخل�ن��اق على �شبكات التمويل التقليدية ل�ل�إره��اب�ي�ين ،حيث �أرغ �م��ت قوانني
مكافحة غ�سل الأم��وال ،والعقوبات على ال�شركات ،واجلمعيات اخلريية التي
مت��ول اجل�م��اع��ات الإره��اب�ي��ة ،الأخ�ي�رة على البحث ع��ن �شركاء ج��دد ،وو�سائل
لت�أمني الأموال ،والقدرة على تهريب الأ�سلحة ،والعاملني.
وق��ال دي رو���ش� ،إن “اجلرمية املنظمة ت�ساعد الإره��اب ،لأنها تقو�ض القانون
وال�ن�ظ��ام ،وي�سهل تهريب الأ��ش�ي��اء التي يحتاجها الإره��اب�ي��ون ،مثل الأ�سلحة
وامل�ت�ف�ج��رات .وم��ن امل�ع��روف �أن البع�ض يعمل يف ك��ل م��ن املنظمات الإرهابية
والإجرامية ،خا�ص ًة يف مناطق ال�صراعات».

هكذا تطورت اجلماعات الإرهابية منذ �11سبتمرب
وتو�سعت منطقة عمليات ح��زب اهلل
ب�إيفاد مدربني وم�ست�شارين �إىل �سوريا ،والعراق ،واليمن ،و�أ�صبحت قدراته يف
جمال الإن��ذار املبكر ،واالت�صاالت �أك�ثر تطوراً مع �أ�سطول من الطائرات دون
طيار ،و�أج�ه��زة رادي��و ذات نطاق منخف�ض وع��ال ،و�أح��دث التقنيات من �شبكة
�ألياف �ضوئية تغطي كل لبنان.
كما ا�ستمر عنا�صره ومدربوه يف م�ساعدة �إيران على �إن�شاء ميلي�شيات يف العراق،
و�سوريا ،وهي املجموعات التي �أ�ضافتها الواليات املتحدة �إىل الئحة الإرهاب.
وق��ال خ�براء للموقع �إن تطور اجلماعات الإره��اب�ي��ة ناجم ع��ن ثالثة �أ�سباب،
�سهولة ال��و��ص��ول �إىل التكنولوجيا ذات اال��س�ت�خ��دام امل� ��زدوج ،و��ش��راك��ات�ه��ا مع
اجلرمية املنظمة العابرة للحدود ،وحتويل تركيز بع�ض اجلماعات من تقوي�ض
الدولة� ،إىل حماولة التحول �إىل دولة.
وقال اللواء عبد اهلل �سيد الها�شمي ،وكيل وزارة الدفاع الإماراتية ال�سابق للموقع،
�إن “حرب الواليات املتحدة على الإرهاب ،تفتقر �إىل ا�سرتاتيجية حمددة بو�ضوح،
وانخرطت يف �صراعات ع�سكرية غري جمدية يف العراق ،و�أماكن �أخرى� ،أدت �إىل

ّ
يرف له جفن .بو�ضع امل�شاحنات
ح��ول ال�برام��ج ج��ان� ًب��ا� ،سمح قادة
احل��زب اال��ش�تراك��ي الدميقراطي
ل�شولتز ب�إدارة احلملة التي �أرادها.
ل�ق��د ا�ستند �إىل حتليل �شخ�صي
�أثبت �أن��ه مربح :فالرحيل املعلن
لل�شعبية �أجنيال مريكل� ،صاحبة
ال�سيا�سة الو�سطية� ،سيفتح اللعب
ملر�شح دميقراطي ا�شرتاكي قادر
ع �ل��ى جت���س�ي��د � �ش �ك��ل م ��ن �أ�شكال
اال� �س �ت �م��راري��ة ،و� �ص��وال ح�ت��ى �إىل
التقليد �-أعاد و�ضع يديه يف �شكل

ما�سة على غالف جملة.
«ل�ق��د و��ص��ل �إىل حتليل يقول،
�إن امل�ست�شارة يف ح��د ذات �ه��ا �سبب
الختيار انتخابي لبع�ض الناخبني،
ي�شري بنيامني ��ش��راي�بر ،الباحث
يف م��ؤ��س���س��ة ف��ري��دري ����ش �إي �ب�رت،
ال�ق��ري�ب��ة م��ن احل ��زب اال�شرتاكي
الدميقراطي ،و�أنه بعد ما ي�سميه
البع�ض ‘الدمقرطة اال�شرتاكية’
حل � � � � ��زب االحت� � � � � � � ��اد امل� ��� �س� �ي� �ح ��ي
الدميقراطي حتت ت�أثري مريكل،
�سيعود ناخبون �إىل ح�ضن احلزب
اال�شرتاكي الدميقراطي».
ه � ��ذه اال�� �س�ت�رات� �ي� �ج� �ي ��ة �أت� ��ت
�أكلها :ح�صل احل��زب اال�شرتاكي
ال��دمي �ق��راط��ي ع�ل��ى  1.5مليون

ن��اخ��ب م��ن امل�ح��اف�ظ�ين ،معظمهم
م��ن ال��ذي��ن ت��زي��د �أع �م��اره��م عن
 60عامًا .لكنه مل يكن لينجح يف
اح�ت�لال امل��رك��ز الأول دون 640
�ألف �صوت التي ح�صل عليها � ً
أي�ضا
من دي لينك“ .وي�أتي هذا � ً
أي�ضا
من اقرتاحني قويني للي�سار :رفع
احلد الأدنى للأجور �إىل  12يورو
يف ال�ساعة ،و�إعادة تقييم املعا�شات
ال �ت �ق��اع��دي��ة ال�صغرية” ،ترى
هيلني ميار ديالكروا.
«�إن جن ��اح � �ش��ول �ت��ز ي��و� �ض��ح �أن
املو�ضوعات الرئي�سية التي يدافع
عنها اال�شرتاكيون الدميقراطيون
مل ت� �خ� �ت ��ف ،م� �ث ��ل احل� ��اج� ��ة �إىل
التنظيم االجتماعي ،واحلاجة �إىل
حل و�سط بني ر�أ���س امل��ال والعمل،
واح � �ت ��رام ال �ط �ب �ق��ات ال�شعبية،
يالحظ بنيامني �شرايرب ،وحتى
وان ت�أكدت نزعة تف ّتت الناخبني،
على ح�ساب الأح ��زاب الرئي�سية،
ف �ق��د ح��اف �ظ��ت م� �ق ��ارب ��ة احل� ��زب
اال� �ش�ت�راك ��ي ال��دمي �ق��راط��ي على
�أه�م�ي�ت�ه��ا وراه�ن�ي�ت�ه��ا ،ع�ل��ى الأقل
ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ه ��ذه االنتخابات”.
بالن�سبة ل ل��أح ��زاب اال�شرتاكية
الدميقراطية الأوروبية الأخرى،
�وذج ��ا
مي �ك��ن �أن ي �� �ش �ك��ل ه� ��ذا من � ً
يحتذى.
عن االك�سربي�س

م�شروع قانون �أمريكي لتفادي
�إغالق الدوائر احلكومية

•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أعلن جمل�س ال�شيوخ الأمريكي �أنه �سي�صوت على م�شروع قانون متويل موقت
ملنع �إغالق الدوائر احلكومية قبل �ساعات فقط ،بحيث هناك �أمام النواب مهل
تنطوي على خماطر كبرية لالقت�صاد والأجندة املحلية للرئي�س جو بايدن.
من املتوقع �أن تكون الأيام املقبلة الأكرث �صعوبة حتى الآن يف والية بايدن ،حيث
يتفاو�ض لتمرير م�شروعي �إنفاق �ضخمني و�إ�صالح لرفع �سقف الديون دون
دعم اجلمهوريني .لكن الأولوية الأكرث �إحلاحً ا هي متويل الوكاالت الفدرالية،
ويقول الدميوقراطيون يف جمل�س ال�شيوخ �إنهم �سيمررون ت�شريعًا موق ًتا �صباح
اخلمي�س قبل �ساعات من نفاد الأم��وال ل�ضمان ا�ستمرارية يف الدوائر حتى 3
كانون الأول/دي�سمرب .من املتوقع �أن يحظى م�شروع القانون ال��ذي يت�ضمن
 6,3مليار دوالر مل�ساعدة الالجئني الأفغان و 28,6مليار دوالر من امل�ساعدات
يف حاالت الكوارث ،بدعم وا�سع من جميع الأط��راف على �أن ينتقل من جمل�س
النواب �إىل مكتب بايدن بعد �إعطاء جمل�س ال�شيوخ ال�ضوء الأخ�ضر له.
وق��ال زعيم الأغلبية الدميوقراطية يف جمل�س ال�شيوخ ت�شاك �شومر م�ساء
الأربعاء “لدينا اتفاق على م�شروع القرار ملنع �إغالق الدوائر احلكومية .وينبغي
�أن ن�صوت على ذلك �صباح غد».
وتعني عمليات الإغ�ل�اق ع ��اد ًة �إر� �س��ال م�ئ��ات �آالف امل��وظ�ف�ين احلكوميني �إىل
منازلهم مع توقف اخلدمات الفدرالية.
مل يكن هناك �إغ�ل�اق خ�لال حالة ط��وارئ وطنية مثل اجل��ائ�ح��ة ،لكن مكتب
امليزانية يف الكونغر�س يقدر �أن التوقف خالل  2019-2018كبد االقت�صاد
خ�سائر بقيمة  11مليار دوالر.
مع ابتعاد تهديد الإغ�لاق� ،ستكون القيادة الدميوقراطية ق��ادرة على الرتكيز
على رفع �سقف الديون وجتاوز جدول الأعمال املحلي املتعرث لبايدن  -خطة بنى
حتتية بقيمة  1,2تريليون دوالر وخطة �إنفاق بقيمة  3,5تريليون دوالر.
يعترب م�شروعا القانون �أ�سا�سيني لإرث بايدن ،لكن كالهما قد يف�شل ب�سبب
اخلالف بني اجلناحني التقدمي والو�سطي يف احلزب الدميوقراطي.
والدليل على التوتر ال�سائد يف املكتب البي�ضوي ،فقد �ألغى بايدن زيارة الأربعاء
�إىل �شيكاغو وبقي يف وا�شنطن لل�ضغط على املعار�ضني قبل ت�صويت جمل�س
النواب غري امل�ؤكد على البنى التحتية.
وكان من املقرر �أن ي�صدر النواب �أحكامهم ب�ش�أن م�شروع القانون اخلمي�س رغم
�أن ذلك بدا م�ستبعدًا مع تزايد الهوة بني الكتلة الي�سارية واملعتدلني للم�ضي
قدما .وي�شري البيت الأبي�ض بانتظام �إىل ا�ستطالعات ال��ر�أي التي تظهر �أن
الأولويات الت�شريعية لبايدن حتظى ب�شعبية وا�سعة ،على الرغم من �أنها �أقل
�شعبية يف بع�ض املناطق الرئي�سية.
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بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
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املودعة حتت رقم357387 :
تاريخ �إيداع الأولوية  3مار�س 2021
با�ســم :ابريكرومبي اند فيت�ش يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه :فيا موري 6850 ،مندري�سيو� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الدعاية والإع�ل�ان؛ �إدارة الأع�م��ال؛ توجيه الأع�م��ال؛ تفعيل الن�شاط املكتبي؛ خدمات متاجر التجزئة املتعلقة
باملالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س وال�صابون والعطور والزيوت العطرية وم�ستح�ضرات التجميل والغ�سول
(لو�شن) لل�شعر وال�شموع والنظارات ال�شم�سية والنظارات الب�صرية و�إك�س�سوارات الهواتف و�إك�س�سوارات �أجهزة
احل��ا��س��وب و�إك���س���س��وارات الأج �ه��زة الإل�ك�ترون�ي��ة ال�سمعية وامل��رئ�ي��ة وامل�ج��وه��رات و�أ��ص�ن��اف القرطا�سية واحلقائب
واملنتجات الن�سيجية و�إك���س���س��وارات ال�شعر؛ خ��دم��ات متاجر التجزئة املبا�شرة املتعلقة باملالب�س ولبا�س القدم
و�أغطية الر�أ�س وال�صابون والعطور والزيوت العطرية وم�ستح�ضرات التجميل والغ�سول (لو�شن) لل�شعر وال�شموع
والنظارات ال�شم�سية والنظارات الب�صرية و�إك�س�سوارات الهواتف و�إك�س�سوارات �أجهزة احلا�سوب و�إك�س�سوارات الأجهزة
الإلكرتونية ال�سمعية واملرئية واملجوهرات و�أ�صناف القرطا�سية واحلقائب واملنتجات الن�سيجية و�إك�س�سوارات ال�شعر؛
تنظيم وت�شغيل والإ�شراف على برامج والء املتعاملني؛ ت�سويق ال�سلع وهوية العالمات التجارية والرتويج لها عرب
ا�ستعمال �سفراء العالمات التجارية وو�سائل االت�صال االجتماعي.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :عالمة مو�ضوعه تتكون من �شكل حليوان امل��وظ على الواجهة اخلارجيه ملتجر بيع حيث يتم
تقدمي اخلدمات .يتم و�ضع ت�صميم خمطط كتطبيق حليوان املوظ �أعلى اجلدار اخلارجي ب�إ�ضاءة خلفية ،ويظهر
كما لو كان ي�سري يف مدخل واجهة املتجر .تظهر اخلطوط املقطوعة ثالثية الأبعاد كمو�ضع عنا�صر العالمة ولي�ست
جزءًا من العالمة.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
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بتاريخ:

املودعة حتت رقم358496 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :ليزاي كيومكولوك تي�ساريت �أنونيم �شريكيتي
وعنوانه :نورو�سماين كادي�سي رقم  62كاجالوجلو فاحت� ،إ�سطنبول /تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املجوهرات (مبا يف ذلك املجوهرات املقلدة(؛ الذهب واملجوهرات والأحجار الكرمية والأ�ساور والقالئد؛
والأق��راط واخل��وامت وزمامات (مرابط) لأكمام القم�صان ودبابي�س ربطات العنق امل�صنوعة منها؛ متاثيل
ومتاثيل �صغرية م�صنوعة من معادن نفي�سة؛ �ساعات كبرية و�ساعات يد و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة (مبا يف
ذلك الكرونومرتات وقطع غيارها و�سيور ال�ساعات)؛ �سبحات (خرز).
الواقـعة بالفئة14 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من احلرف الالتينى " "LIZAYبخط مميز ،مع خط منحني �أعاله
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355

14
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 11 :أغ�سط�س 2021

بتاريخ� 11 :أغ�سط�س 2021

بتاريخ� 11 :أغ�سط�س 2021

املودعة حتت رقم357383 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :ايه �إ�س �أي �أو واي ال تي دي (ارجو�س �سبيكرتوم انرتنا�شيونال)
وعنوانه :اليتات�سيالنتي  ،3اف اي� 57170-سافونلينا ،فنلندا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
هند�سة وت�صميم واختبار معدات احلماية و�أنظمة الر�شا�شات و�أنظمة كبح احلريق و�أنظمة الإن��ذار �ضد
احلريق و�أنظمة الك�شف عن احلرائق والدخان ولوحات التحكم؛ التحليل والأبحاث الكيميائية؛ ت�صميم
برجميات و�أنظمة احلا�سوب؛ خدمات الت�صميم؛ الهند�سة؛ الت�صميم ال�صناعي؛ اختبار امل��واد؛ البحث
والتطوير للآخرين؛ الأبحاث التقنية؛ درا�سات امل�شاريع التقنية؛ وجميعها متعلقة ب�أنظمة الإنذار والك�شف
عن احلرائق واحل��رارة والدخان و�أجهزة �إطفاء احلريق؛ خدمات امل�شورة واملعلومات واال�ست�شارات املتعلقة
بكافة اخلدمات املذكورة �أعاله
الواقـعة بالفئة42 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " ARGUS SPECTRUMب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 11 :أغ�سط�س 2021
املودعة حتت رقم357390 :
تاريخ �إيداع الأولوية  25مار�س 2021
با�ســم :ابريكرومبي اند فيت�ش يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه :فيا موري 6850 ،مندري�سيو� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س؛ �سراويل للأطفال (مالب�س)؛ �أثواب ا�ستحمام؛ �سراويل ا�ستحمام؛ �أرواب ا�ستحمام؛ �أحزمة (مالب�س)؛ بلوزات؛
مالب�س للن�صف ال�سفلي من اجل�سم (مالب�س)؛ �شورتات املالكمني؛ قمي�صوالت (�سرتات ن�سوية ق�صرية)؛ عباءات؛ مالب�س
�أطفال؛ معاطف؛ مالب�س رق�ص؛ جينز الدنيم؛ ف�ساتني؛ �أغطية للأذنني (مالب�س)؛ �شورتات ال�صوف؛ الأ�صواف؛ الفرو
(مالب�س)؛ قفازات (مالب�س)؛ بلوزات ق�صرية ب��دون �أك�م��ام؛ لفاعات للر�أ�س؛ بلوفرات ذات قلن�سوة؛ كنزات خفيفة ذات
قلن�سوة؛ قلن�سوات (مالب�س)؛ املالب�س املحبوكة؛ جاكيتات (مالب�س)؛ قم�صان حمبوكة؛ مالب�س داخلية ن�سائية؛ مالب�س
للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س حتتية ن�سائية؛ مدفئات ال�سيقان؛ قماطات ال�ساق
(بنطلونات)؛ بلوفرات بكم؛ قم�صان بكم؛ بنطلونات النوم؛ مالب�س النوم؛ مالب�س داخلية للرجال؛ قم�صان ريا�ضية ما�صة
للرطوبة؛ �أحزمة نقود؛ �أغطية لتدفئة اليدين (مالب�س)؛ لفاعات للعنق؛ �أربطة للعنق؛ �أربطة للعنق؛ مالب�س النوم؛
مالب�س خارجية؛ بيجامات؛ قبعات احلفالت (مالب�س)؛ جاكيتات مقلن�سة؛ قم�صان بولو؛ قم�صان ن�صف كم (تي�-شريت)
مطبوعة؛ معاطف املطر؛ مالب�س مقاومة للبلل؛ مالب�س جاهزة؛ �أرواب؛ لفاعات؛ �شاالت؛ قم�صان؛ تنانري؛ جوارب ق�صرية؛
مالب�س الريا�ضة؛ كنزات ف�ضفا�ضة؛ �شورتات ف�ضفا�ضة؛ �سرتات؛ بنطلونات ف�ضفا�ضة؛ مالب�س ا�ستحمام للرجال؛ مالب�س
ا�ستحمام لل�سيدات؛ مالب�س ب��دون �أكمان للن�صف العلوي من اجل�سم؛ قم�صان ن�صف كم (تي�-شريت)؛ مالب�س للن�صف
العلوي من اجل�سم (مالب�س)؛ بنطلونات؛ قم�صان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ مالب�س مقاومة للرياح؛ لبا�س القدم؛ �شبا�شب؛
لبا�س قدم للريا�ضة؛ �صنادل؛ �أحذية؛ �أخفاف؛ �أغطية الر�أ�س؛ كابات (�أغطية ر�أ�س)؛ قبعات؛ كابات اال�ستحمام؛ �أغطية وجه
25
(خمار �أو حجاب)؛ �أقنعة نوم .الواقـعة بالفئة:
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " GILLY HICKS GO COOLDOWNباحرف التينة
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
ً
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوما من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355

املودعة حتت رقم357381 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :ايه �إ�س �أي �أو واي ال تي دي (ارجو�س �سبيكرتوم انرتنا�شيونال)
وعنوانه :اليتات�سيالنتي  ،3اف اي� 57170-سافونلينا ،فنلندا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة ومعدات و�آالت و�أدوات الإن��ذار والك�شف عن احلرائق واحل��رارة والدخان؛
تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة �إطفاء احلرائق؛ تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة ومعدات الوقاية وال�سالمة
من �أخطار احلرائق واحل��رارة والدخان؛ خدمات امل�شورة واملعلومات واال�ست�شارات املتعلقة بكافة اخلدمات
املذكورة �أعاله
الواقـعة بالفئة37 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " ARGUS SPECTRUMب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 11 :أغ�سط�س 2021
املودعة حتت رقم357389 :
تاريخ �إيداع الأولوية  18مار�س 2021
با�ســم :ابريكرومبي اند فيت�ش يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه :فيا موري 6850 ،مندري�سيو� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الدعاية والإع�ل�ان؛ �إدارة الأع�م��ال؛ توجيه الأع�م��ال؛ تفعيل الن�شاط املكتبي؛ خدمات متاجر التجزئة املتعلقة
باملالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س وال�صابون والعطور والزيوت العطرية وم�ستح�ضرات التجميل والغ�سول
(لو�شن) لل�شعر وال�شموع والنظارات ال�شم�سية والنظارات الب�صرية و�إك�س�سوارات الهواتف و�إك�س�سوارات �أجهزة
احل��ا��س��وب و�إك���س���س��وارات الأج �ه��زة الإل�ك�ترون�ي��ة ال�سمعية وامل��رئ�ي��ة وامل�ج��وه��رات و�أ��ص�ن��اف القرطا�سية واحلقائب
واملنتجات الن�سيجية و�إك���س���س��وارات ال�شعر؛ خ��دم��ات متاجر التجزئة املبا�شرة املتعلقة باملالب�س ولبا�س القدم
و�أغطية الر�أ�س وال�صابون والعطور والزيوت العطرية وم�ستح�ضرات التجميل والغ�سول (لو�شن) لل�شعر وال�شموع
والنظارات ال�شم�سية والنظارات الب�صرية و�إك�س�سوارات الهواتف و�إك�س�سوارات �أجهزة احلا�سوب و�إك�س�سوارات الأجهزة
الإلكرتونية ال�سمعية واملرئية واملجوهرات و�أ�صناف القرطا�سية واحلقائب واملنتجات الن�سيجية و�إك�س�سوارات ال�شعر؛
تنظيم وت�شغيل والإ�شراف على برامج والء املتعاملني؛ ت�سويق ال�سلع وهوية العالمات التجارية والرتويج لها عرب
ا�ستعمال �سفراء العالمات التجارية وو�سائل االت�صال االجتماعي
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " WE THE TOURISTSباللغة الإجنليزية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد
امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355

املودعة حتت رقم357380 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :ايه �إ�س �أي �أو واي ال تي دي (ارجو�س �سبيكرتوم انرتنا�شيونال)
وعنوانه :اليتات�سيالنتي  ،3اف اي� 57170-سافونلينا ،فنلندا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
�أج�ه��زة وم�ع��دات لك�شف و�إط�ف��اء و�إخ�م��اد احل��رائ��ق؛ �أج�ه��زة �إن��ذار �ضد احل��ري��ق؛ ك��ام�يرات مراقبة الدوائر
التلفزيونية املغلقة للك�شف عن احلرائق؛ �أجهزة ومعدات مكافحة احلرائق؛ �أجهزة ومعدات وتركيبات �إطفاء
احلرائق؛ جم�سات احلريق؛ ر�شا�شات �إطفاء احلريق؛ �أجهزة و�أنظمة ر�شا�شات �إطفاء احلريق؛ �أجهزة نوافري
املياه ور�شا�شات املياه لغايات �إطفاء احلريق؛ �أجهزة و�أدوات ومعدات ك�شف احل��رارة؛ جمموعة من �أجهزة
�إنذار �ضد احلرائق واحلرارة والدخان و�أجهزة و�أدوات ومعدات الك�شف عنها؛ نقاط ات�صال ووحدات الإبالغ
عن وجود حريق عن طريق ك�سر الزجاج وال�ضغط على الزر؛ �أجهزة و�أدوات الوقاية وال�سالمة من �أخطار
احلرائق واحل��رارة والدخان؛ كبالت كهربائية مقاومة للحريق واحل��رارة؛ قطع غيار ول��وازم و�إك�س�سوارات
لكافة املنتجات املذكورة �أعاله مبا يف ذلك �أجهزة ترجمة الإ�شارات ومو�سعات املدى والواجهات والوحدات
والكا�شفات وامل�ؤ�شرات وامل�سبارات ونقاط االت�صال واملبيتات
الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة "  " ARGUS SPECTRUMب�أحرف التينية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 11 :أغ�سط�س 2021
املودعة حتت رقم357388 :
تاريخ �إيداع الأولوية  8مار�س 2021
با�ســم :ابريكرومبي اند فيت�ش يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه :فيا موري 6850 ،مندري�سيو� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س؛ �سراويل للأطفال (مالب�س)؛ �أثواب ا�ستحمام؛ �سراويل ا�ستحمام؛ �أرواب ا�ستحمام؛ �أحزمة (مالب�س)؛ بلوزات؛
مالب�س للن�صف ال�سفلي من اجل�سم (مالب�س)؛ �شورتات املالكمني؛ قمي�صوالت (�سرتات ن�سوية ق�صرية)؛ عباءات؛ مالب�س
�أطفال؛ معاطف؛ مالب�س رق�ص؛ جينز الدنيم؛ ف�ساتني؛ �أغطية للأذنني (مالب�س)؛ �شورتات ال�صوف؛ الأ�صواف؛ الفرو
(مالب�س)؛ قفازات (مالب�س)؛ بلوزات ق�صرية ب��دون �أك�م��ام؛ لفاعات للر�أ�س؛ بلوفرات ذات قلن�سوة؛ كنزات خفيفة ذات
قلن�سوة؛ قلن�سوات (مالب�س)؛ املالب�س املحبوكة؛ جاكيتات (مالب�س)؛ قم�صان حمبوكة؛ مالب�س داخلية ن�سائية؛ مالب�س
للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س حتتية ن�سائية؛ مدفئات ال�سيقان؛ قماطات ال�ساق
(بنطلونات)؛ بلوفرات بكم؛ قم�صان بكم؛ بنطلونات النوم؛ مالب�س النوم؛ مالب�س داخلية للرجال؛ قم�صان ريا�ضية ما�صة
للرطوبة؛ �أحزمة نقود؛ �أغطية لتدفئة اليدين (مالب�س)؛ لفاعات للعنق؛ �أربطة للعنق؛ �أربطة للعنق؛ مالب�س النوم؛
مالب�س خارجية؛ بيجامات؛ قبعات احلفالت (مالب�س)؛ جاكيتات مقلن�سة؛ قم�صان بولو؛ قم�صان ن�صف كم (تي�-شريت)
مطبوعة؛ معاطف املطر؛ مالب�س مقاومة للبلل؛ مالب�س جاهزة؛ �أرواب؛ لفاعات؛ �شاالت؛ قم�صان؛ تنانري؛ جوارب ق�صرية؛
مالب�س الريا�ضة؛ كنزات ف�ضفا�ضة؛ �شورتات ف�ضفا�ضة؛ �سرتات؛ بنطلونات ف�ضفا�ضة؛ مالب�س ا�ستحمام للرجال؛ مالب�س
ا�ستحمام لل�سيدات؛ مالب�س ب��دون �أكمان للن�صف العلوي من اجل�سم؛ قم�صان ن�صف كم (تي�-شريت)؛ مالب�س للن�صف
العلوي من اجل�سم (مالب�س)؛ بنطلونات؛ قم�صان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ مالب�س مقاومة للرياح؛ لبا�س القدم؛ �شبا�شب؛
لبا�س قدم للريا�ضة؛ �صنادل؛ �أحذية؛ �أخفاف؛ �أغطية الر�أ�س؛ كابات (�أغطية ر�أ�س)؛ قبعات؛ كابات اال�ستحمام؛ �أغطية وجه
(خمار �أو حجاب)؛ �أقنعة نوم .الواقـعة بالفئة25 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من الرقم "  "96و كلمة "  " HOURSياللغة الإجنليزية
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
ً
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوما من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اجلمعة � 1أكتوبر  2021العدد 13355
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ� 31 :أغ�سط�س 2021

املودعة حتت رقم358495 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :ليزاي كيومكولوك تي�ساريت �أنونيم �شريكيتي
وعنوانه :نورو�سماين كادي�سي رقم  62كاجالوجلو فاحت� ،إ�سطنبول /تركيا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات جتميع ت�شكيلة من املجوهرات (مب��ا يف ذل��ك املجوهرات املقلدة) والذهب واملجوهرات والأحجار
الكرمية والأ�ساور والقالئد والأقراط واخلوامت وزمامات (مرابط) لأكمام القم�صان ودبابي�س ربطات العنق
امل�صنوعة منها والتماثيل والتماثيل ال�صغرية امل�صنوعة من معادن نفي�سة وال�ساعات الكبرية و�ساعات اليد
و�أدوات قيا�س الوقت الدقيقة (مبا يف ذلك الكرونومرتات وقطع غيارها و�سيور ال�ساعات) وال�سبحات (اخلرز)
مبا ميكن جمهور امل�ستهلكني من معاينتها و�شرائها ب�سهولة وي�سر (اخلدمات املحددة ميكن توفريها بوا�سطة
حمالت التجزئة واجلملة والو�سائط الإلكرتونية والكتالوجات وغريها من الو�سائل امل�شابهة).
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من احلرف الالتينى " "LIZAYبخط مميز ،مع خط منحني �أعاله
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/شركة كينارب�س بروجيكت
�سوليو�شن�س  -ذ م م
رخ�صة رقم CN 1057505:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ايه اي ايه لال�ستثمار �ش ذ م م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ليجابوي �أدمريال للخدمات
البحرية املتكامله ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1469223:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة ا�سامه احمد عبداهلل احلورى احل�ضرمى %51
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ليجابوي ا�س بي ايه
 Ligabue S. P. Aمن � % 34.33إىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مرمي علوى احمد ابوبكر الها�شمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نوراالمني كى عبدالودود
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

AIA INVESTMENTS LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة كي بي كونفدن�شيا ليمتد
K.P. CONFIDENCIA LIMITED

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممدامني ح�سن حممد مبا�شرى املرزوقى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف كي بي كونفدن�شيا ليمتد
K P Confidencia Limited

تعديل ن�شاط  /حذف خدمات حقول ومن�ش�أت النفط والغاز الربية والبحرية 0910018
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:بر�ستيج كابيتال العقارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:مبنى معايل معايل خلف احمد خلف OTH-H 825
مكتب  - C10 -جزيرة ابوظبي � -شرق  - 3ق
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1358319 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2940069:باال�سم التجاري:ب�شان
للمقاوالت العامة  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري
م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مزارز حما�سبون قانونيون  -فرع �أبوظبي , 2
كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2021/9/26:وذلك بناء على قرار
حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2150019762:تاريخ التعديل2021/9/30:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إلغاء اعالن �سابق

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إدارة الرتاخي�ص التجارية
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منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك  :منى حممد احلمادي
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةNails Room :
بتاريخ2021/9/28:
املودعة بالرقم 360615 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم  :منى حممد احلمادي
املوطن  :نيلز روم� ,صندوق الربيد - 10990 :امييلhamad alhammadi7@hotmail.com :
�صورة العالمة :

منوذج �إعالن الن�شر
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك � :سويتي �شاورما ذ ذ م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية  Tatli Durak :تاتلى دوراك
بتاريخ 2021/6/10:
املودعة بالرقم 353040 :
بيانات الأولوية :
ب�إ�سم � :سويتي �شاورما ذ ذ م
املوطن  :اخلريان  /دبي في�ستيفل �سيتي �سنرت اف �سي  , 003هاتف� , 971566046004 :صندوق ,
الربيد 4017 :امييل admin@sweetyshawarma.com:
�صورة العالمة :

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 44 :
خدمات العناية ال�صحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شريه
و�صف العالمة  :عبارة عن كلمات باللغة االجنليزية  Nails Roomبحروف التينية
اال�شرتاطات :
فعلى م��ن لديه �إع�ترا���ض على ذل��ك �أن يتقدم ب��ه مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة
الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن

وذلك لتمييز ال�سلع �أو اخلدمات الواقعة بالفئة 43 :
توفري االطعمة وامل�شروبات
و�صف العالمة  :عبارة  Tatli Durakتاتلى دوراك ب�شكل مميز
اال�شرتاطات :
فعلى م��ن لديه �إع�ترا���ض على ذل��ك �أن يتقدم ب��ه مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة
الإقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إ�صدار هذا الإعالن
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ار�ض العيون لت�صليح كهرباء
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سناب ليدي لل�شيلة والعبايا

ال�سيارات رخ�صة رقم CN 1124557:قد تقدموا الينا بطلب

رخ�صة رقم CN 2742592:قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة حمد ابراهيم عبداهلل �شم�سان احلربى

تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة عبداهلل �سعيد �سامل على ال�ساعدى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة حممد ابو الها�شم حاجى عبداملناف %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سيد عبدالقادر �صديقى
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممد مطر حمد ال�شرحبى الظاهرى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�إ�ضافة را�شد ماجناتيل اينثينكوتى ماجناتيل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف غريب را�شد �سامل �سليمان ال�ساعدى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية

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

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

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

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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الإمارات ت�ست�ضيف التدريبات والتح�ضريات الرئي�سية ما قبل مترين الوكالة الدولية للطاقة الذرية كونفك�س  3 -براكة الإمارات
•• �أبوظبي -وام:

ا�ست�ضافت دولة الإمارات العربية املتحدة التدريبات والتح�ضريات الرئي�سية
م��ا ق�ب��ل مت��ري��ن ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة كونفك�س “ 3 -براكة
الإمارات” على مدار يومي  28و� 29سبتمرب اجل��اري والتي ا�ستمرت ملدة
� 36ساعة.
وتعنى التدريبات الرئي�سية بقيا�س جاهزية منظومة اال�ستجابة الوطنية
خارج حميط حمطة براكة للطاقة النووية ال�سلمية من خالل تنفيذ جمرى
الأح��داث مبا يتوافق مع جمريات التمرين الدويل الرئي�سي والوقوف على
التحديات ونقاط التح�سني.
ويتم تنفيذ مترين كونفك�س “ 3 -براكة الإمارات” ب��إ��ش��راف وطني من
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث ووفقا للإطار الرقابي

الوطنية ذات امل�ستوى العاملي ب�شكل �آمن وتعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات
يف قطاع الطاقة ال�صديقة للبيئة عاملياً  ..م�شيداً مبهنية ومثابرة فرق العمل
من الكفاءات الإماراتية واخلربات الدولية لتحقيق تطلعات قيادتنا الر�شيدة.
و�أو�ضح �أن التمرين ال��دويل كونفك�س “ 3 -براكة الإمارات” ي�أتي تعزيزاً
للتن�سيق بني اجلهات احلكومية ب�شكل يعرب عن روح املبادرة الوطنية والفريق
ال��واح��د انطالقا من امل�س�ؤولية الوطنية النابعة من وج��دان �أب�ن��اء الوطن
املخل�صني من خمتلف التخ�ص�صات عرب ما يقدمونه من عطاء ودعم لكل ما
من �ش�أنه رفعة الوطن وتقدمه على جميع ال�صعد.
و�أك��د معاليه على جاهزية منظومة اال�ستجابة الوطنية لتنفيذ التمرين
ب��ال�ت�ع��اون والتن�سيق م��ع ال���ش��رك��اء الرئي�سني مب��ا ي�ع��زز التكامل والتعاون
امل�شرتك ،وتطبيق خطط ال�ط��وارئ وال�ت��أك��د م��ن ا�ستيفاء ��ش��روط الوقاية
وال�سالمة ،بجاهزية عالية وتدريبية على مواجهة احلوادث الطارئة.

للهيئة االحت��ادي��ة للرقابة ال�ن��ووي��ة ومب�شاركة م�ؤ�س�سة الإم ��ارات للطاقة
النووية و�شركة نواة للطاقة التابعة لها ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل
ووزارة الداخلية وعدد من اجلهات الأخرى املعنية.
يهدف التمرين �إىل �إبراز جاهزية الدولة وكفاءتها يف املجال النووي والتعامل
مع خمتلف املخاطر والتهديدات واال�ستثمار يف �أنظمة الإنذار املبكر وامل�شاركة
يف التدريبات املحلية والدولية بالإ�ضافة �إىل �إبراز التكامل والتوافق الوطني
بوجود منظومة �شاملة للرقابة والتدقيق والت�شغيل واال�ستجابة يف املجال
النووي �إ�ضافة �إىل ت�أكيد اتباع الربنامج الإماراتي النووي ال�سلمي للمعايري
الدولية يف �إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
و�أكد معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي قائد عام �شرطة �أبوظبي
مدير مترين الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة ،على �أهمية املكانة املتميزة
ملحطة براكة للطاقة النووية ال�سلمية يف تطوير م�شاريع البنية التحتية

ويعقد مترين الوكالة الدولية للطاقة الذرية كونفك�س“ 3 -براكة الإمارات”
يف نهاية �شهر �أكتوبر املقبل حتت �إ��ش��راف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ومب�شاركة �أكرث من  170دولة ومنظمة دولية.
و يعد هذا التمرين من �أكرث التمارين تعقيدا ويتم تنفيذه كل � 3أو � 5سنوات
بهدف تقييم قدرات اال�ستجابة والإنذار للطوارئ الدولية يف حاالت الطوارئ
النووية �أو الإ�شعاعية ح�سب االتفاقيات املعتمدة كما يعد فر�صة لتقييم مدى
مالءمة بروتوكوالت االت�صال والتعاون �إ�ضافة �إىل حتديد نقاط التح�سني يف
�أنظمة اال�ستجابة الوطنية والدولية.
وت�ست�ضيف دول��ة الإم ��ارات التمرين “براكة الإمارات” بهدف ا�ستعرا�ض
قدرات الت�أهب واال�ستجابة للطوارئ النووية و�إب��راز اجلاهزية والإمكانيات
الوطنية للمجتمع الدويل يف هذا املجال والت�أكيد على مبد�أ ال�شفافية الذي
تنتهجه الدولة.
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افتتح قاعة التداول يف املقر اجلديد ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية

خالد بن حممد بن زايد ي�سلط ال�ضوء على �أهمية منو �سوق �أبوظبي للأرواق املالية كونه حمركا للتمويل امل�ستدام والتنويع االقت�صادي
•• �أبوظبي-وام:

افتتح �سمو ال�شيخ خالد بن حممد
ب��ن زاي��د �آل ن�ه�ي��ان ،ع�ضو املجل�س
التنفيذي لإم� ��ارة �أب��وظ�ب��ي رئي�س
م�ك�ت��ب �أب��وظ �ب��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذي قاعة
تداول �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
م��د��ش�ن��ا م �ق��ره ال��رئ�ي���س��ي اجلديد،
ا�ستعدادا ملرحلة جديدة من تو�سع
�أحد �أ�سرع الأ�سواق الإقليمية منوا.
وخ� �ل��ال االف � �ت � �ت ��اح� � ،س �ل��ط �سموه
ال� ��� �ض ��وء ع �ل��ى �أه� �م� �ي ��ة من ��و �سوق
�أب��وظ �ب��ي ل� �ل� ��أرواق امل��ال �ي��ة ،كونه
حمركا للتمويل امل�ستدام والتنويع
االقت�صادي.
وت��زام��ن اف�ت�ت��اح ق��اع��ة ال �ت ��داول يف
امل�ق��ر اجل��دي��د م��ع �إط�ل�اق العالمة
التجارية اجل��دي��دة ل�سوق �أبوظبي
ل �ل� ��أوراق امل��ال �ي��ة ،ل �ت �ع��زز تطلعات
ال �� �س��وق يف امل �� �ض��ي ق��دم��ا لتحقيق
ا� �س�ترات �ي �ج �ي �ت��ه ADX One
والتي تهدف �إىل تعزيز م�ستويات
ال� ��� �س� �ي ��ول ��ة وم� ��� �ض ��اع� �ف ��ة قيمته
ال�سوقية خ�ل�ال ال���س�ن��وات الثالث
امل�ق�ب�ل��ة .وي�ت�ح�ق��ق ذل��ك م��ن خالل

 22م�شروعا ا�سرتاتيجيا واملزيد
م��ن ع�م�ل�ي��ات الإدراج ،بالإ�ضافة
�إىل رف ��ع ك �ف ��اءة �آل� �ي ��ات احلوكمة
امل�ؤ�س�سية وتقدمي حمفظة جديدة
من املنتجات واخلدمات التي تلبي
متطلبات واح �ت �ي��اج��ات امل�صدرين
وامل�ستثمرين الدوليني.

وخ �ل��ال احل� �ف ��ل ،وب �ح �� �ض��ور كبار
امل���س��ؤول�ين م��ن ال���س��وق وال�شركاء
مت عر�ض فيلم ترويجي ي�ستعر�ض
جهود �سوق �أبوظبي للأوراق املالية
املبذولة يف تلبية متطلبات �شريحة
عري�ضة من العمالء وامل�ساهمني،
م��ن خ�ل�ال ت�ع��زي��ز ج��اذب�ي��ة ال�سوق

�أم��ام اال�ستثمارات ور�ؤو���س الأموال
ال��دول �ي��ة وت ��أك �ي��د م�ك��ان�ت��ه مركزا
حللول التكنولوجيا املبتكرة وبوابة
بارزة للتمويل امل�ستدام.
ويف هذه املنا�سبة ،قال معايل حممد
ع �ل��ي ال �� �ش��رف��اء احل� �م ��ادي ،رئي�س
جمل�س �إدارة �سوق �أبوظبي للأوراق

الإمارات تر�سم طريق تعايف ال�سياحة وال�سفر مع انعقاد �إك�سبو دبي

مطار �أبوظبي يفوز بجائزة �أف�ضل بيئة للبيع بالتجزئة
�ضمن جوائــز جتزئـــة ال�ســفر العامليـة للعـام 2021
•• �أبوظبي-الفجر:

ح���ص��د م �ط��ار �أب��وظ �ب��ي ال� ��دويل ج��ائ��زة امل��رك��ز الأول
عن فئة “�أف�ضل مطار يف جم��ال بيئة التجزئة للعام
 ”2021وذل��ك يف حفل توزيع جوائز جتزئة ال�سفر
العاملي ال��ذي �أق�ي��م يف و�سط لندن للمرة الأوىل منذ
بداية اجلائحة.
كما ّ
مت نقل احل��دث ب�شكل مبا�شر مل��ن مل ي�ستطيعوا
ح�ضور احلفل ،وذلك يف يوم املنتدى االفتتاحي اخلا�ص
مب�ستهلكي جتزئة ال�سفر
(� 22-20سبتمرب) ،يف فندق هيلتون لندن بادينغتون
املرموق.
وق ��د ك���ش��ف رع ��اة احل �ف��ل “تي �آر بيزن�س” ووكالة
�أب �ح��اث امل�ستهلك ال�سوي�سرية ( )m1nd-setعن
اجلوائز التي طال انتظارها اعتماداً على تقييم �شامل
للجنة ت�ضم جمموعة م��ن امل��دون�ين املتخ�ص�صني يف
قطاع امل�ستهلكني ،بالإ�ضافة لآراء اخل�براء من �آالف
امل�سافرين العامليني والتي مت احل�صول عليها ب�شكل
م�ستقل م��ن ق��اع��دة ب�ي��ان��ات وك��ال��ة �أب �ح��اث امل�ستهلك

ال�سوي�سرية  m1nd-setالفريدة.
والآن يف عامها ال��راب��ع ،ت�ستمر جوائز جتزئة ال�سفر
يف ت�ق��دمي قيمة ملمو�سة وتر�سيخ ثقة امل�ستهلك يف
امل�ن�ت�ج��ات واخل��دم��ات امل�ق��دم��ة  -وال �ت��ي مت الت�صويت
عليها من قبل  -امل�ستهلكني.
وبهذه املنا�سبة قال فران�سوا بوريان ،الرئي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون التجارية يف مطارات �أبوظبي:
«ن �ح��ن ��س�ع��داء ل�ل�غ��اي��ة بح�صولنا ع�ل��ى ه��ذه اجلائزة
امل��رم��وق��ة ال�ت��ي ُت�ب�رز اجل�ه��ود ال�ك�ب�يرة وال�ع�م��ل اجلاد
لزمالئنا و�شركائنا يف جم��ال جت��ارة التجزئة جلعل
م �ط��ار �أب��وظ �ب��ي ال� ��دويل وج �ه��ة ت �ق �دّم جت��رب��ة مم ّيزة
للم�سافرين .وهذه لي�ست �سوى البداية ،حيث نتطلع
ُقدماً لتنمية خيارات وبيئة البيع بالتجزئة ،لي�ستمر
م�ط��ار �أب��وظ�ب��ي يف ت�ق��دمي جت��رب��ة رائ �ع��ة وا�ستثنائية
للم�سافرين.
وخ�لال احل��دث ا�ستمتع ال�ضيوف باالحتفال بتكرمي
�أف���ض��ل امل�ن�ت�ج��ات وامل �ط ��ارات و��ش��رك��ائ�ه��م خ�ل�ال حفل
ممُ ّيز �أح ّيته كل من الفرق املو�سيقية (TRBusiness
 )Rocksو (.)Soul Beat

امل��ال �ي��ة “ :ال� �ي ��وم ،ي��وا� �ص��ل �سوق
�أب��وظ �ب��ي ل �ل ��أوراق امل��ال �ي��ة م�سرية
�إجنازاته الباعثة على الفخر ،عقب
مرور  20عاما من ت�أ�سي�سه ،معلنا
دخ ��ول م��رح�ل��ة ج��دي��دة م��ن النمو
جاءت تكليال ل�سل�سلة من النجاحات
النوعية التي �شملت ارتفاع قيمته

ال�سوقية و�إطالق حزمة جديدة من
امل�ن�ت�ج��ات واخل��دم��ات �أك�ث�ر تطورا
بالإ�ضافة �إىل ج��ذب عمليات �إدراج
ق��وي��ة .وت ��ؤك��د ال�ع�لام��ة التجارية
اجل��دي��دة لل�سوق مكانته املرموقة
اليوم باعتباره ث��اين �أك�بر �سوق يف
املنطقة من حيث القيمة ال�سوقية،

كما �أن امل�ق��ر اجل��دي��د ي��وف��ر من�صة
من الطراز الع�صري للم�ضي قدما
يف حت �ق �ي��ق الأه � � � ��داف الطموحة
ال�سرتاتيجية منو ال�سوق ،مبا يدعم
ر�ؤية حكومة �أبوظبي لالعتماد على
اقت�صاد متنوع بالكامل».
م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه ،ق� � ��ال � �س �ع �ي��د حمد

ال� �ظ ��اه ��ري ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ل�سوق �أبوظبي ل ل��أوراق املالية“ :
نحن �سعداء بافتتاح قاعة التداول
اجلديدة ،خا�صة و�أن هذه اخلطوة
ت ��أت��ي يف �إط � ��ار ج �ه��ودن��ا امل�ستمرة
ملوا�صلة زخ��م جناحاتنا باعتبارنا
�سوقا م��زده��را مي�ضي ب��وت�يرة منو
مت�سارعة .كما �أن ت�صميم ومفهوم
قاعة التداول يتما�شى مع م�ساعي
� �س ��وق �أب ��وظ� �ب ��ي ل� �ل � ��أوراق املالية
ال��رام �ي��ة �إىل ت�ط��وي��ر ب�ن�ي��ة حتتية
م �ت �ط��ورة و�إي� �ج ��اد ح �ل��ول مبتكرة
ت��واك��ب تطلعات ال�سوق امل��ايل� .أما
ال�شعار اجلديد ،ب�أ�سلوبه ومالحمه
امل �ت �م �ي ��زة ،ف �ي �ج �� �س��د دور ال�سوق
ال��ري��ادي ح�ل�ق��ة و� �ص��ل ب�ين �أ�سواق
ر�ؤو�س الأموال الإقليمية والعاملية.
وت �ت �ج �ل��ى ك ��ل ه� ��ذه ال �ت �ف��ا� �ص �ي��ل يف
م�ق��رن��ا اجل��دي��د ب�شكل ع ��ام ،الذي
ي �ح �ت �� �ض��ن جم �م��وع��ة م ��ن �أح � ��دث
التقنيات يف القطاع ،مقدما بذلك
جت��رب��ة �سل�سلة ت�خ��اط��ب تطلعات
ك��اف��ة الأط� � ��راف ال �ت��ي ت�ت�ط�ل��ع �إىل
اال�ستثمار �أو �إدراج �أ�سهمها يف �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية».

جمعية ال�صحفيني الإماراتية حتتفي باليوم العاملي لل�سياحة
•• دبي-الفجر:

اح �ت �ف �ل��ت ج �م �ع �ي��ة ال�صحفيني
الإماراتية باليوم العاملي لل�سياحة
الذي ي�أتي للعام الثاين على التوايل
و�سط حت ٍّد جائحة فريو�س كورونا
كوفيد  19-ال��ذي ي��واج��ه العامل
م�ن��ذ �أك�ث�ر م��ن ع��ام�ين ،يف الوقت
ال��ذي تر�سم فيه الإم ��ارات طريق
تعايف قطاع ال�سياحة وال�سفر مع
انعقاد �إك�سبو دبي .2020
وق � ��ال حم �م��د احل � �م� ��ادي ،رئي�س
جمل�س �إدارة جمعية ال�صحفيني
الإم��ارات �ي��ة� ،أن اجلمعية حتر�ص
على م�شاركة العامل يف االحتفال
ب �ي��وم ال �� �س �ي��اح��ة ال �ع��امل��ي ،يف 27
�سبتمرب م��ن ك��ل ع ��ام ،م��ن خالل
ت �ن �ظ �ي��م ف �ع ��ال �ي ��ات وور� � � ��ش عمل
ولقاءات تعريفية ب�أهمية ال�سياحة
ودوره � � ��ا ال �ت �ن �م��وي ،م �� �ش�ي�راً �إىل
ح��ر���ص منظمة ال�سياحة العاملية
ع�ل��ى اخ �ت �ي��ار � �ش �ع��ارات لالحتفال

بهذا اليوم تتوافق مع التطورات
ال�ت��ي ي�شهدها ال �ع��امل ،ح�ي��ث ركز
�شعار العام احلايل على «ال�سياحة
م� ��ن �أج �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ل ال� �ن� �م ��و الـ�شامل»
وذل � ��ك ب �ع��د االث� � ��ار االجتماعية
واالق �ت �� �ص ��ادي ��ة ال �ه��ائ �ل �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة التي
�ســــببتها اجلائحة مــــــــع ت�ضــــــرر
االق�ت���ص��ادات املتقدمــــة والنامية
ول � ��ذا ف� � ��إن ا� �س �ت �ئ �ن��اف ال�سياحة
�سي�ساعد على بــــدء االنتعــــــا�ش
والنمـــو من جديد.
و�أ� � � �ض� � ��اف احل� � �م � ��ادي �أن حركة
ال�سياحة العاملية ب��د�أت بالفعل يف
التعايف التدريجي ومن املتوقع ان
تقود دولة الإمارات امل�شهد يف قطاع
ال�سياحية وال�سفر خ�لال الفرتة
ال� �ق ��ادم ��ة ب��ال �ت��زام��ن م ��ع انعقاد
م �ع��ر���ض «�إك �� �س �ب��و دب ��ي »2020
وبف�ضل جناحها يف جتاوز تداعيات
وت� ��أث�ي�رات اجل��ائ�ح��ة لت�صبح من
�أك�ث�ر ال ��دول �أم��ان �اً و�سالمة حول
العامل.

احتفال دويل
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال ح���س�ين املناعي
نائب رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
ال�صحفيني الإماراتية رئي�س جلنة
الإع�ل�ام ال�سياحي باجلمعية� ،أن
يوم ال�سياحة العاملي يتم االحتفال
به �سنوياً للتوعية ب�أهمية ال�سياحة
وت�أثريها على القيم االجتماعية
والثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية

على م�ستوى العامل ،مو�ضحاً ب�أن
الإع�ل�ان ع��ن ه��ذا ال�ي��وم ك��ان لأول
مرة يف عام  1970حيث اختارته
منظمة ال�سياحة العاملية التابعة
للأمم املتحدة كيوم احتفال دويل.
و�أ�� � �ض � ��اف امل� �ن ��اع ��ي� ،أن القطاع
ال�سياحي ع��ان��ى ك�ث�يراً على مدار
ع ��ام�ي�ن م� ��ن ت� ��داع � �ي� ��ات جائحة
كورونا ،لكن تخفيف قيود ال�سفر
يف ال�ع��دي��د م��ن ال�ب�ل��دان والتو�سع
يف عمليات التطعيم �ضد «كوفيد
 ،»19ف�إن ع�شاق ال�سفر �أ�صبحوام�ستعدين لالنطالق جمدداً وهو
م��ا ي�ب���ش��ر ب�ت�ع��ايف ��س��ري��ع للقطاع
ال���س�ي��اح��ي ع �ل��ى امل �� �س �ت��وي املحلي
والإقليمي وال�ع��امل��ي �أي���ض��ا .وتابع
امل�ن��اع��ي“ :ترحب الإم ��ارات اليوم
بالزوار وال�سياح من جميع انحاء
العامل مع توفري �أعلى م�ستويات
الأم��ن وال�سالمة وتطبيق �أف�ضل
ال �ت��داب�ير ال��وق��ائ �ي��ة والإج� � ��راءات
االح�ترازي��ة ،وتتطلع �إىل م�شاركة

وا�سعة وقوية يف �إك�سبو دبي والذي
يتوقع ان ي�ستقطب على م��دار 6
�أ�شهر لنحو  25مليون زائر».
منو �شامل
بدوره ،قال دكتور �سعيد البطوطى،
م�ست�شار منظمة ال�سياحة العاملية،
�أن املنظمة و�ضعت �شعار «ال�سياحة
من �أجل النمو ال�شامل» لالحتفال
بيوم ال�سياحة العاملي الــ  41هذا
العام وذلك بهدف زيادة الوعي يف
املجتمع ال��دويل ب�أهمية ال�سياحة
وت�أثرياتها االجتماعية والثقافية
وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة يف
امل �ج �ت �م �ع��ات وال �� �ش �ع��وب .و�أ� �ض ��اف
ال �ب �ط��وط �ـ��ي �أن ال���ش�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ع��ار ميثل
ق��درة ال�سياحة على دف��ع عجلـــــة
التنميــــة ال�شاملة وال ��دور الذي
تلعبه ال�سياحة يف منو املجتمعــــــــات
وتوفيـــــــر ف��ر���ص ال�ع�م��ل و�سـبل
العيـ�ش ل�ل�م�لاي�ين م��ن ال�ن��ا���س يف
جميع �أنحاء العامل.

�أبوظبي لل�صادرات ي�ستعر�ض حلوله التمويلية لدعم ال�صادرات الوطنية

•• �أبوظبي-وام:

ع�ق��د م�ك�ت��ب �أب��وظ �ب��ي ل�ل���ص��ادرات “�أدك�س” ،ن ��دوة افرتا�ضية
ال�ستعرا�ض احللول التمويلية التي يقدمها لل�شركات وامل�صانع
الإم��ارات �ي��ة العاملة �ضمن ق�ط��اع ال�صناعة وال�ت���ص��دي��ر ،لدعم
ال�صادرات الوطنية وتعزيز تناف�سيتها �ضمن الأ��س��واق العاملية
الواعدة.
وت �ط��رق��ت ال �ن ��دوة ال �ت��ي ج� ��اءت ب �ع �ن��وان “اخلدمات واحللول
التمويلية لتنمية � �ص��ادرات ال�شركات الإماراتية” ،وح�ضرها
جم�م��وع��ة م��ن ممثلي امل���ص��ان��ع وال���ش��رك��ات ال��وط�ن�ي��ة� ،إىل عدد
من املو�ضوعات ذات ال�صلة ،مبا فيها احللول املقدمة من قبل
“�أدك�س” ،و�آل �ي��ة ال�ت�ق��دمي ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى خ��دم��ات التمويل
واال�ستفادة منها� ،إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض املزايا املقدمة من قبل
GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS
Date 1/ 10/ 2021 Issue No : 13355
Dubai Courts of First Instance
Service by Publication
In Case No. 18/2021/1040- Real Estate Summary
Heard in Seventh Real Estate Summary Tribunal No. 248
Case Subject A claim to order the defendant to pay an amount of (AED 306,529), the
charges, the expenses, the attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the
full payment and to order the urgent execution of the verdict with no bail.
Plaintiff Aqaar Corporation
Address Emirate of Dubai, Airport Road, Port Saeed Area, Business Point Building,
Mezzanine Floor, Office No. 9, Tel. 0506767616 - Email info3@omalc.ae, Makani
3244594826, IBAN AE090500000000020106942
Represented by Abdullah Marawan Abdullah Ahmed Bekhit Al Matrooshi
Party to be notified 1- Igor Valitov - Capacity: Defendant
Service Subject The plaintiff filed the case against you which subject is a claim to
order the defendant to pay an amount of (AED 306,529), the charges, the expenses, the
attorney's fees and the interest of 12% from the claim until the full payment and to order
the urgent execution of the verdict with no bail. The hearing of Monday 4-10-2021
at 9:30 AM on online court hearing was determined for the same. Therefore, you are
ordered to attend by yourself or your legal attorney and you have to submit the memos
or documents you have to the court at least three days prior to the hearing.
Prepared by
Ahmed Ayub Mahmoud

مكتب �أبوظبي لل�صادرات ،للم�صدرين الإماراتيني وامل�ستوردين
من خارج الدولة على ال�سواء.
و�أك � ��د ��س�ع�ي��د ح �م��د ال �ظ ��اه ��ري ،م��دي��ر ع ��ام “مكتب �أبوظبي
لل�صادرات” بالإنابة �أهمية الندوة االفرتا�ضية بالتزامن مع بدء
العد التنازيل النطالقة معر�ض “�إك�سبو  2020دبي “ والذي
يُ�شكل نقطة حتول اقت�صادية ومن�صة عاملية خللق فر�ص جتارية
�أك�بر ،بعد ف�ترة �صعبة م� ّر بها العامل ب�سبب جائحة “كوفيد-
 ”19ال�ت��ي ك��ان لها ت��داع�ي��ات و�آث ��ار غ�ير م�سبوقة على حركة
التجارة الدولية.
و�أ�شار �إىل الدعم الذي تتلقاه ال�شركات وامل�صانع الوطنية العاملة
�ضمن خمتلف القطاعات ،و�أ�ضاف متتلك ال�شركات الإماراتية،
م��زاي��ا ع��دي��دة وم�ت�ن��وع��ة متكنها م��ن حت�ق�ي��ق ال ��ري ��ادة العاملية
والتناف�سية املطلوبة �ضمن خمتلف الأ��س��واق العاملية الواعدة،

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/199983

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  1040/2021/18عقاري جزئي

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :جم�شري م�صطفى فاكاييل فاكاييل.
(جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال �� -س��داد مبلغ املديونية والبالغ قيمته( 58054.00دره��م) دره��م يف خ�لال املواعيد
القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى « ني�سان �سنرتا – لوحة رقم 24733
 خ�صو�صي – كود � – wإمارة دبي – موديل ال�صنع « 2019وفاءاً للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )58054.00درهم.
الكاتب العدل

ون�ح��ن يف مكتب �أب��وظ�ب��ي ل�ل���ص��ادرات ،وال�ت��زام�اً ب��ال��دور املنوط
ب�ن��ا ،نحر�ص على تعزيز التوا�صل م��ع ه��ذه ال�شركات ودرا�سة
متطلباتهم مبا يمُ كننا من موا�صلة م�سريتنا يف دعم هذا القطاع
احليوي عرب ت�سخري كافة �إمكاناتنا التمويلية وخرباتنا املعرفية،
مبا ي�ضمن من��واً م�ستداماً لل�صادرات الإم��ارات�ي��ة يف ظل تعزيز
تو�سعها نحو الأ��س��واق العاملية املختلفة .».وتطرق مدير مكتب
�أبوظبي لل�صادرات بالإنابة �إىل خدمات متويل ال�صادرات التي
يقدمها املكتب ،والتي ت�سهم يف تنفيذ �سيا�سة التنويع االقت�صادي
التي تنتهجها الدولة �ضمن القطاعات غري النفطية ،وحتفيز
التو�سع اال�سرتاتيجي لل�شركات الوطنية .و�أ��ض��اف“ :نحر�ص
على �أن ي�ك��ون مكتب �أب��وظ�ب��ي ل�ل���ص��ادرات م�ساهماً م�ب��ا��ش��راً يف
م�سرية الدولة التنموية و�شريكاً حقيقياً يف حتقيق م�ستهدفات
برنامج .10x 10
وزارة العدل

املنظورة يف  :الدائرة العقارية اجلزئية ال�سابعة رقم 248
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 306,529درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.
املدعى  :م�ؤ�س�سة عقار  -عنوانه � :إمارة دبي � -شارع املطار  -منطقة بور�سعيد  -بناية نقطة االعمال  -امليزانني  -مكتب
رقم  - 9هاتف  - 0506767616بريد الكرتوين  - INFO3@OMALC.AEمكاين 3244594826
 IBAN AE090500000000020106942وميثله  :عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي املطلوب �إعالنه  -1 :ايجور فاليتوف � -صفته  :مدعى عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 306,529درهم)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال
كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2021/10/4ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم � SHCFICICPL2021 /0007034أمر �أداء

�إىل  :املحكوم عليه � /ساجد بري حممد بري حممد  -العنوان 9377512 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ اليوجد قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة
بالرقم �أعاله ل�صالح  /راي�سا خان عثمان �سيدو �شيخ بالتايل :
ن�ص احلكم
�أنه بتاريخ 2021/9/14
بعد الإطالع على االوراق
ن�أمر بالزام املقدم �ضده ب�أن ي�ؤدي للطالبة مبلغ  23000درهم (ثالثة وع�شرون الف
درهم) والفائدة  %5من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف
ورف�ضت ما عدا ذلك.
حكما غري قابال لال�ستئناف.
املحكمة االبتدائية املدنية
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�إجتماع خربة
العدد  13355بتاريخ 2021/10/1

�إعالن بالن�شر للح�ضور �أمام اخلربة
يف الدعوى رقم  2021/2430جتاري جزئي ال�شارقة
املدعي عليها ا�ستيلث تليكيوم �ش  .م  .ح  -العنوان  :جمهولة حمل االقامة
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالدعوى �أعاله واملرفوعة �ضدكم
من املدعية � /أل راديو براغ � -أ�س�.أر�.أو (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)
وعليه فانـتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�ضور �إجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق
 07/10/2021ال�ساعة  16:00الرابعة بعد الظهر وذلـك مبقـر مكتبنـا فـى (�أم القيوين � -شـارع امللـك
في�صـل الـدور الأول مكتب � )103أو بالدخول على برنامج زووم بـــــرقم الإجتمــاع 2361572619
واحل�صــول عـلـي كلمـة ال�سـر بعـد التوا�صل مع اخلبري .يرجى احل�ضور�أو الدخول علي الإجتماع باملوعد
واملكان املحدد و�إح�ضار امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما ب�أنه يف حال تخلفكم عن احل�ضور ف�إن
اخلربة �ستبا�شر �أعمالها وفقا لل�صالحيـات املخوله لها قانونا.
لال�ستف�سار االت�صال بـ 00971558700130
رقم هاتف اخلبري �أو بالإمييل Rawasiat2020@gmail.com
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�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
ال�سبيل لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة �ش ذ م م عبدالرحمن ح�سن حممد حممود
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIREA2021 /0001777مدين (جزئي)

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -الطريق املعبد للمقاوالت الفنية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABS2021 /0000695عمايل

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -مركز الأوائل لت�أهيل �أ�صحاب الهمم
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCILABS2021 /0002864عمايل
�إىل املحكوم عليه  :مركز الأوائل لت�أهيل �أ�صحاب الهمم  -العنوان  :ال�شارقة الفيحاء �شارع ال�شيخ خالد بن
حممد القا�سمي فيال رقم 0501197081 0555361949 3
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ و�سام النعيم حممد حمزة  -اجلن�سية � :سوداين
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 5230
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.

�إىل املحكوم عليه  :ال�سبيل لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة �ش ذ م م  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  ،الرقعة احلمراء خلف
�شارع ال�شيخ حممد بن زايد  -معر�ض رقم  187ملك ال�شارقة لإدارة الأ�صول
عبدالرحمن ح�سن حممد حممود  -العنوان � :إمارة ال�شارقة  ،الرقعة احلمراء خلف �شارع ال�شيخ حممد بن
زايد  -معر�ض رقم  187ملك ال�شارقة لإدارة الأ�صول
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ حممد بن نا�صر بن ع بدالعزيز الهزاع  -اجلن�سية �سعودي  -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  66344درهم .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.

حمكمة التنفيذ املدنية

اخلبري احل�سابي  /تامر عبداملجيد حممد

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

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  1699/2021/16جتاري جزئي

رقم املعاملة MOJAU_2021_0024038
تنازل /بيع � -إعــالن تنــــازل

مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعى عليه ب�سداد مبلغ وقدره ( )1,434,535.79درهم (مليون درهم
واربعمائة واربعة وثالثون الف وخم�سمائة وخم�سة وثالثون درهم وت�سعة و�سبعون فل�س) ،مع �إلزامه ب�أداء
فائدة قانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام لكامل مبلغ املديونية� .إلزام
املدعى عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل �أتعاب املحاماة
طالب االعالن  :بنك ابوظبي التجاري (حاليا) بنك االحتاد الوطني (�سابقا) � -صفته بالق�ضية  :مدعی
املطلوب اعالنه  :احمد حممد يو�سف على اللنجاوي � -صفته بالق�ضية  :مدعى عليه  -جمهول حمل
الإقامة .مو�ضوع االعالن  :نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2021/5/30مبثابة
احل�ضوري  :بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعى مبلغ  1,434,535.79درهم (مليون و�أربعمائة
و�أربعة وثالثون �ألف وخم�سمائة وخم�سة وثالثون درهم وت�سعة و�سبعون فل�س) ،والقائدة القانونية بواقع
 %5من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  2021-4-24وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�صروفات
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان� .صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد
�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

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

الكاتب العدل

حماكم دبي

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024058
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :من�صرعلی ثابت النهدي  -اجلن�سية :الإم��ارات ،يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد  :على عبدهادي احلرجان -
اجلن�سية  :العراق ،يف الرخ�صة امل�سماه (عيادة الطب النف�سي) ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم ( )503750ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت �أخرى- :تغيري ال�شكل القانوين من (�شركة �أعمال مهنية) �إىل (وكيل خدمات)،
وعمالبن�ص امل��ادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحت��ادي 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

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

حمكمة التنفيذ املدنية

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

يرجى العلم �إنه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكوره
من الطرف الأول  :حممد على �سونا مياه  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش
(بوكالة ال�سيد  /عثمان حامد ا�سماعيل �شبانه – م�صري اجلن�سية)
�إىل ال�سادة :
 -1نا�صر عبداهلل نا�صر �سامل النعيمي  ،اجلن�سية  :االمارات
 -2نهى طه طعيمه عمار  ،م�صريه اجلن�سية
 -3ا�شرف ح�سن حممد ح�سن ن�صار  ،م�صري اجلن�سية
باال�سم التجاري (احمد الدرمكي ملقاوالت التك�سيه واالر�ضيات) ن�شاط الرخ�صة (التك�سية والأر�ضيات،
م�ق��اوالت فئة �ساد�سة) واملرخ�ص م��ن دائ��رة التنمية االقت�صادية يف كلباء ال�شارقة رخ�صة جت��اري��ة رقم
 553744ال�صادرة بتاريخ  2007/06/05يف دائرة التنمية االقت�صادية كلباء ال�شارقة
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد �إنق�ضاء  14يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن

رئي�س الق�سم

�إىل املحكوم عليه  :الطريق املعبد للمقاوالت الفنية
العنوان 066778242 0506778242 :
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ فخر الدين قمر الدين  -اجلن�سية  :بنجالدي�شي
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  11600درهم
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.

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
رقم املعاملة MOJAU_2021_ 0023926
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة  /فاطمة الزهراء العوادي  -مغربية اجلن�سية  -ترغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100لل�سيد /عماد حممد �شراباتي � -سوري
اجلن�سية  ،يف الرخ�صة التجارية امل�سماة  /مركز التينا للتجميل  -وال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية  -حكومة ال�شارقة برقم ( - )774698تغيري وكيل اخلدمات  ،تنازل
�صاحب الرخ�صة الخر.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حمكمة التمييز

حمكمة التنفيذ

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
اعالن بالن�شر
 16/2021/3195جتاري جزئي

اعالن بالن�شر
يف الطعن رقم  1114/2021/445طعن جتاري

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املطعون �ضدهم  /الهداية لل�سياحة وال�سفر � -ش ذ م م
جمهويل حمل الإقامة
مبا �أن الطاعن  /دريد �أحمد اجلرد وميثله مع�صومة ح�سن نا�صر
ال�صايغ نعلنكم ب��ان ال�ط��اع��ن �أق ��ام عليكم الطعن امل��ذك��ور اعاله
ويتوجب عليكم احل�ضور �إىل حمكمة التمييز وذل��ك ل�ل��رد على
�صحيفة الطعن املقدمة �ضدكم.

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  85/2021/240تنفيذ احكام املركز املايل

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
مو�ضوع التنفيذ  :حيث �أن طالبة التنفيذ ب�صدد تنفيذ القرار ال�صادر بتاريخ  2021/6/29يف الدعوى رقم (-2020
 )CFI-048حماكم مركز دبي املايل العاملي وبعد �أن �أ�صبح القرار قابال للتنفيذ اجلربي وملزم للمنفذ �ضدها
طالب التنفيذ  :بنك �آي �سي �آي �سي �آي املحدود (فرع مركز دبي املايل العاملي)  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة
 دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى �سيتي افنيو � -شقة مكتب رقم  206- 205مقابل ديرة �سيتي �سنرت .املطلوب �إعالنهم -1 :مطبعة جلف الفنية التجارية م�ؤ�س�سة فردية مملوكة لل�سيد /ابراهيم حممد علي عبدويل الزرعوين (�إماراتي
اجلن�سية) � -صفته  :منفذ �ضده  -2 ،فا�سوديف نار�سينجدا�س ليالراماين (هندي اجلن�سية) �صفته  :منفذ �ضده ،
 -3رامي�ش ليال راماين (هندي اجلن�سية) � -صفته  :منفذ �ضده  -4 ،مطبعة العامل الرقمي (ذ م م) � -صفته  :منفذ
�ضده  -5 ،راجي�ش ليالراماين (هندي اجلن�سية) � -صفته  :منفذ �ضده .مو�ضوع الإع�لان  :قد �أقام عليكـــ الدعوى
التنفيذية املذكورة �أعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  24810718.66درهم 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

رئي�س ال�شعبة

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

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0023515
تنازل /بيع

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0023846
تنازل /بيع

اعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد  :منري احمد بن فوجدار احمد  -اجلن�سية  :الهند ،
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد � :شم�شاد
احمد منری احمد  -اجلن�سية  :الهند يف الرخ�صة امل�سماه (مغ�سلة عي�سى على) ت�أ�س�ست
ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )26880ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن  :ال�سيد /حممد رفاق حممد ا�شرف  -اجلن�سية  :باك�ستان
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك اىل ال�سيد /حممد
رفيق حممد �سراج بيبارى  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماة (عا�شق ل�صيانة
ال�سيارات) ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (.)778190
تعديالت اخرى  :تغيري وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

�إعالن بالن�شر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن ال�سيد /حنيفه كاالتيل كون حامد كاالتيل  -اجلن�سية  :الهند يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )50%وذلك �إىل ال�سيد� /شاكر كول�سريى بارامبيل-
اجلن�سية:الهند ،وكذلك يرغب ال�سيد /ر�ؤوف اكول ميثال عبداهلل حاجي  -اجلن�سية:الهند يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد /حممد �سهيل ت�شاجنامبايل
ماداثيلبارامبيل  -اجلن�سية:الهند ،يف الرخ�صة امل�سماه (كافترييا االجتاهات) ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( )725104تعديالت �أخرى - :تغيري وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل
املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

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

حماكم دبي

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024059
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  :عبدالعزيز حممد عبداهلل ا�سماعيل �آل علي  -اجلن�سية
 :الإمارات ،يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50وذلك �إىل ال�سيد
 :احمد حممد عبدالرحمن �صعب �آل علي  -اجلن�سية :الإم��ارات ،يف الرخ�صة امل�سماه
(ال�صعب ل�صيانة ال�سيارات) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ()215308
ال���ص��ادرة م��ن دائ��رة التنمية االقت�صادية بال�شارقة ،تعديالت اخ ��رى -:تغيري ال�شكل
القانوين من (�شركة �أعمال مهنية) �إىل (م�ؤ�س�سة فردية) ،وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة
( )5من احكام القانون االحت��ادي 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

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1

اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  4808/2021/60امر اداء
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل امل��دع��ى عليهما -1/عبد ال�ق��ادر حممد �سيد على ب�صفته مدير ل�شركة نيو رويال
للخدمات الفنية ���ش ذ م م -2 ,نيو روي��ال للخدمات الفنية ���ش ذ م م  -جمهويل حمل
الإق��ام��ة .مبا �أن املدعى �شركة ال��دان��وب مل��واد البناء ذ.م.م  -ف��رع دب��ي وميثله مع�صومة
ح�سن نا�صر ال�صايغ طلب ا�ست�صدار �أمر �أداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ
 2021-08-4ب�إلزام املدعى عليهما بالت�ضامن والتكافل ب�أن ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره
 53870درهم (ثالثه وخم�سون �ألفاً وثمامنائة و�سبعون درهماً والفائدة القانونية بواقع
%5من تاريخ  31/05/2020وحتى متام ال�سداد ،مع �إلزامهما بالر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ �ألف درهم مقابل اتعاب املحاماه ورف�ضت طلب النفاذ املعجل ولكم احلق يف ا�ستئناف
الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن.
رئي�س الق�سم

الكاتب العدل

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

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

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
رقم املعاملة MOJAU_2021_ 0023936
تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /عبيد غامن �سعيد مطر ال�سويدي � -إماراتي اجلن�سية
ارغب يف التنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%50اىل ال�سيد /حمد �سامل علي املرزوع -
�إماراتي اجلن�سية بن�سبة  %50لت�صبح ن�سبته  %100يف الرخ�صة با�سم (مركز ال�شريط
والكتاب اخلريي) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب الرخ�صة رقم (- )503573
تغيري ال�شكل القانوين من �شركة �أعمال مهنية �إىل م�ؤ�س�سة فردية.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

حماكم دبي

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0023842
تنازل /بيع

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0024055
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب��أن ال�سيد� :صالح حممد خمي�س حمزه  -اجلن�سية :الإمارات،
يرغب يف البيع والتنازل عن كمل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد :حممد
�سرور عبداملعبود  -اجلن�سية :بنغالدي�ش ،يف الرخ�صة امل�سماه (االن�سجام لتجارة االدوات
الكهربائية وال�صحية) تف�ست مبارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )505521ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة،
تعديالت �أخرى -:تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (وكيل خدمات)،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

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

حماكم دبي االبتدائية

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

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

حمكمة التنفيذ املدنية

املخطـر  :عمر حممد خليل البنا  -فل�سطيني اجلن�سية  ،و�أحمل بطاقة هوية رقم ()784194380215791
العنـوان  :ال�شارقة  -الف�شت  -هاتف رقم )971545222396( )0506414988( :
املخطر �إليه  :ها�شم علي جليل �أحمد  -بنغالد�ش اجلن�سية العنـوان  :ال�شارقة  -هاتف رقم ()0559494555
مو�ضوع /املطالبة ب�سداد مببلغ  57750درهم (�سبعة وخم�سون �ألف و �سبعائة وخم�سني درهم)
حيث �أن املخطر اليه حرر �شيكات و بياناتهم كالتايل -:
� -1شيك رقم ( )000080بقيمة ( )5,500درهم بتاريخ ()2020/03/20
� -2شيك رقم ( )000085بقيمة ( )13,750درهم بتاريخ ()2020/08/20
� -3شيك رقم ( )000086بقيمة ( )13,750درهم بتاريخ ()2020/11/20
� -4شيك رقم ( )000082بقيمة ()5,500درهم بتاريخ ()2020/09/20
� -5شيك رقم ( )000084بقيمة ( )13,750درهم بتاريخ ()2020/05/20
� -6شيك رقم ( )000081بقيمة ()5,500درهم بتاريخ ()2020/06/20
 ال�شيكات حمرره ل�صالح املخطر وهذه ال�شيكات م�سحوبه على (بنك االمارات دبي الوطني) وال يقابلهم ر�صيد قابل لل�سحب، حيث �أن املخطر يطالب املخطر �إليه ب�سداد مبالغ ال�شيكات ( )57,750,00درهم (�سبعة وخم�سون �ألف و�سبعمائة وخم�سني درهم) -وحيث �أن املخطر �إليه يرف�ض �سداد قيمه ال�شيكات على الرغم من ا�ستنفاذ كافة الطرق الودية  -وعليه ف�إن املخطر يرغب يف انذار املخطر
اليه ب�ضرورة دفع قيمة ال�شيكات يف فرتة �أق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم االخطار واال �سوف ي�ضطر ا�سفا التخاذ االجراءات
القانونية �ضده ،وعليه يلتم�س املخطر من �سعادة الكاتب العدل بال�شارقة �إخطاركم بهذا ر�سميا،

الكاتب العدل

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0023743
�إعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /امني جان خمارك  ,اجلن�سية :افغان�ستان يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /عبداجلميل انذر
كل – اجلن�سية :افغان�ستان بالرخ�صة امل�سماه (فجر اخلري ملقاوالت النجارة امل�سلحة)
ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )737218ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق
على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض
حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
الكاتب العدل

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

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0023845
تنازل /بيع

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
رقم املعاملة MOJAU_2021- 0023755
اعالن بالن�شر

�إعـالن بالن�شـر
ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد� /أحمد رحمة �سيف بوقريعة ال�سويدي  -اجلن�سية :الإمارات
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيدة /رو�شنا بيكم
حممد ابو�صالح مياه  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (قطر الندى للمفرو�شات)
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم ( ،)525726تعديالت �أخرى:
تغيري ال�شكل القانوين للرخ�صة من (م�ؤ�س�سة فردية) �إىل (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

ليكن معلوماً للجميع ب�أن  :ال�سيد /نا�صر حممد كل زمني  -اجلن�سية :باك�ستان يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ( )%100وذلك �إىل ال�سيد /ویل رحمن �سعید
الرحمن اجلن�سية  :باك�ستان ،يف الرخ�صة امل�سماه (الفرح لنقل االثاث) ال�صادرة من دائرة
التنمية الإقت�صادية بال�شارقة برخ�صة رقم (،)626951
تعديالت �أخرى :اليوجد،
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13355بتاريخ 2021/10/1

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2021/0020021

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل املدعي عليهما -1/الدروي�ش العاملية �ش م م -2 ،علي بن دروي�ش بن احمد
البلو�شي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املدعي � :شركة منتجات الأملنيوم املحدودة (الوبكو)
ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها �إح��ال��ة الق�ضية رق��م � 913/2021إ�ستئناف
جت��اري من حمكمة الإ�ستئناف اىل حمكمة �أول درج��ة .وح��ددت لها جل�سة يوم
الأح��د املوافق  2021/10/3ال�ساعة � 9.30صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

�إخطار بالوفاء
برقم املحرر 2021/0020823
املخطر  :ف�ضل ح�سني حممد الهيا�شي مينى اجلن�سية واعمل هوية رقم 784198930390582
هاتف رقم  - 0588558888 :العنوان  :عجمان اجلرف
املخطر اليه  :عبداهلل �سعيد را�شد يليه الكعبي اماراتي اجلن�سية ويحمل هوية رقم 784198320438280
 هاتف رقم 0508644242 - 0508010851 :العنوان  :ال�شارقة مدينة االمارات بناية رقم بي � 5شقة 1208
املـو�ضـوع  :اخطار علي بالوفاء
املخطر قد ح��رر للمخطر اق��رار مديونية مبثابة ال�سند التنفيذي عن طريق ال�سيد كتب العدل مببلغ
 20000درهم على �أن يقوم ب�سداد املبلغ يف  2021/3/15ولكنه مل يقم ب�سداد ماهو مرت�صد بذمته
من مديونية برغم كافة املحاوالت الودية من قبل املخطر
بناء عليه  ،ف�إن املخطر يخطر املخطر اليه مبا ورد بباطن االخطار وذلك للمبــادره ب�سداد ما تر�صد من
مبالغ بذمتكم واملقدرة ب  20000او بالت�سوية مع املخطر وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا
االخطار واال �سي�ضطر املخطر التخاذ ما يلزم من �إجراءات قانونية للمحافظة على حقوقه واقت�ضتها ،
وذلك للعلم
الكاتب العدل

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13355بتاريخ 2021/10/1

�إخطار عديل بالوفاء
برقم 2021/0017743
املخطر � /شم�س الدين نيدومباالكاف مويدف نيدومباالكاف ب�صفته املدير ل�شركة نوا للتجارة العامة
�ش.ذ.م.م �صادرة من �إقت�صادية دبي حتت رقم 778639
املخطر �إليه  /زين هايرب ماركت ذ.م.م وميثلها � /شاهني �سليمان اليادات بوتان فيتيل �سليمان ب�صفته �شريك
يف الرخ�صة التجارية ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية حلكومة ال�شارقة حتت رقم 766097
ال�شرح
املخطر �إل�ي��ه ح��رر �شيك للمخطر مببلغ  29134.65دره��م مو�ضوع ال�شيك امل�ح��رر م��ن قبل املخول
بالتوقيع عن املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون
�صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل  :ال�شيك رقم  00068مبلبغ 29134.65
درهم بتاريخ ا�ستحقاق  2021/04/12وامل�سحوب على بنك ر�أ�س اخليمة الوطني .وحيث ان املدعي عليه
قد تقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�ضي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة الودية مراراً وتكراراً ولكن دون جدوى ،لذلك،
ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة �أيام من تاريخ اخطاركم واال �سن�ضطر
التخاذ الإجراءات القانونية ،واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا االخطار للعلم مبا جاء به،
وهذا اخطار منا بذلك...
الكاتب العدل
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كهرباء ال�شارقة تبد�أ الت�شغيل التجريبي للتوربني الغازي باملجموعة الثانية مبحطة احلمرية
•• ال�شارقة  -وام:

�أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة بالتعاون مع �شيبكو
وج�ن�رال �إليكرتيك ع��ن جن��اح الت�شغيل التجريبي للتوربني
الغازي من الفئة  Hمن املجموعة الثانية مبحطة احلمرية
بعد االنتهاء من �أعمال الرتكيب  .وتعترب حمطة احلمرية �أول
حمطة م�ستقلة لتوليد الطاقة بنظام الدورة املركبة يف ال�شارقة
 .وميثل هذا امل�شروع �أكرث حمطات الطاقة الكهربائية كفاءة يف
قطاع الطاقة مبنطقة ال�شرق الأو�سط وي�سهم يف حتقيق هدف
ا�سرتاتيجية �إمارة ال�شارقة ودولة الإمارات بخف�ض االنبعاثات
الكربونية من عملية �إنتاج الكهرباء .ويتكون م�شروع حمطة

احل�م��ري��ة م��ن ث�ل�اث جم�م��وع��ات ب �ق��درة �إج�م��ال�ي��ة ت���ص��ل �إىل
 1800م�ي�ج��اواط ك��ل جمموعة مكونة م��ن توربينة غازية
وغالية ا�سرتداد حرارة وتوربينة بخارية تعمل بنظام الدورة
املركبة بقدرة �إنتاجية  600ميجاواط ومت ت�شغيل املجموعة
الأوىل يف �أبريل  2021على �أن يتم �إجناز امل�شروع بالكامل يف
مايو  .2023وقال �سعادة �سعيد ال�سويدي رئي�س هيئة كهرباء
ومياه وغاز ال�شارقة يتما�شى م�شروع حمطة احلمرية مع ر�ؤية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة لتلبية الطلب يف الإمارة
على الطاقة الكهربائية وخطة الهيئة  2030والرامية لتعزيز
قدرة توليد الطاقة الكهربائية يف الإم��ارة لت�صل �إىل 4600

ميجاواط ويعترب تركيب توربينات من الفئة  Hالغازية من
’جرنال �إلكرتيك‘ يف حمطة احلمرية �إجن ��ازاً ه��ام�اً لقطاع
الطاقة يف املنطقة ويعزز التزام الهيئة امل�ستمر بتوفري الطاقة
الكهربائية ال�ضرورية وب�أ�سعار تناف�سية لتلبية احتياجات
ال�شارقة واحل��د من الأث��ر البيئي لعمليات توليد الطاقة يف
الإمارة .و�أو�ضح �أن الهيئة وقعت اتفاقية مع �شريكي التطوير
“جرنال �إلكرتيك للخدمات املالية للطاقة” و”�سوميتومو”
اليابانية ل�شراء الطاقة التي تنتجها املحطة لنحو  25عاماً
بعد تطوير وبناء وت�شغيل املحطة ..الفتا �إىل �أنه بعد االتفاق
على �إج��راءات التمويل يف العام � 2019شكل �شركاء التطوير
�إىل جانب “�شيكوكو للطاقة الكهربائية” و”ال�شارقة لإدارة

الأ�صول” ذراع اال�ستثمار التابعة حلكومة ال�شارقة م�شروعاً
م�شرتكاً لت�أ�سي�س �شركة حمطة احلمرية امل�ستقلة لتوليد
الطاقة لبناء امل�شروع وملكيته وت�شغيله ليكون �أول حمطة
م�ستقلة لتوليد الطاقة بالدورة املركبة يف ال�شارقة.
و�أ� �ض��اف �أن الت�شغيل الأول للتوربينات ال�غ��ازي��ة ال�ث��ان�ي��ة يف
حمطة احلمرية لتوليد الكهرباء يعد �إجن��ا ًزا مهماً  ..مثنيا
على اجلهود امل�شرتكة لفرق هيئة كهرباء ومياه وغاز ال�شارقة
و�شيبكو وجرنال �إلكرتيك حيث نعمل ب�شكل جماعي من �أجل
�إجن��از ه��ذا امل�شروع املهم وم��ن املتوقع �أن ت�ساعد يف توليد ما
ي�صل �إىل  40يف املائة من �إم��دادات الكهرباء يف ال�شارقة عند
اكتمالها.

دبي العطاء و�شركة «�إل جي �إلكرتونيك�س» توقعان �شراكة
لتقدمي جتربة غامرة للزوار داخل جناح امل�ؤ�س�سة يف �إك�سبو 2020
وق� �ع ��ت دب � ��ي ال� �ع� �ط ��اء ،ج � ��زء من
م � �ب � ��ادرات حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د �آل
مكتوم العاملية� ،شراكة مع “�إل جي
�إلكرتونيك�س” ،ل�ضمان ا�ستمتاع
زوار جناحها اخل��ا���ص يف معر�ض
�إك�سبو  2020دبي برحلة غامرة
تدعوهم من خاللها لأن ي�صبحوا
ج ��زءاً م��ن ف�صل ج��دي��د يف تاريخ
التعليم� .سيوفر جناح دبي العطاء
وال ��ذي يحمل ��ش�ع��ار “م�ستقبلنا
�إن�ساين” ،لزواره من جميع �أنحاء
ال �ع��امل ف��ر��ص��ة ا�ستكت�شاف ق�صة
دب��ي التي ت��دور ح��ول التعاون معاً

و�إن �� �ش��اء ح��رك��ة ت��أ��س���س��ت م��ن قبل
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب��ي “رعاه اهلل” ،يف ع��ام 2007
بهدف االرت�ق��اء بالتعليم بو�صفه
�أكرث الأدوات فعالية يف ك�سر حلقة
ال�ف�ق��ر� .ستتحقق ه��ذه التجربة
م��ن خ�لال جمموعة م��ن احللول
احل��دي �ث��ة امل �ب �ت �ك��رة امل �ق��دم��ة من
ال�شركة العاملية الرائدة يف ابتكار
التقنيات�“ ،إل جي �إلكرتونيك�س”،
وال �ت��ي ��س�ت��زود ج�ن��اح دب��ي العطاء
ب�ك��اف��ة الأج �ه��زة ال�ل�ازم��ة وتدعم
ر�سالة امل�ؤ�س�سة املتمثلة يف �إتاحة

م�شاركة بولندية وا�سعة
يف معر�ض ويتيك�س ودبي
للطاقة ال�شم�سية 2021

غرفة عجمان� :إك�سبو 2020
نقلة نوعية يف م�سرية الإمارات

•• دبي – د.حممود علياء

•• دبي-وام:

�سجلت ال� ��دورة ال �ـ  23م��ن معر�ض
تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة “
ويتيك�س “ودبي للطاقة ال�شم�سية
 ،2021تو�سعاً ملحوظاً يف ال�شركات
البولندية التي ت�شارك للمرة الأوىل
يف احل � ��دث .وت���س�ت�ع��ر���ض ال�شركات
يف اجل �ن��اح ال�ب��ول�ن��دي جم�م��وع��ة من
�أح ��دث تقنياتها وخ��دم��ات�ه��ا املبتكرة
يف جم ��ال ت�خ��زي��ن ال �ط��اق��ة و�أنظمة
الإن� ��ارة وت�ق�ن�ي��ات ال�ط��اق��ة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية واخل��دم��ات واحللول
املقدمة للأفراد وال�شركات واملنظمات
الإن���س��ان�ي��ة ،وال �ت��ي ت��راع��ي البيئة يف
كافة جوانبها .وتنظم هيئة كهرباء
ومياه دبي املعر�ض بتوجيهات كرمية
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة
رئ �ي ����س جم�ل����س ال� � ��وزراء ح��اك��م دبي
“رعاه اهلل”  ،وحت ��ت رع��اي��ة �سمو
ال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن �سعيد �آل مكتوم،
رئ �ي ����س امل�ج�ل����س الأع �ل ��ى ل�ل�ط��اق��ة يف
دب��ي ،يف الفرتة من � 5إىل � 7أكتوبر
 2021يف موقع �إك�سبو  2020دبي.
و�أك ��د م�ع��ايل �سعيد حم�م��د الطاير،
الع�ضو امل�ن�ت��دب ال��رئ�ي����س التنفيذي
لهيئة ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دب ��ي ،م�ؤ�س�س
ورئي�س معر�ض ويتيك�س ودبي للطاقة
ال�شم�سية� ،أن امل�ع��ر���ض ي�شهد منواً
�سنوياً وح�ضوراً متزايداً من ال�شركات
و�أ� � �ص � �ح ��اب ال � �ق� ��رار وامل�ستثمرين
وامل�شرتين واملهتمني.

فر�صة متكافئة للأطفال وال�شباب
يف جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل للح�صول
على التعليم ال�سليم.
زودت “�إل ج��ي �إلكرتونيك�س”
جناح دبي العطاء بتقنيات عر�ض
امل �ع �ل��وم��ات ،وت���ش�م��ل ��ش��ا��ش��ة “�إل
�إي دي �إ�سين�شيال” متعددة
اال�� �س� �ت� �خ ��دام ��ات ب �ق �ي��ا���س 136
ب��و� �ص��ة ول ��وح ��ة ع��ر���ض تفاعلية
وح� �ل ��ول ل �ع��ر���ض ال �ف �ي��دي��و على
احل��ائ��ط ل���ض�م��ان ت �ق��دمي جتربة
ذكية وغ��ام��رة .ع�لاوة على ذلك،
وف� ��رت “�إل ج��ي �إلكرتونيك�س”
�أي�ضاً يف اجلناح جهاز تنقية الهواء
“بيوري كري» ( )PuriCareذو

•• عجمان  -وام:

�أكد �سعادة عبداهلل املويجعي ،رئي�س جمل�س �إدارة
غرفة جت��ارة و�صناعة عجمان� ،أن دول��ة الإمارات
جت��دد ريادتها العاملية يف تنظيم وا�ست�ضافة �أهم
و�أب ��رز ال�ف�ع��ال�ي��ات وامل�ن��ا��س�ب��ات ال�ع��امل�ي��ة م��ن خالل
“معر�ض �إك�سبو ”2020الذي ي�شكل نقلة نوعية
يف م���س�يرة دول�ت�ن��ا ن�ح��و ت�ع��زي��ز م �� �س��ارات التنمية
امل�ستدامة ،و�إط�ل�اق املن�صات الداعمة لها والتي
جتمع العقول واالب�ت�ك��ارات الب�شرية حت��ت مظلة
واحدة من �إمارة دبي .وقال املويجعي “ بف�ضل ر�ؤية
قيادتنا الر�شيدة ونظرتها اال�ست�شرافية للم�ستقبل،
يعمل “معر�ض �إك���س�ب��و  2020دبي” كمحرك
اق�ت���ص��ادي م�ه��م ل�ل�م��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ب��ال�ت��زام��ن مع
التعايف العاملي من تبعات جائحة كوفيد  ،19والتي
خلقت معها العديد م��ن التحديات التي تتطلب
تعزيز االبتكار يف املجتمعات ملعاجلتها وو�ضع حلول
فعالة لها ت�سهم يف منو وتطور قطاعات الأعمال
واالقت�صاد ،وترفد ال��دول مب��وارد جديدة تواكب
التغريات العاملية التي �أفرزتها اجلائحة».
ب��دوره �أكد �سعادة �سامل ال�سويدي ،مدير عام غرفة جتارة و�صناعة عجمان� ،أن
معر�ض “�إك�سبو  ”2020ي�شكل تظاهرة �إن�سانية فريدة من نوعها ،ويقدم فر�صا
مذهلة لكافة القطاعات لتحقيق العديد من ال�شراكات والإجنازات القائمة على
مفاهيم الإبداع واالبتكار وتالقي العقول من خمتلف الثقافات .و�أ�شار ال�سويدي
�إىل حر�ص غرفة جتارة و�صناعة عجمان على امل�شاركة النوعية يف احلدث العاملي
ال��ذي يقام للمرة الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو��س��ط ،لتعريف العامل واملجتمع
االقت�صادي من كل مكان باملقومات االقت�صادية والفر�ص اال�ستثمارية التي تتمتع
بها �إم��ارة عجمان ،والتي ترفع من قدرتها التناف�سية �ضمن مدن الأعمال على
م�ستوى العامل ،وحتمل معها �آفاق واعدة للنمو يف خمتلف املجاالت .ولفت �إىل �أن
الغرفة �ستعمل خالل م�شاركتها يف احلدث على توطيد �أوا�صر عالقاتها املثمرة
مع جمتمعات الأعمال وال�شركات يف دول العامل ور�صد فر�ص التو�سع امل�ستقبلي
يف �أ�سواقها ،داعيا �أ�صحاب الأعمال وامل�ستثمرين لزيارة املعر�ض العاملي لال�ستفادة
من هذه الفر�صة الذهبية.

ال�ت��د ّف��ق امل ��زدوج وروب ��وت “كلوي»
( )CLOiم ��ن �إل ج� ��ي ،حيث
ي�ع�م��ل ك��ل منهما ع�ل��ى خ�ل��ق بيئة
�أك�ثر �أم��ان�اً وراح ��ة .يُعد الروبوت
“كلوي ي��و يف – � �س��ي» (CLOi
لا ذكياً
 )UV-Cمن �إل جي ح� ً
للتعقيم الآيل ،حيث يقدم خدمة
ال�ت�ن�ظ�ي��ف ب� ��دون مل����س يف املناطق
ال�شديدة االزدحام التي يكرث فيها
التالم�س واالحتكاك ،مثل املكاتب
والفنادق واملدار�س.
وقال الدكتور طارق حممد القرق،
املُفو�ض ال�ع��ام جلناح دب��ي العطاء
يف م�ع��ر���ض �إك ���س�ب��و  2020دبي
والرئي�س التنفيذي ونائب رئي�س

جمل�س �إدارة دب��ي العطاء“ :يَعد
جناح دبي العطاء يف معر�ض �إك�سبو
 2020دب��ي زواره باالنطالق يف
رحلة ا�ستثنائية ت�ستك�شف كل من
�إرث دولة الإمارات العربية الزاخر
ب��الأع�م��ال الإن�سانية ال�ه��ادف��ة �إىل
حت�سني ف��ر���ص ح���ص��ول الأطفال
ع �ل��ى ال�ت�ع�ل�ي��م ال���س�ل�ي��م وت�سليط
ال���ض��وء ع�ل��ى ال ��دور ال��رائ��د الذي
ت ��ؤدي��ه يف ر� �س��م م�لام��ح م�ستقبل
ال �ت �ع �ل �ي��م ع �ل��ى م �� �س �ت��وى العامل.
ول�ضمان قدرة جناحنا على عر�ض
م���س�يرة دول ��ة الإم� � ��ارات ب�أ�سلوب
�أك�ث�ر �إل �ه��ام �اً وت ��أث�ي�راً ،ي�سرنا �أن
نعقد �شراكات مع م�ؤ�س�سات عاملية

رائ��دة مثل ’�إل جي �إلكرتونيك�س‘
ل �ت �ح �ق �ي��ق �أق� ��� �ص ��ى ا� �س �ت �ف ��ادة من
خربتها الوا�سعة يف ابتكار �أحدث

التقنيات واحللول .نتقدم بجزيل
ال�شكر �إىل �شركة �إل جي مل�شاركتها
يف حركة دبي العطاء ونتطلع �إىل
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حتقيق جناح باهر من خالل هذا
ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك خ�ل�ال معر�ض
�إك�سبو  2020وما بعده».

يف �أول زيارة لها للإمارات بد�أتها من ال�شارقة على ر�أ�س وفد رفيع امل�ستوى

غرفة ال�شارقة تبحث مع رئي�سة �إقليم �أومربيا الإيطايل تعزيز العالقات االقت�صادية والأكادميية وتكنولوجيا املعلومات
•• ال�شارقة-الفجر:

بحثت غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة
م��ع ��س�ع��ادة دون��ات�ي�لا تي�سي رئي�سة
�إقليم �أومربيا الإيطايل التي تزور
�إم��ارة ال�شارقة على ر�أ�س وفد رفيع
امل�ستوى ،فر�ص التعاون االقت�صادي
بني امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية العاملة
يف ال�شارقة ونظرياتها الإيطالية،
و�سبل دعم ال�شراكات بني اجلانبني
يف خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات واملجاالت
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة ،ف �� �ض�لا ع ��ن بحث
�سبل تعزيز ال�ع�لاق��ات يف املجاالت
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة والأكادميية
والتكنولوجية.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سعادة عبد
اهلل �سلطان العوي�س رئي�س جمل�س
�إدارة غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة
للوفد الإي�ط��ايل �أم�س (اخلمي�س)
يف م�ق��ر ال �غ��رف��ة ،ب�ح���ض��ور فاطمة
خليفة املقرب مديرة �إدارة العالقات
ال��دول�ي��ة ب�غ��رف��ة ال���ش��ارق��ة ،وجمال
�سعيد بوزجنال مدير �إدارة الإعالم
يف الغرفة.
وناق�ش اللقاء عددا من املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك ،التي ت�سهم
يف دف��ع ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون التجاري
واال�ستثماري بني ال�شارقة والإقليم
الإي � � �ط� � ��ايل �إىل م � ��راح � ��ل حتقق
ت �ط �ل �ع��ات ال �ق �ط ��اع اخل ��ا� ��ص لدى
ك��ل ج��ان��ب وت���س�ه��م يف ب �ن��اء مزيد
م ��ن ج �� �س��ور ال �ت��وا� �ص��ل والتعاون

على خمتلف ال�صعد ب�ين البلدين
ال�صديقني ،وبحث تفعيل امل�شاركة
يف املعار�ض والفعاليات يف كل طرف،
�إىل جانب الت�أكيد على التعاون يف
امل�ج��ال الثقايف والأك��ادمي��ي وقطاع
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات ،وذل� ��ك يف
��ض��وء التوجه امل�شرتك �إىل تعزيز
تلك القطاعات ما ي�ؤ�س�س لتعاون
ب ّناء ومثمر يف امل�ستقبل.
ورح � ��ب � �س �ع��ادة ع �ب��د اهلل �سلطان
ال�ع��وي����س ،برئي�سة �إق�ل�ي��م �أومربيا
الإيطايل والوفد املرافق لها ،م�ؤكدا
�أن �إم��ارة ال�شارقة تربطها عالقات
وثيقة وتاريخية مع �إيطاليا قائمة
ع�ل��ى �أ��س����س را��س�خ��ة م��ن االح�ت�رام

امل� �ت� �ب ��ادل وامل �� �ص��ال��ح امل �� �ش�ت�رك��ة يف
ال �ع��دي��د م ��ن امل� �ج ��االت وال �سيما
الثقافية منها ،م�ؤكدا حر�ص غرفة
ال���ش��ارق��ة ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون مع
الإقليم الإيطايل لتطوير العالقات
االقت�صادية والتجارية ،منوها �إىل
�أن جم��االت التعاون امل�ستقبلي بني
اجل��ان �ب�ين ك �ث�ي�رة وم �ت �ن��وع��ة حيث
يوجد يف ال�شارقة �أكرث من 4000
ف�ع��ال�ي��ة حم�ل�ي��ة و�إق�ل�ي�م�ي��ة وعاملية
جاذبة ،ف�ضال عن موقعها اجلغرايف
اال� �ست��رات �ي �ج��ي وق��رب �ه��ا م ��ن دول
منطقة اخلليج والعامل� ،إىل جانب
امتالكها لبيئة مثالية لال�ستثمار
يف خم�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات احليوية،

بالإ�ضافة �إىل كونها مقرا للبحث
العلمي والأك��ادمي��ي وت�ضم كربى
اجل��ام �ع��ات احل �ك��وم �ي��ة واخلا�صة
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى امل �ن �ط �ق��ة ،م�شريا
�إىل �أن للغرفة ب��رام��ج متنوعة يف
ه��ذا ال�ش�أن كما ترعى العديد من
امل�ب��ادرات اخلا�صة بت�شجيع البحث
العلمي واالبتكار� ،إىل جانب �إر�سال
ال�ب�ع�ث��ات وال��وف��ود �إىل دول العامل
ل �ت �ع��زي��ز ع �ل�اق ��ات ال �� �ش ��راك ��ة بني
جم�ت�م��ع الأع �م ��ال امل�ح�ل��ي والعامل
واالطالع على الثقافات املختلفة.
و�أع � � � ��رب ال� �ع ��وي� �� ��س ،ع� ��ن اهتمام
ال �غ��رف��ة ب ��إي �ج��اد م�ن���ص��ة م�شرتكة
ل�ت�ط��وي��ر ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن ال�شارقة

والإق � �ل � �ي � ��م الإي� � � �ط � � ��ايل ،وت � �ب� ��ادل
املعلومات والبيانات واخل�برات بني
ال�ط��رف�ين ،و�أه�م�ي��ة حتفيز �شركات
ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص امل�ح�ل��ي ونظريه
الإيطايل على امل�شاركة يف املعار�ض
والفعاليات االقت�صادية التي تقام
ل� ��دى اجل ��ان� �ب�ي�ن ،م �ق�ت�رح��ا فكرة
تنظيم ملتقى ��س�ن��وي يف ال�شارقة
لبحث الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة،
ف�ضال عن �إيجاد جم��االت للتعاون
يف خمتلف القطاعات الأخرى التي
جتمع البلدين ال�صديقني.
م��ن جانبها �أك��دت �سعادة دوناتيال
تي�سي� ،سعادتها بهذه الزيارة لإمارة
ال�شارقة التي افتتحت بها زيارتها
�إىل دول ��ة الإم � � ��ارات ب�ع��د ت�سلمها
م �ق��ال �ي��د احل �ك ��م ،وذل� ��ك �إنطالقا
م��ن ال�سمعة ال��رائ��دة ال�ت��ي تتمتع
ب�ه��ا ال���ش��ارق��ة ع�ل��ى ك��اف��ة الأ�صعدة
وخ��ا� �ص��ة اجل��ان��ب ال �ث �ق��ايف وتعزيز
اق�ت���ص��اد امل �ع��رف��ة ،و�إث � ��راء �صناعة
الكتاب والثقافة من خالل معر�ض
ال�شارقة الدويل للكتاب ثالث �أكرب
معر�ض يف العامل� ،إىل جانب الزخم
الكبري للفعاليات التي ترثي امل�شهد
الثقايف يف الإمارة ،ولفتت فخامتها
�إىل �أن �إق�ل�ي��م �أوم�ب�ري ��ا الإيطايل
وب��ال��رغ��م م��ن ��ص�غ��ر م���س��اح�ت��ه �إال
�أن ت��اري�خ��ه ال�ث�ق��ايف وامل�ع��ريف عريق
خ��ا��ص��ة م��ع ام �ت�لاك��ه ل��واح��دة من
�أق� ��دم اجل��ام �ع��ات الإي �ط��ال �ي��ة التي
يعود ت�أ�سي�سها �إىل نحو  700عام.

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/ 199977

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/ 202179

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/ 202195

العدد  13355بتاريخ 2021/10/1
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2021/199993

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :مد راقيب �شاهيد مياه.
(جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته(43638.00درهم) درهم يف خالل املواعيد
القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة
بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (رينولت ميغان – لوحة
رقم  - 95018خ�صو�صي – كود � – Vإمارة دبي – موديل ال�صنع .) 2018
وفاءاً للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )43638.00درهم .

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه � :شركة تيكنوبل�س التجارية ذ م م
(جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – ��س��داد مبلغ املديونية وال�ب��ال��غ قيمته( )29756.00دره��م يف خ�لال املواعيد
القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة
بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (مت�سوبي�شي كانرت –
لوحة رقم  - 87698خ�صو�صي – كود � – Aإمارة دبي – موديل ال�صنع .) 2012
وفاءاً للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )29756.00درهم .

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه . :موداليجي دون روهانا �شاميندا �سرا�سينغ
(جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – ��س��داد مبلغ املديونية وال�ب��ال��غ قيمته( )53534.17دره��م يف خ�لال املواعيد
القانونية .
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة
بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (كيا �سول – لوحة رقم
 - 26931خ�صو�صي – كود � – Oإمارة دبي – موديل ال�صنع .) 2013
وفاءاً للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )53534.17درهم .

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :وجيه توفيق وجيه ابوجي�ش .
(جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال �� -س��داد مبلغ املديونية والبالغ قيمته( 55519.00دره��م) دره��م يف خ�لال املواعيد
القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى «كيا �سرياتو – لوحة رقم - 92027
خ�صو�صي – كود � – wإمارة دبي – موديل ال�صنع « 2017
وفاءاً للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )55519.00درهم.
الكاتب العدل
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الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :اناند كوزيكاتوت�شاليل جورج جورج اوغ�ستني
(جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال �� -س��داد مبلغ املديونية والبالغ قيمته( 71150.00دره��م) دره��م يف خ�لال املواعيد
القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة
بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى «مازدا ا�س اك�س  – 9لوحة رقم
 - 24693خ�صو�صي – كود � – Vإمارة دبي – موديل ال�صنع « 2015
وفاءاً للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )71150.00درهم.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :ايفان بو�سكوفيك
(جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال �� -س��داد مبلغ املديونية والبالغ قيمته( 44692.00دره��م) دره��م يف خ�لال املواعيد
القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة
بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى «مازدا ا�س اك�س  – 5لوحة رقم
 - 64235خ�صو�صي – كود � – Uإمارة دبي – موديل ال�صنع « 2014
وفاءاً للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )44692.00درهم.
الكاتب العدل

الكاتب العدل

املنـــــذر :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه  :روزماري بينوبينو جاكوب
(جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال �� -س��داد مبلغ املديونية والبالغ قيمته( 57167.00دره��م) دره��م يف خ�لال املواعيد
القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة بطلب
االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى «دودج ت�شارجر – لوحة رقم 50710
 خ�صو�صي – كود � – Kإمارة دبي – موديل ال�صنع « 2016وفاءاً للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )57167.00درهم.
الكاتب العدل

املنـــــذر  :بنك دبي الإ�سالمي (�ش م ع) .
املنذر اليه � :صالح رجب حممد عبدالقادر
(جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال – �سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته( 43072.00درهم) درهم يف خالل املواعيد
القانونية.
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة
بطلب االذن ببيع ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى (ميت�سوبي�شي الن�سر –
لوحة رقم  - 29722خ�صو�صي – كود � – Eإمارة دبي – موديل ال�صنع .) 2016
وفاءاً للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته( )43072.00درهم .
الكاتب العدل
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الفجر الريا�ضي

Friday

ً 120
العبا يف بطولة الإمارات للمواي تاي اليوم يف دبي
•• دبي-الفجر

18

تنطلق يف العا�شرة من �صباح اليوم اجلمعة بقاعة " دووم " بنادي الو�صل الريا�ضي
يف دبي بطولة الإمارات للمواي تاي للنا�شئني وال�شباب التي ينظمها احتاد الإمارات
للمواي تاي والكيك بوك�سينج ،والتي ت�ست�أنف يف الواحدة من ظهر يوم غد ال�سبت
مب�شاركة �أكرث من  120العبا والعبة  ،ميثلون �أكرث من  29ناديا ريا�ضيا من
خمتلف مناطق ال��دول��ة  ..وال�ت��ي ت�شهد تطبيق كافة الإج� ��راءات واال�شرتاطات
ال�صحية االح�ترازي��ة اخلا�صة بعودة اجلماهري للمدرجات وتطبيق نظام املرور
الأخ���ض��ر وت�ق��دمي نتيجة فح�ص( ) PCRوم��دت�ه��ا � 48ساعة وذل��ك م��ن �أجل

�سالمة جميع احل�ضور وامل�شاركني من جائحة الكورونا ،و�سيتم نقل مناف�سات
البطولة التي يديرها وي�شرف عليها طاقم حتكيم �إماراتي عرب تطبيق UAM ،
و�صفحات التوا�صل االجتماعي التابعة الحت��اد الإم ��ارات للمواي ت��اي والكيك
بوك�سينج ليتمكن ع�شاق وحمبي ريا�ضة املواي تاي من متابعة مناف�سات البطولة
التي ت�شهد م�شاركة كوكبة من الواعدين حر�صا على التباعد االجتماعي.
وكان ال�سيد طارق املهريي املدير التنفيذي لالحتاد مدير البطولة قد وقف على
الرتتيبات التي متت لإجناح البطولة التي تقام يف �أكادميية نادي الو�صل الريا�ضي
يف دب��ي يف ظل التعاون القائم بني االحت��اد والأن��دي��ة املختلفة م�ساهمة يف �إجناح
ن�شاط االحتاد .

برعاية حمدان بن زايد ..انطالق �سباق «النوف» للمحامل ال�شراعية يف �أبوظبي اليوم

•• �أبوظبي  -وام:

حت��ت رع��اي��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ حمدان
بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف
منطقة الظفرة ،يقام اليوم اجلمعة
�سباق ال�ن��وف للمحامل ال�شراعية
اجل��ول��ة الثانية لفئة  43قدماً-مب�شاركة مئة حممل �شراعي.
وي �ن �ظ��م ال �� �س �ب��اق ن� � ��ادي �أبوظبي
للريا�ضات ال�شراعية واليخوت الذي
ر�صد جوائز مالية للفائزين قدرها
 3ماليني درهم ،حيث يح�صل البطل
على � 210آالف درهم ،والثاين على

� 170ألفا ،والثالث على � 150ألفا،
فيما تتدرج القيمة املالية للجوائز
حتى املركز الثمانني.
وتنطلق املناف�سات عند الثانية ظهراً
م��ن �أع ��ايل ج��زي��رة ال �ن��وف ومل�سافة
ميلني بحريني و�صو ًال �إىل كورني�ش
العا�صمة حيث مقر ن��ادي �أبوظبي
ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال �� �ش��راع �ي��ة واليخوت
ومن�صة تتويج الفائزين.
وي�ع��د ��س�ب��اق ال �ن��وف �أول ��س�ب��اق من
فئة ال�سباقات ال�ك�برى بعد العودة
م��ن ال�ت��وق��ف ال���ص�ي�ف��ي ،ح�ي��ث �أقيم
� �س �ب��اق��ان ل �ف �ئ��ة ال �ب��وان �ي ����ش .وك ��ان

النادي قد �أعلن فتح باب الت�سجيل
للم�شاركة قبل �أ�سبوع ومت �إغالقه
�صباح اليوم.
وح � � � ��دد ال� � � �ن � � ��ادي جم � �م� ��وع� ��ة من
اال�� �ش�ت�راط ��ات اخل��ا� �ص��ة للراغبني
يف امل���ش��ارك��ة� ،أه�م�ه��ا االل �ت��زام التام
ب��الإج��راءات االح�ترازي��ة للحد من
انت�شار فريو�س كورونا ،ف�ض ً
ال على
ح�ت�م�ي��ة احل �� �ص��ول ع �ل��ى اجلرعات
الثالث امل�ضادة للفريو�س ،مع وجود
�أوراق ث�ب��وت�ي��ة ل��ذل��ك م��ن تطبيق
احل�صن املعتمد.
م��ن جهته وج��ه �أح�م��د ث��اين مر�شد

الرميثي رئي�س جمل�س �إدارة نادي
�أب ��وظ� �ب ��ي ل �ل��ري��ا� �ض��ات ال�شراعية
وال�ي�خ��وت ال�شكر �إىل �سمو ال�شيخ
ح �م��دان ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ممثل
احل ��اك ��م يف م�ن�ط�ق��ة ال �ظ �ف��رة على
رع��اي��ة ��س�م��وه ل�ل���س�ب��اق وللأحداث
الكربى التي ينظمها النادي ،م�ؤكداً
�أن رعاية �سموه هي الرافد الأ�سا�سي
ل�ك��ل ال�ن�ج��اح��ات ال �ت��ي تتحقق على
�أر�ض الواقع.
وق� � ��ال " :بكل ت� ��أك� �ي ��د ف � � ��إن دع ��م
القيادة الر�شيدة ال�سبب الرئي�سي
يف النجاحات ،ال�سيما و�أن االهتمام

بالرتاث الوطني الأ�صيل �إرث غر�سة
يف نفو�س اجلميع املغفور له ال�شيخ
زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان م�ؤ�س�س
الدولة  -طيب اهلل ثراه".
وط��ال��ب الرميثي اجلميع ب�ضرورة
االل � � �ت� � ��زام ب ��ال� �ل ��وائ ��ح وال� �ق ��وان�ي�ن
املنظمة لل�سباق ،ف�ض ً
ال على التقيد
الإج� � � � ��راءات االح�ت��رازي� ��ة املتبعة،
م�شدداً على �أن��ه ال تهاون يف تنفيذ
ه ��ذه الإج � � ��راءات ،ح�ي��ث ل��ن ي�سمح
لأي �شخ�ص خمالف بالتواجد �ضمن
امل���ش��ارك�ين يف ه��ذا امل�ح�ف��ل الرتاثي
الكبري.

�ضمن جناح جلنة �إدارة املهرجانات يف معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية

مهرجان الظفرة ي�ستعر�ض م�سابقاته الرتاثية للدورة 15

• ت�شمل م�سابقات ومزاينات خا�صة بال�صقور واخليول وال�سلوقي والرماية وغنم النعيم
• � 27شوط ًا �ضمن  7م�سابقات خ�ص�ص لها  120جائزة قيمة
•• �أبوظبي-الفجر

ت�ستعر�ض جل�ن��ة �إدارة املهرجانات
وال�ب�رام ��ج ال�تراث �ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة يف
�أبوظبي� ،ضمن جناحها امل�شارك يف
املعر�ض ال��دويل لل�صيد والفرو�سية
 ،18وم� � ��ن خ� �ل��ال رك� � ��ن خا�ص
مب�ه��رج��ان ال�ظ�ف��رة� ،أه ��م الأن�شطة
وامل �� �س��اب �ق��ات ال�ت�راث �ي��ة ال �ت��ي تعمل
على تنظيمها يف امل�ه��رج��ان بدورته
اخلام�سة ع�شرة.
وي�شمل مهرجان الظفرة خالل هذه
ال ��دورة على �سبع م�سابقات تراثية
�إىل ج��ان��ب م���س��اب�ق��ة م��زاي �ن��ة الإب ��ل
وم �� �س��اب �ق��ة امل �ح��ال��ب ،وه ��ي (�سباق
اخل �ي��ول ال�ع��رب�ي��ة الأ� �ص �ي �ل��ة� ،سباق
ال�صيد بال�صقور� ،سباق ال�سلوقي
ال� �ع ��رب ��ي ال�ت��راث� ��ي  2500مرت،
م�سابقة الرماية ،مزاينة ال�صقور،

مزاينة ال�سلوقي العربي الرتاثي،
ومزاينة غنم النعيم) ،وقد خ�ص�ص
لها  120ج��ائ��زة م��وزع��ة على 27
� �ش ��وط �اً� ،إذ ح��ر���ص زوار املعر�ض
ع �ل��ى زي � ��ارة اجل �ن��اح ل�ل�اط�ل�اع على
تفا�صيل امل�سابقات و�شروط امل�شاركة
ومواعيدها وكل ما يتعلق بها.
وي� � �ه � ��دف امل� � �ه � ��رج � ��ان م � ��ن خ �ل�ال
امل���س��اب�ق��ات ال�تراث�ي��ة ال�ن��وع�ي��ة التي
د�أب ع�ل��ى تنظيمها ��س�ن��وي�اً وت�شمل
�أب � ��رز م� �ف ��ردات ال �ت��راث الإم ��ارات ��ي
واخلليجي� ،إىل �إب��راز قيمة املوروث
العريق وتر�سيخه يف نفو�س الأجيال
والت�شجيع على ممار�سته كجزء من
الثقافة ال�شعبية والهوية الوطنية
لأبناء الإم��ارات والعمل على حفظه
وتوثيقه لي�ستمر كما ك��ان يف حياة
الآباء والأجداد ،حيث يعد املهرجـان
وم �ن��ذ ان�ط�لاق�ت��ه يف ال �ع��ام 2008

حلقـة و�صل بني الأج�ي��ال ومنا�سبة
لإحياء الرتاث وتخليده يف الذاكرة
وت�ع��زي��ز ال ��روح ال��وط�ن�ي��ة يف نفو�س
الأبناء.
وتقت�صر امل�شاركة يف �سباق اخليول
ع �ل��ى اخل� �ي ��ول ال �ع��رب �ي��ة الأ�صيلة
(واه� � ��و) ت��ول �ي��د حم �ل��ي ،ويت�ضمن
ال���س�ب��اق ث�لاث��ة �أ�� �ش ��واط ،ويح�صل
ال�ف��ائ��زون م��ن امل��رك��ز الأول ولغاية
امل��رك��ز ال �ث��ال��ث م��ن ك��ل � �ش��وط على
جوائز نقدية ق ّيمة.
وت�شمل م�سابقة ال�صيد بال�صقور،
التي يتم تنظيمها بالتعاون مع نادي
�أب��وظ�ب��ي لل�صقارين� ،ستة �أ�شواط
مل�سابقات التلواح (�أربعة �أ�شواط لفئة
الفروخ ،و�شوطني لفئة اجلرنا�س)،
ويح�صل ال�ف��ائ��زون ب��امل��راك��ز الأوىل
يف كل �شوط على جوائز مالية ق ّيمة،
حيث يح�صل �صاحب امل��رك��ز الأول

على مبلغ (� 100ألف درهم) ،املركز
ال �ث��اين (� 25أل ��ف دره� ��م) ،الثالث
(� 15ألف درهم) ،الرابع (� 10آالف
درهم) ،واخلام�س (� 5آالف درهم).
وتت�ضمن ب�ط��ول��ة ��س�ب��اق ال�سلوقي
ال� �ع ��رب ��ي ال�ت��راث� ��ي  2500مرت،
�شوطني رئي�سيني لل�سلوقي من نوعي
(احل����ص والأري ����ش) (ذك��ور و�إن��اث)،
وت�ن�ق���س��م ال �ب �ط��ول��ة �إىل �سباقني؛
ال �� �س �ب��اق ال �ت ��أه �ي �ل��ي (الت�صفيات)،
وال�سباق النهائي (التحدي) .بواقع
�� �ش ��وط ل �ل ��ذك ��ور و�� �ش ��وط ل�ل��إن ��اث،
ويح�صل ال�ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز الأول من
كل �شوط على جائزة مالية قدرها
(� 100أل��ف دره ��م) ،امل��رك��ز الثاين
(� 30أل� ��ف دره� � ��م) ،ال �ث��ال��ث (20
�ألف درهم) ،الرابع (� 5آالف درهم)،
واملركز اخلام�س (� 5آالف درهم).
وت�ستهدف م�سابقة ال��رم��اي��ة الفئة

العمرية من � 16سنة فما فوق ذكور،
ويقت�صر ال��رم��ي فيها على بندقية
(� �س��اك��و ع �ي��ار  )223م ��ن م�سافة
 200م �ت�ر ،وي �ح �� �ص��ل الفائزون
باملراكز الع�شرة الأوىل على جوائز
مالية ق ّيمة ،حيث يح�صل �صاحب
املركز الأول على (� 60ألف درهم)،
امل��رك��ز ال �ث��اين (� 25أل� ��ف دره� ��م)،
والثالث (� 15ألف درهم).
وت�شمل م�سابقة مزاينة ال�صقور التي
يتم تنظيمها بالتعاون م��ع حممية
امل ��رزوم لل�صيد ،ث�لاث ف�ئ��ات (بيور
�شاهني ،بيور جري ،وبيور قرمو�شة(،
ويح�صل الفائز باملركز الأول يف كل
فئة على (� 75أل��ف دره ��م) ،املركز
ال�ث��اين (� 50أل��ف دره ��م) ،والثالث
(� 25ألف درهم).
وتت�ضمن م�سابقة مزاينة ال�سلوقي
ال� �ع ��رب ��ي� ،أرب � �ع� ��ة �أ� � �ش� ��واط لنوعي

(احل����ص والأري ����ش) (ذك��ور و�إن��اث)،
ويح�صل الفائز باملركز الأول يف كل
�شوط على (� 15ألف دره��م) ،املركز
الثاين (� 10آالف دره��م) ،والثالث
(� 5آالف درهم).
ويف مزاينة غنم النعيم مت تخ�صي�ص
ثمانية �أ�شواط للم�سابقة ،ويح�صل

ال �ف��ائ��زون ب��امل��راك��ز الأوىل م��ن كل
��ش��وط ع�ل��ى ج��وائ��ز ن�ق��دي��ة� ،أعالها
يف �شوط (�أجمل  10ر�ؤو���س) ،حيث
يح�صل ال�ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز الأول على
( )100م��ائ��ة �أل� ��ف دره � ��م ،املركز
ال �ث��اين (� 25أل ��ف دره� ��م) ،الثالث
(� 15ألف درهم) ،الرابع (� 10آالف

درهم) ،واخلام�س ( )7500درهم.
وت �ن �ط �ل��ق امل �� �س��اب �ق��ات ال�ت�راث� �ي ��ة يف
مهرجان الظفرة مع بداية املهرجان
ب �ت ��اري ��خ  13ي �ن��اي��ر  ،2022مع
م�سابقة الرماية وتتوا�صل امل�سابقات
خ�ل�ال �أي� ��ام امل �ه��رج��ان ل�غ��اي��ة اليوم
اخلتامي يف  22يناير .2022

ملتقى جمل�س دبي الريا�ضي ي�ستعر�ض التجربة الإ�سبانية يف توحيد �أ�ساليب اللعب
•• دبي-الفجر:

��س�ل��ط امل�ل�ت�ق��ى ال� ��دويل ال ��ذي نظمه
جمل�س دب��ي الريا�ضي بالتعاون مع
رابطة الدوري الإ�سباين لكرة القدم
للمحرتفني (الل �ي �غ��ا) ال���ض��وء على
فل�سفة ك��رة ال �ق��دم و�أه �م �ي��ة حتديد
ه��وي��ة و�أ� �س �ل��وب ال�ل�ع��ب اخل��ا���ص بكل
ناد بداية من املراحل ال�سنية و�صوال
للفريق الأول.
وافتتح �سعادة �سعيد حارب �أمني عام
جمل�س دب��ي الريا�ضي امللتقى الذي
�أق�ي��م بنظام احل�ضور الهجني حيث
ت ��واج ��د يف خم �ت�ب�ر االب� �ت� �ك ��ار مبقر
جم �ل ����س دب� ��ي ال��ري��ا� �ض��ي ع � ��ددًا من
�أع �� �ض��اء جم��ال����س الإدارات وامل� ��دراء
التنفيذيني وامل �� �س ��ؤول�ين الإداري�ي��ن

وال� �ف� �ن� �ي�ي�ن وامل � �� � �ش ��رف �ي�ن وم� � � ��دراء
الأكادمييات واملدربني يف �شركات كرة
القدم بدبي �إىل جانب مايتا فينتورا
مدير رابطة ال��دوري الإ�سباين لكرة
القدم للمحرتفني "الليغا" ودانيال
ب��اري �خ��ا م �� �س ��ؤول ال��راب �ط��ة يف دولة
الإم� � ��ارات  ،ف�ي�م��ا ح���ض��ره��ا ع��ن بعد
 45م��ن امل��درب�ين وامل�خ�ت���ص�ين من
داخ��ل وخ��ارج دول��ة الإم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة�� ،ش�ه��د ا� �س �ت �ع��را���ض �أ�سلوب
العمل يف �أحد �أندية املقدمة الإ�سبانية
ومنهجية التعامل مع النا�شئني لدى
رابطة ال��دوري اال�سباين لكرة القدم
"الليغا".
و�أك ��د ح��ارب على �أن تنظيم امللتقى
ي � ��أت� ��ي � �ض �م��ن ج� �ه ��ود جم �ل ����س دب��ي
الريا�ضي يف تطوير الكوادر الوطنية
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ال �ع��ام �ل��ة يف الأن ��دي ��ة و� �ش��رك��ات كرة
القدم ومن بينها الأكادمييات وفرق
امل��راح��ل ال���س�ن�ي��ة ،ك�م��ا �أك ��د ع�ل��ى �أن
توحيد �أ�سلوب اللعب والتكامل بني
ال �ف��رق يف داخ ��ل ال �ن ��ادي ي���س��اه��م يف
حتقيق ال�ن�ج��اح ك��ون��ه يحقق �أف�ضل
الأج��واء وي�سهل يف تطوير الالعبني
املتميزين وانتقالهم من فرق املراحل
اً
و�صول �إىل
ال�سنية �إىل فرق ال�شباب
ال�ف��ري��ق الأول واملنتخبات الوطنية
مب��ا ي���س��اه��م يف ارت �ف��اع م�ستوياتهم
التناف�سية وينعك�س ب��الإي�ج��اب على
ن �ت��ائ��ج ف��رق �ه��م يف الأن� ��دي� ��ة �ضمن
�أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات امل �ع �م��ول ب �ه��ا يف
الأندية العاملية املحرتفة .ودعا حارب
امل �� �ش��ارك�ين ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن خربات
املحا�ضرين وتكوين النموذج املنا�سب

لهم وف��ق ح��ال��ة ك��ل ن��اد و��ش��رك��ة كرة
قدم و�أهدافهم املو�ضوعة.
و حت � ��دث ع �ب�ر و�� �س ��ائ ��ل االت�صال
بالفيديو من ا�سبانيا روبرتو �أوالبي
املدير الريا�ضي لنادي ريال �سو�سيداد
ال ��ذي مي�ت�ل��ك خ�ب�رة ت��زي��د ع��ن 20
ع��ا ًم��ا ع�م��ل ف�ي�ه��ا ك��رئ�ي����س للأق�سام
ال��ري��ا� �ض �ي��ة يف الأن ��دي ��ة اال�سبانية
وم��ن بينها �أمل�يري��ا وري ��ال �سو�سيداد
الذي يحتل املركز الثاين يف الدوري
الإ�سباين حاليا ،وا�ستعر�ض �أوالبي
الهيكل الفني التطويري املعتمد يف
ن ��ادي ري ��ال ��س��و��س�ي��داد ال ��ذي ميتلك
�أح��د �أف���ض��ل �أن�ظ�م��ة ان�ت�ق��اء وتطوير
ال�ل�اع� �ب�ي�ن ال �ن ��ا� �ش �ئ�ي�ن وال �� �ش �ب ��اب
وترحيلهم للفريق الأول يف �إ�سبانيا
 ،وت� �ن ��اول �أوالب� � ��ي م��و� �ض��وع فل�سفة
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و�أ�سلوب اللعب وعمليات اال�ستقطاب
بنادي ري��ال �سو�سيداد يف جم��ال كرة
ال� �ق ��دم وم� ��ن ب�ي�ن�ه��ا االع �ت �م ��اد على
 80%م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن م ��ن داخ ��ل
املدينة و 20%من خارج املدينة� ،إىل
جانب حتديد  60%من الالعبني
ال��ذي��ن �سيتم نقلهم للفريق الأول
م���س�ت�ق�ب�لا م ��ن خ��ري �ج��ي �أكادميية
النادي و 40%من خارج الأكادميية،
�إىل جانب �شرح �أ�سلوب العمل وحتديد
الأداء والعوامل امل�ؤثرة على الالعبني
مبا يف ذلك التعليم واملجتمع ،وكيفية ت �ط ��وي ��ر امل� ��� �ش ��اري ��ع ال ��ري ��ا� �ض �ي ��ة يف لتطوير الأندية وم�ساعدتها يف اتخاذ جانب ت�أهيل الالعبني وتطويرهم
اختيار العاملني يف تدريب الالعبني الليغا وال��ذي �أم�ضى حياته املهنية القرارات التنظيمية واال�سرتاتيجية .للتعامل م��ع خمتلف ح ��االت اللعب
�رح��ا مل�ف�ه��وم فل�سفة ووج� ��ود ق��اع��دة ب �ي��ان��ات خ��ا��ص��ة بكل
وتطويرهم وفق متطلبات كل مركز .يف الأك��ادمي �ي��ات وت�ط��وي��ر النا�شئني وق� �دّم ك��ا��س��ال ��ش� ً
و� �ش��ارك يف امل�ل�ت�ق��ى �أي �� ً��ض��ا كارلو�س ب��ال �� �ص�ين ،ك �م��ا �أن � ��ه � �س��اع��د العديد النادي يف كرة القدم و�أ�سلوب اللعب العب تت�ضمن نقاط ال�ضعف والقوة
كا�سال من�سق ب��رام��ج "الليغا" لكرة م��ن االحت� � ��ادات يف �إن �� �ش��اء براجمها وكيفية دم��ج الالعبني وامل��درب�ين يف وك�ي�ف�ي��ة ت��أه�ي��ل ال�لاع�ب�ين لتح�سني
ال� �ق ��دم ال � ��ذي ي �ع��د ك �ب�ير �أخ�صائي اخلا�صة ،ويعمل �ضمن م�شروع الليغا ه��ذه الفل�سفة و�أ��س�ل��وب ال�ل�ع��ب� ،إىل الأداء وفق منظومة اللعب.
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الفجر الريا�ضي

منظمو �آ�سياد هانغت�شو  2022ي�ستعدون للم�ؤمتر ال�صحايف الأول
•• هانغت�شو-الفجر

�أع �ل��ن منظمة دورة الأل �ع��اب الآ��س�ي��وي��ة التا�سعة ع���ش��رة املقررة
يف هانغت�شو بال�صني يف �سبتمرب  2022ع��ن تفا�صيل امل�ؤمتر
ال�صحايف ال ��دويل الأول ال��ذي يعقد ال�شهر امل�ق�ب��ل .و�سيعقد
امل�ؤمتر عرب الإنرتنت من � 17إىل � 19أكتوبر ،و�سيطلع و�سائل
الإعالم يف اللجان الأوملبية الوطنية الـ  45الأع�ضاء يف املجل�س
الأومل�ب��ي الآ�سيوي على �آخ��ر الإج ��راءات ومتطلبات ح�ضور دورة
الألعاب الآ�سيوية التا�سعة ع�شرة.
و�سيكون اليوم الأول يف � 17أكتوبر خم�ص�صا الختبار خدمة
االت �� �ص��ال امل��رئ��ي وال�ت�رج �م��ة ال �ف��وري��ة ال��رق �م �ي��ة لالعالميني
يف جميع �أن�ح��اء ال �ق��ارة .و�سيكون هناك ع��رو���ض ع��ن الربنامج

ال��ري��ا� �ض��ي ل�ل�ال �ع��اب ،و� �س��ائ��ر ال�ع�م�ل�ي��ات االخ � ��رى م�ن�ه��ا املركز
االع�لام��ي الرئي�سي وم�ق��ر امل ��ؤمت��رات ال�صحافية وم��رك��ز البث
ال ��دويل ،وامل �ق��رات وامل�ع�ل��وم��ات االع�لام�ي��ة االخ ��رى ،ف�ضال عن
�أخبار عن مكافحة جائحة ك��ورون��ا ،والأم��ور اللوج�ستية والنقل
وال�سكن والطعام ،وعملية احل�صول على بطاقات االعتماد وحفلي
االفتتاح واالختتام .وتقام دورة الألعاب الآ�سيوية التا�سعة ع�شرة
يف هانغت�شو ،عا�صمة مقاطعة زهيجيانغ �شرق ال�صني ،ف�ضال عن
خم�س مدن �أخرى ،من � 10إىل � 25سبتمرب  ،2022وتت�ضمن
مناف�سات يف  40لعبة ريا�ضية موزعة على  61تخ�ص�صا و482
حدثا .وتقع قرية الإعالميني التي تت�سع �إىل � 5000شخ�ص يف
القرية الرئي�سية للريا�ضيني وتت�سع �إىل  10500ريا�ضي و�إداري
وفني.
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اليوم  ..دبا يواجه العربي وحتا مع البطائح يف
املباريات امل�ؤهلة لدور الـ  16لك�أ�س رئي�س الدولة
•• دبي  -وام:

ُتقام م�ساء اليوم اجلمعة مباراتا الدور ن�صف النهائي للت�صفيات التمهيدية لأندية
الدرجة الأوىل امل�ؤهلة لدور ال�ستة ع�شر لبطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة
لكرة القدم للمو�سم الريا�ضي  .2022-2021ويلتقي يف املباراة الأوىل نادي دبا
مع نادي العربي يف ملعب دبا  ،ويف املباراة الثانية يواجه نادي البطائح نادي حتا يف
ملعب البطائح  ،و ُتقام املباراتان ال�ساعة  5:15م�ساءً .ويف حال انتهاء الوقت الأ�صلي
ملباراتي ال��دور ن�صف النهائي بالتعادل  ،يتم اللجوء مبا�شرة �إىل ركالت الرتجيح

«الإمارات للدراجات» يوا�صل ت�ألقه يف املرحلة الثانية من جولة �صقلية
•• مونديو � -صقلية-وام:

ق��دم �سيبا�ستيان موالنو� ،سائق فريق الإم ��ارات للدراجات
الهوائية املتخ�ص�ص ب�سباقات ال�سرعة� ،أداء قويا يف املرحلة
الثانية م��ن جولة �صقلية التي �أقيمت على م�سار بطول
173كم انطالقا من �سيلينوت و�صوال �إىل مونديو ،حيث
فاز �أم�س باملركز الأول لليوم الثاين على التوايل.
وهيمن الدراج الكولومبي على املرحلة الثانية من اجلولة،
متغلبا على مناف�سه فيليبو فيوريلي /فريق باردياين�-سي
�إ�س �إف /الذي تراجع �إىل نهاية املجموعة ب�سبب خمالفاته
لأنظمة �سباقات ال�سرعة .كما تغلب موالنو على مناف�سيه
ماتيو موت�شيتي /تريك�-سيغافريو /وياكوب ماري�شكو /
فريق زابو واينز /اللذين حال يف املركزين الثاين والثالث
على التوايل.

و�شهدت املرحلة �أداء قويا من ت�شكيلة فريق الإمارات �ساهمت
يف م�ساعدة م��والن��و على حتقيق ف��وزه امل�ه��م ،حيث �سيطر
الفريق على ال�سباق ط��وال امل���س��ار ،مب��ن فيهم كري�ستيان
مونوز الذي متكن من اللحاق باملجموعة املتقدمة املكونة
من  6دراج�ين قبل 20كم من خط النهاية ،قبل �أن يقود
امل�ج�م��وع��ة ن�ح��و ��س�ب��اق ال���س��رع��ة ال �ن �ه��ائ��ي .وق� ��دم ك��ل من
�ألي�ساندرو كويف وديفيد دي ال كروز وبراندون ماكنالتي �أداء
طيبا ،حيث عملوا معا على التحكم بوترية ال�سباق ومواجهة
هجمات الدراجني املناف�سني و�صوال �إىل خط النهاية .كما
�أثبت ماك�سيميليانو ريت�شيزي �أنه �أحد �أف�ضل الدراجني يف
املجموعة بف�ضل �أدائه املميز يف م�ساعدة زميله موالنو على
احتالل مركز متقدم قبيل انطالق الأخري يف �سباق ال�سرعة
النهائي.
وتعليقا على ف ��وزه ،ق��ال �سيبا�ستيان م��والن��و" :كان �أداء

ال �ف��ري��ق م��ذه�لا  ،ف�ق��د مت�ك�ن��ا م��ن ال�ه�ي�م�ن��ة ع�ل��ى ال�سباق
والتحكم بوترية �سرعته ،ما �ساعدين على حتقيق الفوز،
حيث ب��ذل زميلي م��ون��وز ج�ه��ودا كبرية للحاق باملجموعة
امل�ت�ق��دم��ة ،بينما ��س��اع��دين دي ال ك ��روز وم��اك�ن��ال�ت��ي وكويف
على التقدم لالنطالق يف �سباق ال�سرعة النهائي ،وذلك
مب�ساعدة ريت�شيزي الذي دعمني و�صوال �إىل �سباق ال�سرعة
لأحقق هذا الفوز الرائع يف املرحلة الثانية من اجلولة".
وب �ه��ذه ال�ن�ت�ي�ج��ة مت�ك��ن م��والن��و م��ن االح �ت �ف��اظ بقمي�ص
الت�صنيف العام قبيل م�شاركته يف املرحلة الثالثة من اجلولة،
والتي تقام على م�سار بطول 180كم انطالقا من تريميني
�إمري�سي و�صوال �إىل كارونيا .ويت�ضمن امل�سار م�سافة ت�سلق
يف بولينا بطول 11.4كم ومعدل انحدار  ،5.6%ف�ضال
عن م�سافة الت�سلق الأخرية قبل الو�صول �إىل كارونيا ،والتي
متتد على م�سافة 3.6كم مبعدل انحدار .5.7%

بايرن ي�ستعر�ض ..وخ�سارة مذلة لرب�شلونة

يوفنتو�س يطيح حامل اللقب ورونالدو ينقذ يونايتد

�أطاح يوفنتو�س الإيطايل ب�ضيفه ت�شل�سي الإنكليزي حامل اللقب عندما تغلب عليه � 1-صفر ،و�أنقذ
الربتغايل كري�ستيانو رون��ال��دو فريقه مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي من فخ التعادل �أم��ام �ضيفه
فياريال اال�سباين بت�سجيله هدف الفوز  1-2يف اجلولة الثانية من دور املجموعات مل�سابقة دوري
ابطال �أوروبا يف كرة القدم.
ومني بر�شلونة اال�سباين بخ�سارة مذلة امام م�ضيفه بنفيكا الربتغايل �صفر ،-3فيما حقق بايرن
ميونيخ االملاين فوزا كا�سحاً على �ضيفه دينامو كييف الأوكراين �5-صفر.
يف املباراة الأوىل على ملعب "�أليانز �ستاديوم" يف تورينو ،يعود الف�ضل يف الفوز الثاين لنادي "ال�سيدة
العجوز" �إىل مهاجمه الدويل فيديريكو كييزا الذي �سجل الهدف الوحيد بعد  10ثوان من انطالق
ال�شوط الثاين.
وقال كييزا "لعبنا مباراة دفاعية بحثة وبكل ت�أكيد ت�شل�سي هو اف�ضل فرق ي�ستحوذ على الكرة ،لكننا
قدمنا مباراة رائعة وكان بامكاننا ت�سجيل اكرث من هدف واعتقد اننا حققنا فوزا م�ستحقا".
وهو الفوز الثاين تواليا ليوفنتو�س يف امل�سابقة بعد الأول بثالثية نظيفة على م�ضيفه ماملو ال�سويدي،
فرفع ر�صيده �إىل �ست نقاط بوف�ض �شراكة �صدارة املجموعة الثامنة مع ت�شل�سي الذي تراجع اىل
املركز الثاين بفارق املواجهات املبا�شرة عن زينيت �سان بطر�سبورغ الرو�سي الذي �أكرم وفادة الفريق
ال�سويدي برباعية نظيفة يف وقت �سابق اليوم.
ورغم الغيابات امل�ؤثرة يف �صفوفه خ�صو�صا �صانع العابه الدويل االرجنتيني باولو ديباال وهدافه
الدويل اال�سباين الفارو مورتا والويلزي �أرون رام�سي ب�سبب الإ�صابة ،جنح يوفنتو�س يف ك�سب ثالث
نقاط ثمينة كرر بها �سيناريو املواجهة الأخرية له مع ت�شل�سي يف تورينو حني اكت�سح النادي اللندين
�3صفر يف ت�شرين الثاين نوفمرب  2012يف دور املجموعات �أي�ضاً.يف املقابل ،ت�أثر ت�شل�سي كثريا بدوره من الغيابات خ�صو�صا العب و�سطه الدويل الفرن�سي نغولو
كانتي ال�صابته بب�سبب فريو�س كورونا وماي�سون ماونت.
وكان ت�شل�سي �صاحب االف�ضلية واال�ستحواذ التي بلغت ن�سبته  70باملئة ،لكن يوفنتو�س عرف كيف
ينتزع النقاط الثالث بهجماته املرتدة التي كان ب�إمكانه رفع غلته من االهداف عربها.
وجنح كييزا الأك�ثر ن�شاطا يف املباراة يف افتتاح الت�سجيل مطلع ال�شوط الثاين عندما تلقى كرة
بينية داخل املنطقة من برناردي�سكي ف�سددها قوية بي�سراه يف الزاوية اليمنى العليا ملندي
(.)46
ويف الثانية على ملعب "�أولد ترافورد" يف مان�ش�سرت� ،أه��دى رونالدو
فريقه فوزاً يف النف�س الأخري على �ضيفه فياريال � 1-2ضمن مناف�سات
املجموعة ال�ساد�سة التي �شهدت �أي�ضاً انت�صاراً �صعباً لأتاالنتا الإيطايل
على �ضيفه يونغ بويز ال�سوي�سري �1-صفر وانتزاعه لل�صدارة.
وافتتح باكو �ألكا�سري الت�سجيل لفياريال ( ،)53قبل �أن يُدرك
الربازيلي �أليك�س التعادل لل�شياطني احلمر ( ،)60ليح�سم
رونالدو النقاط الثالث لل�شياطني احلمر ( )5+90معززا
رقمه القيا�سي يف عدد االلقاب يف امل�سابقة بر�صيد 136
هدفا ومتوجا �أم�سيته التي ّ
حطم خاللها رق�م�اً قيا�سياً
ً
جديداً لي�صبح �أكرث الالعبني ظهورا يف امل�سابقة القارية
مع  178مباراة.
وتخطى رونالدو زميله ال�سابق يف ري��ال مدريد الإ�سباين
حار�س املرمى العمالق �إيكر كا�سيا�س.
و�أ� �ش��اد م ��درب ي��ون��اي�ت��د ال�نروج��ي �أويل غ��ون��ار �سول�شاير
بفوز فريقه وق��ال "هذا النوع من اال�شياء التي حتدث يف
�أولدترافورد .لقد حدث ذلك كثريا يف املا�ضي"
ويف امل�ج�م��وع��ة ذات �ه��ا ،م�ن��ح الع��ب ال��و��س��ط م��ات�ي��و بي�سينا
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�أتاالنتا االنت�صار �أمام يونغ بويز بت�سجيله هدف الفوز يف الدقيقة .68
وبات بي�سينا �أول العب �إيطايل يهز ال�شباك لأتاالنتا يف امل�سابقة القارية العريقة.
توا�صلت نك�سة فريق بر�شلونة عندما مني بهزميته الثانية توالياً يف دور املجموعات بخ�سارته املذلة
�أمام م�ضيفه بنفيكا الربتغايل بثالثية نظيفة تناوب على ت�سجيلها الأوروغوياين داروين نوني�س (3
و 79من ركلة جزاء) ورافا �سيلفا (.)69
و�سبق للنادي الكاتالوين �أن �سقط بثالثية نظيفة يف اجلولة الأوىل على �أر�ضه �أمام بايرن ميونيخ،
ليبقى بالتايل يف قعر الرتتيب بدون ر�صيد يف �أ�سو�أ انطالقة له يف امل�سابقة القارية العريقة.
ومل يحقق النادي الكاتالوين �أي فوز يف مبارياته اخلم�س االخرية يف امل�سابقة حيث خ�سر اربع مرات
وتعادل مرة واحدة ودخل مرماه  14هدفا مقابل ت�سجيله لهدفني فقط.
ومي��ر بر�شلونة بفرتة �صعبة للغاية مع مدربه الهولندي رون��ال��د ك��وم��ان ،مت�أثراً برحيل النجم
الأرجنتيني ليونيل مي�سي �إىل باري�س �سان جرمان الفرن�سي.
وي��أت��ي ه��ذا ال�سقوط يف امتحان بنفيكا قا�سياً قبيل مواجهة �صعبة تنتظره ال�سبت يف العا�صمة
الإ�سبانية �أمام �أتلتيكو مدريد حامل اللقب يف الدوري املحلي.
وكان كومان ي�أمل �أن ي�ؤجل قرار الإدارة بالتخلي عنه من خالل الفوز معو ًال على املعنويات اجليدة
لالعبيه بعد الفوز على ليفانتي �3-صفر الأحد يف املرحلة ال�سابعة من الدوري.
لكن الرياح الربتغالية جاءت عك�س ما ا�شتهته ال�سفن الكاتالونية .و�أكمل بر�شلونة الدقائق الأخرية
من املباراة بع�شرة العبني ،بعدما �أ�شهر حكم املباراة البطاقة ال�صفراء الثانية يف وجه مدافعه �إريك
غار�سيا (.)87
وقال كومان "نحن يف موقف حرج ،مل نفز يف �أول مباراتني ،يجب �أن نحاول
تغيري �شيء ما ( )...النتيجة النهائية ال تعك�س ما حدث على امللعب ،الفارق
الليلة كان فعالية �أ�صحاب الأر�ض� .إذا مل ت�سجل فلن تفوز".
ويف املباراة الثانية� ،سحق بايرن ميونيخ دينامو كييف بخما�سية نظيفة على
ملعب "�أليانز �أرينا" يف ميونيخ.
و�سجل �أهداف الفريق البافاري البولندي روبرت ليفاندوف�سكي ( 12و)27
رافعا ر�صيده اىل  77هدفا يف امل�سابقة القارية العريقة� ،سريج غنابري (،)68
لوروا �سانيه ( ،)74والكامريوين �إريك ماك�سيم ت�شوبو موتينغ (.)87
وبهذا الفوز ،عزز بايرن �صدارته للمجموعة اخلام�سة بر�صيد 6
نقاط ،فيما ا�ستقر دينامو كييف يف املركز الثالث بنقطة واحدة.
وافتتح بايرن الت�سجيل يف الدقيقة  12من ركلة جزاء ترجمها
ليفاندوف�سكي ب�ن�ج��اح ،قبل �أن ي�ضاعف ال�ب��ول�ن��دي النتيجة
بت�سديدة قوية بعد متريرة من توما�س مولر (.)27
وك ��ان ليفاندوف�سكي �سجل ثنائية يف م��رم��ى بر�شلونة يف
اجلولة االوىل ،وهو رفع ر�صيده اىل  24هدفا يف املباريات
الـ 18االخرية يف امل�سابقة.
ويف ال�شوط الثاين ،وا�صل بايرن �ضغطه ،الذي �أثمر هدفاً
ث��ال�ث�اً م��ن م��رت��دة �سريعة ع��ن ط��ري��ق �سانيه ،ال��ذي مرر
لغنابري الذي �سدد �صاروخية ارتطمت بالعار�ضة وا�ستقرت
بال�شباك (.)68
وخ��دع �سانيه حار�س دينامو كييف بعر�ضية قوية من اجلانب
الأي�سر ،فخرج من مرماه لت�ستقر الكرة يف ال�شباك ( .)74واختتم
ت�شوبو موتينغ مهرجان الأه ��داف ال�ب��اف��اري بهدف خام�س عندما قابل
عر�ضية من الفرن�سي بنجامان بافار ب�ضربة ر�أ�سية متقنة داخ��ل ال�شباك
(.)87
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

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

بتاريخ� 15 :سبتمرب 2021
املودعة حتت رقم359602 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم� :شركة جمموعة الدكتور �سليمان احلبيب للخدمات الطبية (م�ساهمة مدرجة)
وعنوانه� :ص.ب ،301578 : .الرمز الربيدي  ،11372طريق امللك فهد ،العليا ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات طبية؛ خدمات بيطرية؛ خدمات العناية ب�صحة وجمال الكائنات الب�شرية واحليوانات؛ العيادات الطبية؛ الرعاية
ال�صحية؛ جراحات التقوميية؛ دور التمري�ض؛ دور العجزة واملقعدين؛ امل�ست�شفيات؛ خدمات القابالت؛ التمري�ض؛ خدمات
فنيي الب�صريات؛ امل�ساعدة الطبية وخدمات امل�شورة واال�ست�شارات وتقدمي املعلومات والن�صائح ب�ش�أن ال�صحة والرعاية
ال�صحية وامل�شاكل الطبية واملنتجات وامل�ستح�ضرات الطبية؛ خدمات حتليل ال��دم و�/أو الأم�صال و�/أو ال�ب��ول؛ خدمات
بنوك ال��دم؛ خدمات الت�صوير بالأ�شعة ال�سينية؛ خدمات التقييم ال�صحي والطبي؛ خدمات التحليل الطبي؛ جتميع
التقارير الطبية و�إج��راء االختبارات والفحو�صات الطبية؛ خدمات املعلومات الطبية مبا يف ذلك تقدمي نتائج التحاليل
الطبية واملعلومات امل��ؤي��دة؛ توفري املعلومات والبيانات الطبية والرعاية ال�صحية؛ اخلدمات الطبية لت�شخي�ص حاالت
اجل�سم الب�شري؛ خدمات املعلومات ال�صحية والطبية؛ خدمات تقييم ال�صحة واللياقة الطبية؛ خدمات امل�شورة املتعلقة
بالأجهزة واملنتجات واخلدمات والعالجات الطبية؛ توفري املرافق الطبية؛ اخلدمات الطبية والوقائية والعالجية وخدمات
الت�شخي�ص الطبي �إعادة الت�أهيل والرعاية ال�صحية؛ العالج الطبيعي؛ الن�صائح ال�صيدالنية؛ اخلدمات ال�صيدالنية؛ �صرف
املنتجات ال�صيدالنية؛ خدمات العالج بالأع�شاب؛ خدمات طب الأ�سنان؛ طب الأ�سنان التجميلي؛ توفري املعلومات فيما يتعلق
بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عاملية .الواقـعة بالفئة44 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من عبارة “ ”DR SULAIMAN AL HABIBباللغة الإجنليزية و �أعالها
نف�س العبارة مكتوبة باللغة العربية .عبارة “ " ”Medical Centerمكتوبة باللغة االجنليزية و ترجمتها باللغة
العربية حتتها بخط �أ�صغر و يف اجلانب الأمين من العبارة �شكل ي�شبه احلرف الالتيني “ ”Hداخل مربع
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

�إدارة العالمات التجارية

Friday

املودعة حتت رقم358267 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :ال�سيد �سمري حروكي و ال�سيد بالل اخلتوتى
وعنوانه :رومين�سي�ستيندخ 1800 ،01 ،1/15 ،فيلفورد ،بلجيكا ري �إرن�ست �سايل 1020،75 ،بروك�سيل ،بلجيكا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
البي�ض؛ الأ��س�م��اك غ�ير احل�ي��ة؛ خال�صات اللحم؛ ف��واك��ه مطبوخة بال�سكر؛ م��رب�ي��ات؛ حل��وم الدواجن؛
اخل���ض��روات املحفوظة؛ ه�لام (جيلي) ل�ل�أك��ل؛ زب��دة؛ حليب؛ ف��واك��ه جمففة؛ ف��واك��ه جم�م��دة؛ خ�ضروات
جمففة؛ الزيوت والدهون املعدة للأكل؛ منتجات احلليب؛ فواكه مطهوة؛ خ�ضروات جممدة؛ زبادي؛ حلوم؛
خ�ضروات مطهوة؛ فواكه حمفوظة؛ حلوم ال�صيد غري احلية؛ اجلنب
الواقـعة بالفئة29 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من كلمة " "makiforniaبخط مميز والكلمتان ""sushi bar
بخط �أ�صغر مميز حتتها مع خط �أفقي على ي�سار الكلمتان .فوق كلمة "� "makiforniaشكل لقطعة من
ال�سو�شي
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

حل�سم النتيجة  ،على �أن يت�أهل الفريقان الفائزان يف مباراتي الدور ن�صف النهائي
للت�صفيات التمهيدية �إىل دور ال�ستة ع�شر لبطولة ك�أ�س رئي�س الدولة ُ ،
حيث �سيحل
الفريق الفائز من مباراة دبا والعربي �ضيفاً على فريق ال�شارقة  ،و�سي�ست�ضيف فريق
احتاد كلباء مبلعبه الفريق الفائز من مباراة البطائح وحتا  ،وفقاً لقرعة الك�أ�س
الأغلى التي �أُجريت �أم�س االول .اجلدير بالذكر �أن فريق البطائح �ضمن الت�أهل �إىل
الدور ن�صف النهائي للت�صفيات التمهيدية بعد ت�صدره املجموعة الأوىل بر�صيد 7
نقاط ح�صدها من فوزين متتاليني على م�سايف  ، / 0 – 3 /و�سيتي 0 – 5 /
 /وتعادل �سلبياً مع التعاون دون �أهداف.

مرة �أخرى
قارب خممور �أُهني ّ
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بر�شلونة على حافة الهاوية ..وكومان يف قلب العا�صفة
بر�شلونة ،ق��ارب خم�م��ور :م � ّرة �أخ ��رى �أُه�ي�ن الأرب �ع��اء يف
م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا بخ�سارة مذ ّلة على يد م�ضيفه
بنفيكا الربتغايل (�صفر .)-3مثقل بالديون ويتيم بدون
جنمه وق��ائ��ده الأ� �س �ط��وري ال ��دويل االرجنتيني ليونيل
مي�سي ،يغو�ص بر�شلونة يف �أزم��ة ال نهاية لها ميكن �أن
تكون قاتلة ملدربه الهولندي رونالد كومان القريب من
الإقالة بعد عام من ا�ستالمه املهمة.
�إنها �أ�سو�أ بداية يف تاريخ م�شاركات بر�شلونة يف امل�سابقة
القارية العريقة حيث مني بخ�سارتني متتاليتني وبنتيجة
واحدة بثالثية نظيفة �أمام �ضيفه بايرن ميونيخ االملاين
يف اجلولة الأوىل و�أمام بنفيكا يف ل�شبونة يف الثانية.
مل يخ�سر النادي الكاتالوين مباراتني متتاليتني يف دور
امل�ج�م��وع��ات مب�سابقة دوري �أب �ط��ال �أوروب� ��ا منذ �أي�ل��ول/
�سبتمرب  ... 2000عندما ح� ّ�ط مي�سي ال�شاب واملراهق
وقتها الرحال يف كاتالونيا.
يف مباراتيه الأولني يف امل�سابقة الأم هذا املو�سم ،مل ي�سدّد
بر�شلونة �أي كرة بني اخل�شبات الثالث ،وبالتايل مل ي�سجّ ل
�أي ه��دف فيما ا�ستقبلت �شباكه �ستة �أه ��داف ،فتع ّر�ض
ل�صفعتني مدويتني.
"كارثة تامة"" ،يف و� �ض��ع حرج"" ،مدمّر"" ،هذا
كابو�س" ..تلك هي عناوين ال�صفحات الأوىل من و�سائل
الإع�لام املدريدية والكاتالونية التي مل تت�أخر يف توجيه
�سهام نقدها ال�شديد �إىل ال�ف��ري��ق ال�ك��ات��ال��وين ومدربه
ال�ه��ول�ن��دي �إىل ح��د �أن �ه��ا ط��رح��ت ال�ع��دي��د م��ن الأ�سماء
خلالفته يف مقدمتها جن��م خ��ط و�سطه وق��ائ��ده ال�سابق
ت�شايف هرناندي�س املدرب احلايل لنادي ال�سد القطري.
داف��ع ك��وم��ان ( 58ع��ام��ا) ع��ن نف�سه عقب امل�ب��اراة بقوله
"النتيجة ي�صعب تقبلها� .إنها ال ترتجم ما ر�أي�ن��اه على
�أر�ض امللعب" ،م�ضيفا "لن
�أن��اق ����ش م �� �س �ت��وى هذا
ال�ف��ري��ق .ال�ك��ل يعرف
م �� �ش �ك �ل��ة بر�شلونة
ال� � � �ي � � ��وم .ال ميكنك
احل� �ك ��م ع �ل��ى ف ��ري ��ق مل
ي �ع��د م�ث�ل�م��ا ك� ��ان م �ن��ذ ب�ضع
�سنوات".
امل��دي��ر الفني ال�ه��ول�ن��دي ال��ذي مت تعيينه يف �صيف عام
 2020بد ًال من كيكي �سيتيني لإعادة بر�شلونة �إىل �أجماده
الغابرة ،يواجه عا�صفة غري م�سبوقة من االنتقادات.
وبح�سب �صحيفة "�سبورت" الكاتالونية ،التقى رئي�س
ال �ن��ادي ج��وان الب��ورت��ا وم�ست�شاروه امل�ق� ّرب��ون يف مكاتب
ال �ن��ادي ح�ت��ى ال���س��اع��ة ال��راب�ع��ة ف �ج��را ،ب�ع��د ع��ودت�ه��م من
ل�شبونة لي ً
ال ،لتقرير م�ستقبل امل��درب ال�سابق للمنتخب
الهولندي ...لكن وف ًقا ل�صحيفة "موندو ديبورتيفو" ،لن
يتم اتخاذ �أي قرار على الفور ،ال �سيما بالنظر �إىل قرب
خو�ض الفريق لقمة املرحلة الثامنة من الدوري الإ�سباين
م�ساء ال�سبت �ضد م�ضيفه �أتلتيكو مدريد حامل اللقب
بقيادة جنمه املعار من بر�شلونة الدويل الفرن�سي �أنطوان
غ��ري��زم��ان وال ��ذي ان�ت��زع ف��وزا غاليا م��ن م�ضيفه ميالن
الإي�ط��ايل ()1-2الثالثاء يف اجلولة الثانية للم�سابقة
القارية العريقة.
ولكن ما هي الثقة التي يحظى بها كومان الآن؟ اختيارات
املدير الفني الهولندي يوم الأربعاء ملحاولة �إعادة بر�شلونة
�إىل �أجواء املباراة عقب تخلفه �صفر -1بعد ثالث دقائق
من اللعب لقيت ا�ستقبا ًال �سيئاً جدا يف كاتالونيا.
ق��ام ك��وم��ان ب ��إخ��راج قطب دف��اع��ه ج�ي�رارد بيكيه يف وقت
مبكر وحتديدا بعد ن�صف �ساعة من انطالق املباراة ،خو ًفا
من تلقيه بطاقة حمراء عقب نيله �صفراء مبكرة� .أعاد
العب الو�سط فرنكي دي يونغ �إىل مركز قلب الدفاع ،يف
وقت كان فيه الأخري الوحيد الذي خلق م�شاكل يف الهجوم
ويف منطقة جزاء النادي الربتغايل.
ون�سي كومان ال�شاب املعجزة �أن�سو فاتي على مقاعد
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البدالء وهو الذي كان قد �سجّ ل لتوه يف عودته الكبرية من
الإ�صابة يف نهاية الأ�سبوع املا�ضي �ضد ليفانتي يف الدوري
املحلي .بعدما د َّق ناقو�س اخلطر املو�سم املا�ضي عندما مُني
بر�شلونة بخ�سارة مدوية �أخرى �أمام باري�س �سان جرمان
الفرن�سي  4-1يف �شباط فرباير يف كامب نو ،بات النادي
الكاتالوين مطالبا بالتفكري م ّرتني قبل �إق��ال��ة مدربه:
�سيك ّلف ذلك  14مليون يورو خزينة بر�شلونة الذي يعاين
من ديون ثقيلة بقيمة نحو  1.35مليار يورو على املدى
الطويل .وق��ال ك��وم��ان املرتبط بعقد م��ع بر�شلونة حتى
�صيف �" 2022أ�شعر بدعم الالعبني و�سلوكهم .البقية
ال �أعرف .من جانب النادي ال �أعرف".
دعمه العبوه بالفعل عقب �صافرة النهاية .ق��ال القائد
�سريجيو بو�سكيت�س" :نحن يف و�ضع حرج ح ًقا� .سيكون من
ال�سهل جدًا �إقالة كومان ،لكن لدينا جميعًا م�س�ؤوليات".
م��ن جهته ،ق��ال فرنكي دي ي��ون��غ" :ال �أع�ت�ق��د �أن تغيري
املدرب ميكن �أن يحل �أي �شيء" .ومع ذلك ،ف�إن ال�صحافة
الكاتالونية طرحت بالفعل �أ�سماء اخللفاء املحتملني للفني
ال�ه��ول�ن��دي :ي�ب��دو �أن �أ��س�ط��ورة ك��ام��ب ن��و ،ت���ش��ايف ،املدرب
احلايل لل�سد يف قطر ،مي�سك باحلبل ،لكن �أي�ضا الإيطايل
�أندريا بريلو ،احلر منذ نهاية املو�سم املا�ضي عقب اقالته
من من�صبه مدربا لفريقه ال�سابق مواطنه يوفنتو�س يف
�أي � � � � ��ار م� ��اي� ��و،
وروب � � � � ��رت � � � � ��و
م ��ارت �ي �ن �ي �� ��س
امل � � � � � � � � � � � � � � � ��درب
الإ�� � � �س� � � �ب � � ��اين
ل� �ل� �م� �ن� �ت� �خ ��ب
البلجيكي.
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املودعة حتت رقم358269 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :ال�سيد �سمري حروكي و ال�سيد بالل اخلتوتى
وعنوانه :رومين�سي�ستيندخ 1800 ،01 ،1/15 ،فيلفورد ،بلجيكا ري �إرن�ست �سايل 1020،75 ،بروك�سيل ،بلجيكا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات املطاعم؛ الإقامة امل�ؤقتة
الواقـعة بالفئة43 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من كلمة " "makiforniaبخط مميز والكلمتان ""sushi bar
بخط �أ�صغر مميز حتتها مع خط �أفقي على ي�سار الكلمتان .فوق كلمة "� "makiforniaشكل لقطعة من
ال�سو�شي
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم358268 :
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :ال�سيد �سمري حروكي و ال�سيد بالل اخلتوتى
وعنوانه :رومين�سي�ستيندخ 1800 ،01 ،1/15 ،فيلفورد ،بلجيكا ري �إرن�ست �سايل 1020،75 ،بروك�سيل ،بلجيكا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
ال�ت��واب��ل؛ الأرز؛ ال�ك��اك��او؛ اخل�م�يرة؛ البوظة (الآي����س ك��رمي)؛ اخل�ب��ز؛ الأع���ش��اب املحفوظة؛ ع�سل النحل؛
ال�شوكوالتة؛ القهوة؛ ال�شاي؛ الع�سل الأ��س��ود؛ ال�بن اال�صطناعي؛ البهارات؛ مثلجات مرطبة؛ معجنات؛
م�ستح�ضرات م�صنوعة من احلبوب؛ ملح؛ مثلجات مائية؛ التابيوكا؛ ال�سكر؛ توابل مفروكة؛ الدقيق؛
ال�ساغو؛ اخلل؛ احللويات؛ املعكرونة؛ النودلز؛ ال�صل�صات (التوابل)؛ ال�سو�شي
الواقـعة بالفئة30 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من كلمة " "makiforniaبخط مميز والكلمتان ""sushi bar
بخط �أ�صغر مميز حتتها مع خط �أفقي على ي�سار الكلمتان .فوق كلمة "� "makiforniaشكل لقطعة من
ال�سو�شي
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

�أ�ضرار مبئات مليارات اليورو جراء تلوث الهواء
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

�أظهر تقرير ن�شرته الوكالة الأوروبية للبيئة �أن تلوث الهواء املت�أتي من الإنتاج ال�صناعي يف �أوروبا يلحق �أ�ضرارا
بيئية تراوح قيمتها بني  280مليار يورو و 430مليارا.
و�أ�شارت الوكالة �إىل �أن هذه التقديرات توازي "حوايل � % 2إىل  % 3من �إجمايل الناجت املحلي لالحتاد الأوروبي
وهو �أعلى من الإنتاج االقت�صادي الإجمايل لدول �أع�ضاء عدة".
وفيما حقق القطاع ال�صناعي الأوروبي تقدما "كبريا" على �صعيد تقلي�ص �أثره البيئي واملناخي" ،ال تزال التكاليف
االجتماعية �أو "الآثار اخلارجية" الناجمة عن تلوث الغالف اجلوي يف القطاع مرتفعة" ،بح�سب التقرير الذي
ي�ستند �إىل بيانات من العام .2017
و ُترتجم هذه الأ�ضرار من خالل �أمرا�ض ووفيات مبكرة وتدهور الأنظمة البيئية واملوائل الطبيعية واملحا�صيل
الزراعية ،ما يُرتجم من خالل �أكالف اقت�صادية.
ومن بني �أكرث من  1100م�صنع �أعلنت عن �إ�صدارها انبعاثات م�سببة للتلوث ،يتحمل  211موقعا امل�س�ؤولية عن
ن�صف التكاليف ،وفق التقرير الذي �أ�شار �إىل �أن �أكرثية هذه املواقع موجودة يف �أملانيا وبريطانيا وبولندا و�إ�سبانيا
و�إيطاليا.
ويحمل تلوث الغالف اجل��وي الناجم عن املحطات احل��راري��ة اخلطر الأك�بر على ال�صحة والبيئة ،يليه قطاع
ال�صناعات الثقيلة و�إنتاج املحروقات ومعاجلتها ،بح�سب الوكالة الأوروبية.
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جرمية مروعة ..اغت�صاب وقتل على يد �شرطي

تنجب  3توائم متطابقة ت�شرتك بامل�شيمة نف�سها

�أعلن الق�ضاء الربيطاين �أن �شرطيا �أق��ر بقتله ال�شابة
��س��اره �إي �ف��رارد ،ال�ت��ي �أث ��ارت ق�ضيتها ت��أث��را ك�ب�يرا لدى
ال�بري�ط��ان�ي�ين ،ك��ان ق��د �أوه ��م ال�ضحية ب��أن��ه �سيوقفها
بحجة خمالفتها تدابري احلجر املنزيل من �أجل خطفها
ثم قتلها.
وكان واين كوزنز البالغ  48عاما ،وهو عن�صر يف �شرطة
لندن املكلفة حماية البعثات الدبلوما�سية� ،أق��ر بذنبه
يف جرمية خطف واغت�صاب وقتل امل�س�ؤولة الت�سويقية
البالغة  33عاما يف م��ار���س ،يف ق�ضية �أث��ارت �سيال من
ال�شهادات ب�ش�أن �سالمة الن�ساء.
وه��ذا الرجل املتزوج والأب لطفلني ،مثل �أم��ام حمكمة
�أولد بايلي اجلنائية يف لندن ،يف اليوم الأول من جل�سة
ا�ستماع ت�ستمر يومني �سي�صدر على �إثرهما احلكم يف
حقه.
و�أو�ضح املدعي العام توم ليتل� ،أن كوزنز �أوهم ال�شابة يف
الثالث من مار�س ب�أنه �سيوقفها لدى عودتها م�شيا �إىل
منزلها �إثر مغادرتها بيت �أ�صدقاء لها يف كالبهام جنوب
العا�صمة الربيطانية.
وكان ال�شرطي �ضمن عنا�صر يجرون دوريات للت�أكد من
ال�ت��زام ال�سكان تدابري مكافحة كوفيد ،-19وعمد �إىل
تقييد �إيفرارد بعدما �أظهر لها بطاقته الوظيفية.

�أجنبت �سيدة بريطانية  3توائم متطابقني ي�شرتكون يف امل�شيمة
نف�سها يف حالة نادرة ال تتكرر �سوى مرة واحدة كل  200مليون
م��رة .و ُول��د الأطفال الثالثة  -جيمي وجن�سن وجاك�سون  -قبل
موعد ال��والدة املحدد ب�شهر واح��د يف م�ست�شفى ليفربول للن�ساء
يوم � 26أبريل (ني�سان) ،وذلك بعملية قي�صرية وبفارق ثوانٍ قليلة
و�صدم الزوجان ،من مدينة �شي�شاير ،عندما علما خالل
بينهمُ .
فح�ص املوجات فوق ال�صوتية بعد � 13أ�سبوعًا من احلمل �أنهما مل
يكونا يتوقعان طفلهما الأول فح�سب ،بل كان �أول ثالثة �أطفال
دفعة واح��دة .وك�شفت ال�سيدة دي��ودين ( 34عاماً) �أن  30ع�ضواً
من الفريق الطبي كانوا يف غرفة الوالدة ،لأن كل طفل يجب �أن
يكون لديه فريق خا�ص حلديثي ال��والدة .واعترب حمل ال�سيدة
ديودين عايل اخلطورة لأنه الأطباء وجدوا �أن الأطفال يت�شاركون
نف�س امل�شيمة ،ومن املرجح �أن يواجه الأطفال الذين يولدون بهذه
الطريقة م�شاكل �صحية ،لأن العنا�صر الغذائية والطعام من الأم
يجب تق�سيمها على ثالثة .وجتري معظم عمليات احلمل بثالثة
توائم من خالل التلقيح اال�صطناعي ،ويقدر الأطباء �أن احتماالت
�إجن��اب ثالثة �أطفال متطابقني ب�شكل طبيعي منخف�ضة وتقدر
بواحد من  200مليون حالة ،كما �أن فر�صة م�شاركة الأطفال
الثالثة يف امل�شيمة �أقل من ذلك .وما يجعل الثالثي �أكرث متيزاً،
هو �أن جاك�سون كان لديه كي�س �سلوي خا�ص به ،وهو جدار رقيق
من البالزما يحيط باجلنني �أثناء احلمل.

تنتحر حتت عجالت املرتو

عجوز نازية تفر قبل بدء حماكمتها

يف راب��ع واقعة انتحار ت�شهدها م�صر ه��ذا ال�شهر� ،أقدمت �سيدة
يف العقد ال��راب��ع م��ن عمرها على االنتحار حت��ت عجالت مرتو
الأن �ف��اق ب��ال�ق��اه��رة .وق��ال �سامح �سمعان ،وه��و �شاهد ع�ي��ان على
ال��واق�ع��ة ،يف ت�صريحات ملوقع �سكاي نيوز عربية� ،إن ال��رك��اب يف
حمطة مرتو عني �شم�س� ،شمايل القاهرة ،فوجئوا بال�سيدة تلقي
بنف�سها �أم��ام قطار املرتو حلظة دخوله املحطة ومل يتمكن �أحد
من منعها وحتولت جثتها لأ�شالء .وح�سب �شاهد العيان توقفت
حركة القطارات لبع�ض الوقت النت�شال جثة املتوفاة من جانب
ق��وات الأم��ن والدفاع امل��دين وم�س�ؤويل املحطة ومرفق الإ�سعاف
الذين ح�ضروا يف احلال .واجلمعة املا�ضي� ،أقدم �شاب م�صري على
االنتحار ب�إلقاء نف�سه يف مياه النيل فرع دمياط ،من �أعلى ج�سر
طلخا ،يف مدينة املن�صورة مبحافظة الدقهلية� ،شمايل القاهرة.
وقبل واقعة �شاب طلخا ب�أ�سبوعني� ،شهدت م�صر واقعتي انتحار
�إحداها لطالبة يف كلية طب الأ�سنان قفزت من الطابق ال�ساد�س
مبول �سيتي �ستارز يف مدينة ن�صر �شرقي القاهرة ،نتيجة م�شاكل
مع �أ�سرتها ،بينما االنتحار الثاين ك��ان مل�سن �ألقى بنف�سه حتت
عجالت مرتو القاهرة يف حمطة املعادي جنوبي العا�صمة.
وطالبت النيابة العامة امل�صرية يف بيان �سابق لها بالبحث عن
الأ�سباب وحماولة تن�شئة جيل قوي قادر على مواجهة الظروف.

ي�صطاد مت�ساحا عمالقا بحاوية قمامة

فوجئ �شاب ب�ضيف غري مرحب به يف حديقة قرب منزله ،وا�ضطر
للتعامل معه بالأدوات املتاحة �أمامه ،و�إن كانت ب�سيطة.
فقد جنح �صاحب الـ 26عاما يف الإم�ساك بتم�ساح �ضخم ،م�ستعينا
بحاوية قمامة حب�س ال��زاح��ف العمالق داخلها ،وذل��ك يف والية
فلوريدا الأم�يرك�ي��ة .وق��ال يوجني ب��وزي ل�صحيفة "يو �إ���س �إيه
توداي" الأمريكية� ،إن �أطفاله نبهوه �إىل وج��ود التم�ساح ،لكنه
�صدم عندما ر�أى حجمه.

جوليان مور خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم  Dear Evan Hansenيف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا .ا ف ب

 23جن�سا بقائمة الأنواع املنقر�ضة

�أجنلينا جويل ت�شجع املراهقني
للتكلم علن ًا �ضد الظلم
عملت املمثلة الأمريكية �أجنلينا
ج��ويل مع منظمة العفو الدولية
 ،Amnestyع�ل��ى �إ� �ص��دار كتاب
ي� �ه ��دف �إىل مت� �ك�ي�ن امل ��راه� �ق�ي�ن
وم�ساعدتهم للدفاع عن حقوقهم.
ون� ��� �ش ��رت امل �م �ث �ل��ة ع�ب��ر و�سائل
ال� �ت ��وا�� �ص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي غ�ل�اف
ال �ك �ت��اب ب �ع �ن��وان Know your

rights and claim them

م�ع�ل�ق��ة ع �ل��ى ال �� �ص��ور ":ال�شباب
هم يف اخلطوط الأمامية للنزاع
والنزوح واال�ضطهاد على م�ستوى
ال�ع��امل .يف ال��وق��ت نف�سه ،ه��م من
�أك�ثر الأ� �ص��وات فعالية يف الدفاع
عن حقوق الإن�سان".
� �س ��اع ��د ال� �ع ��دي ��د م� ��ن الن�شطاء
ال�شباب امللهمني يف ت�أليف الكتاب
الذي كتبته �أجنلينا ،بالتعاون مع
املحامية الدولية حلقوق الإن�سان
جريالدين فان بورين.

Friday

�أدرجت الواليات املتحدة  23نوعا على قائمة الأجنا�س املنقر�ضة ،بينها نقار
اخل�شب ذو املنقار العاجي الذي كان من �أبرز الطيور يف القارة الأمريكية
لكن مل يُر�صد له �أي �أثر منذ  .1944ومن بني هذه الأجنا�س الـ 23التي
فقد العلماء الأم��ل يف �إي�ج��اد من��وذج ح� ّ�ي عنها ،ط�ير �آخ��ر ي�سمى هازجة
بات�شمان ونوعان من �أ�سماك املياه العذبة وثمانية �أجنا�س من بلح البحر
ون��وع من النباتات .و�أعلنت الهيئة الفدرالية حلماية ال�ثروة ال�سمكية
والربية يف بيان �أنها "خل�صت �إىل �أن هذه الأجنا�س انقر�ضت" .وقد �أطلق
امل�سار الرامي �إىل �سحبها من قائمة الأجنا�س املهددة.
ولفت البيان �إىل �أن هذا النب�أ ال�س ّيئ "ي�ضيء على الطريقة التي ميكن
الن�شاطات الب�شرية �أن تدفع بالأجنا�س �إىل ال�تراج��ع واالن�ق��را���ض ،من
خ�لال امل�ساهمة يف فقدان امل�ساحات القابلة لل�سكن واال�ستغالل املفرط
و�إدخال �أجنا�س غازية والأمرا�ض".
و�أو�ضحت الهيئة يف بيانها "يجب توقع �أن تفاقم الآث��ار املتنامية للتغري
املناخي هذه التهديدات" .وينتمي نقار اخل�شب ذو املنقار العاجي �إىل عائلة
طيور القراع (نقار اخل�شب) ،ويُعرف بري�شه الأ�سود والأبي�ض مع عرف
�أحمر للذكور ،ويبلغ طوله حوايل خم�سني �سنتيمرتا.
و�أجمع املتخ�ص�صون على �أن �آخر تاريخ �شوهد فيه هذا النوع من الطيور
كان يف ني�سان-ابريل  1944يف �شمال �شرق لويزيانا.

امل�سرح الفل�سطيني �صامد يف معركة البقاء

�أم��ام جمهور �صغري العدد يجل�س �أف��راده متباعدين ،تف�صل بينهم مقاعد
خ��ال�ي��ة ،ي��وا��ص��ل املمثلون ت�ق��دمي عرو�ضهم امل�سرحية يف امل���س��رح الوطني
الفل�سطيني "احلكواتي" ،الذي ظل ينب�ض باحلياة ل�سبعة وثالثني عاما
يف قلب القد�س ،و�أ�صبح الآن مهددا بالإغالق .و �أثناء مهمة يف فرن�سا جلمع
الأموال� ،أو�ضح عامر خليل مدير م�سرح احلكواتي لرويرتز كيف متثل ق�سوة
الواقع يف القد�س ،مت�ضافرة مع جائحة كورونا ،تهديدا وجوديا للم�سرح.
وقال خليل �إنهم يواجهون �صعوبات ب�سبب �أزمة مالية ت�سببت فيها القيود
ال�سيا�سية والعجز عن احل�صول على �أم��وال من ال�سلطات الفل�سطينية.
بنف�س القلق حتدث طاقم امل�سرح و�أع�ضاء اجلمهور عن توقعاتهم مل�ستقبل
امل�سرح وقدرته على اال�ستمرار .قال فرا�س فرح املمثل امل�سرحي واملخت�ص
بال�سيا�سات الثقافية ال��ذي ج��اء مل�شاهدة م�سرحية "ق�صة زهرة" بامل�سرح
الوطني الفل�سطيني "بخاف على (م�سرح) احلكواتي� .أغار على احلكواتي.
بحب �إن��ه ه��ذا املكان يظل عاي�ش ،ويبث ثقافة بالقد�س لأن��ه هو ج��زء من
تعريف الآخر وتعريفنا نف�سنا �إحنا بثقافتنا وباملكان .وكمان ملا تقدر تطلع
ثقافتك باملكان بت�ساهم بو�ضع عالمة وطابع و�سيادة باملكان ،ف�إذا �أُخذت منك
هذه الفر�صة� ،أُخ��ذت منك ال�سيادة و�أُخ��ذ منك الوجود يف املكان" .وحتدث

ديليتا ليوتا تك�شف �سبب انف�صالها
ك�شفت مقدمة ال�برام��ج الإيطالية ديليتا ليوت ا
�سبب انف�صالها ع��ن النجم ال�ترك��ي جان يامان
م ��ؤك��دة الأم ��ر بك�شل ر��س�م��ي وق��ال��ت� :إن الق�صة
انقطعت بوقت ق�صري جداً وكانت �سريعة للغاية".
م��ن خ�ل�ال مقابلتها م��ع ب��رن��ام��ج Verissimo
يوم �أم�س الأول� ،أ�شارت ديليتا �أن "العالقة خلف
ال���ش��ا��ش��ة ت�خ�ت�ل��ف ع�م��ا ي ��راه ال �ن��ا���س ع�ب�ر مواقع
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي ،ف�ق��ال��ت�" :أحب م�شاركة
حياتي ولكن هناك حياة حقيقية خلف ال�شا�شة
وكان من ال�صعب �إبقاء كل �شيء حميمياً".
�أ�ضافت الإعالمية الإيطالية احل�سناء" :كان كل
�شيء �سريعاً وجمي ً
ال فالأمر معقد عندما تقع يف
حب رجل م�شهور وتقوم بح�ساب كل �شيء قبل �أن
ُتقدم ب�أي خطوة يف العالقة".
وع��ن رغ�ب�ت�ه��ا ب��ال �ع��ودة �إىل ي��ام��ان ق��ال��ت �" ":أنا
مازلت مغرمة بجان يامان ولكني فقدت الو�ضوح
واليقني ولكن هذا احلب وال �أعرف ماذا �سيحدث
يف امل�ستقبل فاحلب ال ميكن التنب�ؤ به".

�أعلن رئي�س حمكمة �أملانية �أم�س اخلمي�س �أن موظفة
�سابقة يف مع�سكر نازي تبلغ  96عاماً وكان يُفرت�ض �أن
تبد�أ حماكمتها �صباح �أم�س اخلمي�س" ،فارة".
وق ��ال يف ق��اع��ة حمكمة �إت�سيهو يف ��ش�م��ال �أمل��ان�ي��ا حيث
يفرت�ض �أن تحُ ��اك��م لتواط�ؤها يف عمليات قتل يف �أكرث
من � 10آالف حالة� ،إن "امل ّتهمة فا ّرة وقد �أُ�صدرت مذكرة
توقيف بحقها".
و�أو�ضحت الناطقة با�سم املحكمة فريديريكه ميلهوفر
�أنها "غادرت م�سكنها (دار امل�س ّنني) هذا ال�صباح� .أخذت
�سيارة �أجرة".
يف املقابل ،كان حماميها فولف مولكننت حا�ضراً يف قاعة
املحكمة �إال �أنه مل يدلِ ب�أي ت�صريح لل�صحافيني.
وطلب رئي�س املحكمة "القليل من ال�صرب" يف وقت يبدو
�أن بدء املحاكمة �أم�س اخلمي�س مق ّو�ض� .إذ �إنه حتى لو
ّ
مت توقيف امل ّتهمة ،ينبغي �أن تخ�ضع �أو ًال لفح�ص طبي
لتحديد ما �إذا كانت قادرة على متابعة اجلل�سات.
وكانت �إيرمغارد فور�شرن التي كانت تبلغ وقت الأحداث
� 18أو  19ع��ام �اً وتعي�ش ال �ي��وم يف دار للم�س ّنني قرب
هامبورغ� ،سكرترية لقائد املع�سكر بول فرينر هوبه بني
حزيران-يونيو  1943وني�سان�-أبريل .1945
يف هذا املع�سكر القريب من مدينة غدان�سك حيث ق�ضى
� 65أل��ف �شخ�صُ ،قتل ب�شكل منهجي "معتقلون يهود
و�أن�صار بولنديون و�سجناء حرب �سوفياتيون" ،بح�سب
االدعاء.

علماء :العي�ش فوق الـ 130عاما ممكن

ميكن للإن�سان �أن يعي�ش حتى �سن  130عاما �سن متقدمة للغاية� ،إذ ي�صبح احتمال املوت
�أو �أكرث ،رغم �أن هذا االحتمال يبقى �ضئيال.% 50 ،
وفق درا�سة ُن�شرت ب�ش�أن هذا املو�ضوع .
و�أو�� �ض ��ح �أ� �س �ت��اذ ع �ل��م الإح �� �ص��اء يف مدر�سة
وال ي� ��زال �أم� ��د احل� �ي ��اة الأق �� �ص��ى للإن�سان البوليتكنيك ال �ف��درال �ي��ة يف ل� ��وزان �أنتوين
مو�ضوعا جدليا� ،إذ حت��دده درا��س��ات ب�أنه قد ديفي�سون الذي و ّقع على الدرا�سة "بعد �سن
ي�صل �إىل  150ع��ام��ا ،فيما يرف�ض �آخرون �� 110س�ن��وات ،ميكن ت�شبيه اح�ت�م��ال العي�ش
�سنة �إ�ضافية بالقرعة بالعملة املعدنية".
فكرة وجود حدود علمية لعمر الإن�سان.
وت�ق��دم ال��درا��س��ة التي ن�شرت نتائجها جملة وقال لوكالة فران�س بر�س "�إذا ما وقعت العملة
"رويال �سو�سايتي �أوبن �ساين�س" ،م�ساهمتها املعدنية على جهة الوجه ،ف�إنكم �ستحتفلون
يف هذا اجل��دل مع حتليل بيانات جديدة عن بعام �إ��ض��ايف� ،أم��ا يف ح��ال العك�س ف�ستموتون
املع ّمرين الذين تخطوا عتبة � 110سنوات ،خالل العام".
و�أول�ئ��ك ال��ذي��ن ن��اه��زوا ه��ذه ال�سن وبلغوا �أو وب��اال� �س �ت �ن��اد �إىل ال �ب �ي��ان��ات امل �ت��واف��رة ،يبدو
تخطوا عامهم اخلام�س بعد املئة.
حمتمال �أن يبلغ الإن���س��ان �سن  130عاما،
وفيما يزداد خطر الوفاة طبيعيا مع التقدم يف لكـــــن م��ن خ�ـ�ـ�ـ�لال ع�م�ل�ي��ة ا� �س �ت �ق��راء ميكن
ال�سن ،خل�ص التحليل الذي قدّمه الباحثون ا�ستنتاج "�أال ح��دود لأم��د حياة الب�شر" ،وفق
�إىل �أنه ي�صطدم بعدها ب�سقف للأ�شخا�ص يف الدرا�سة.

�سبريز تتخل�ص من ا�ضطهاد
والدها بعد  13عاما

و�أخ�ي�را بعد � 13سنة من الو�صاية ،اتخذت حمكمة يف لو�س �أجنلو�س قرار
ب�سحب الو�صاية املفرو�ضة على الفنانة العاملية بريتني �سبريز من والدها
ج��امي��ي ،ن ��زو ًال عند رغ�ب��ة املغنية ال�ت��ي ت�صف ه��ذا ال�ت��دب�ير ب��أن��ه "انتهاك"
حلقوقها .واعتربت القا�ضية برندا بيني �أن الأب يجب �أن ي�سلم �إدارة �ش�ؤون
اب�ن�ت��ه امل��ال�ي��ة �إىل خ�ب�ير حما�سبة يف �أ� �س��رع وق��ت مم�ك��ن ،الف�ت��ة �إىل �أن هذا
القرار غري قابل للطعن .وحددت  12نوفمرب -ت�شرين الثاين املقبل موعداً
للم�صادقة على �إنهاء الو�صاية .ومن املقرر عقد جل�سة ثانية يف  13دي�سمرب-
كانون الأول املقبل لبحث امل�سائل املالية .ومل حت�ضر بريتني �سبريز وال والدها
اجلل�سة التي ا�ستمرت �أكرث من �ساعتني وعلق �سام �أ�صغري ،خطيب املغنية على
�صفحته كاتباً�« :أطلقوا بريتني! تهانينا!».

�سن البلوغ الإلكرتوين
يقلق الأهل واخلرباء
ع ّلقت في�سبوك �أخ�ي�را م�شروعها
امل� �ث�ي�ر ل �ل �ج ��دل ل �ت �ط��وي��ر ن�سخة
ل�ل�أط�ف��ال م��ن �إن���س�ت�غ��رام ،غ�ير �أن
الق�صر يف �سن  13ع��ام��ا وم��ا فوق
ّ
ال يزالون عر�ضة ملخاطر ال�شبكات
االج �ت �م��اع �ي��ة �إذ مي �� �ض��ون �ساعات
طويلة يف ا�ستخدامها مع قليل من
ال���ض��واب��ط ،م��ا ي�ث�ير ق�ل��ق الأه ��ايل
واخلرباء .ويقول جو�ش غولني من
منظمة "فري بالي" غري احلكومية
النا�شطة يف �سبيل حماية الأطفال
من م�ساوئ حمالت الت�سويق" ،على
�أر� � ��ض ال ��واق ��ع ،ي �ع��ام��ل الإن�ت�رن ��ت
الأ��ش�خ��ا���ص يف ��س��ن ال�ث��ال�ث��ة ع�شرة
ع�ل��ى �أن �ه��م بالغون" .وي�ضيف "ال
�أظن �أ ّن كثريين يعتقدون �أن الوقت
منا�سب الآن لرمي (الأط �ف��ال) يف
عرين الأ�سد".
ويعترب �أن ق��ان��ون حماية الأطفال
ال���ص��ادر ق�ب��ل ع�ق��دي��ن يف الواليات
املتحدة والذي يحدد الثالثة ع�شرة
�سن البلوغ الرقمي ،مل يعد يتما�شى
م ��ع ال �ع �� �ص��ر رغ� ��م �أن � ��ه ب� ��ات ج ��زءا
م��ن ال� �ع ��ادات .وت �ف��ر���ض في�سبوك
و�إن�ستغرام وتيك توك و�سنابت�شات،
وه ��ي م�ن���ص��ات رائ �ج��ة ب���ش��دة لدى
امل�ستخدمني الأ�صغر �سنا� ،أن يكون
امل�ستخدمون قد �أمتوا �سن  13عاما
كحد �أدنى.
ووج ��ه �أع �� �ض��اء يف جمل�س ال�شيوخ
الأمريكي �أم�س اخلمي�س �أ�سئلة �إىل
م�س�ؤولة �ش�ؤون �سالمة امل�ستخدمني
والطفولة ل��دى في�سبوك �أنتيغون
دي �ف �ي ����س خ �ل��ال ج �ل �� �س��ة ا�ستماع
ب���ش��أن "الآثار ال�سلبية لفي�سبوك
و�إن�ستغرام".

